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FÖRORD 
Funktionshinder är en vanlig företeelse i vårt samhälle. Arbete är en mänsklig rättighet. Den 
här rapporten handlar om hur situationen ser ut för de funktionshindrade personer i 
Jönköpings län som är arbetslösa. Situationen är svår för många. Uppenbart verkar vara att 
många har svårt att få arbete. Orsakerna till detta är många. Det finns all anledning för såväl 
arbetsförmedlingarna i länet som för länsarbetsnämnden att överväga hur man än bättre kan 
tillgodogöra det behov av arbete som finns bland funktionshindrade personer. Rapporten 
försöker beskriva något om den ideologi man finner bakom de begrepp som används inom 
dessa myndigheter. Det är de som har uppdraget att ge ett gott stöd till arbete och utbildning 
för funktionshindrade personer. Rapporten gör inte anspråk på att det finns någon universell 
lösning på dessa problem, utan pekar mera på vilka olika fokus som bör vara viktiga i 
framtiden, då det gäller att bedöma hur denna viktiga resurs av mänsklig arbetskraft kan 
tillgodogöras. 

I samband med genomförandet av inventeringen vill jag framföra ett tack till Ola Olsson och 
Lars-Ola Sundberg vid Länsarbetsnämnden i Jönköping som i stora delar bidragit till att ta 
fram den information som ligger till grund för rapportens slutsatser. Ett stort tack också till 
Mats Werning, projektledare vid länsarbetsnämnden, som genom sina ärliga och kluriga 
kommentarer gjorde det möjligt att rikta fokus på rätt saker och dessutom att uppgifterna varit 
riktiga. 

Jag vill också framföra ett stort tack till de två personer med funktionshinder som på ett 
initierat och engagerat sätt fick mig att förstå deras erfarenheter, såväl av svårigheter som 
möjligheter, i sina arbetsliv. 

Slutligen vill jag rikta en stor tacksamhetens tanke till docent Kerstin Gynnerstedt vid 
Hälsohögskolan som under rapportens gång bidragit med många värdefulla synpunkter och 
idéer. 
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UPPDRAGET 
I den regionala sysselsättningsstrategi Jönköpings län antagit ingick under 2003 en ansökan, 
inom ramen för det s.k. artikel 6 programmet i Europeiska Socialfonden. Länsarbetsnämnden 
i Jönköpings län erhöll ett bidrag med 1,8 miljoner euro till projektet ”Lokala 
sysselsättningsstrategier och innovation” och skulle fokusera på framtida 
kompetensförsörjningsfrågor. Syftet med projektet var att ”tillsammans med ett brett 
partnerskap skapa en gemensam målbild och utveckla en långsiktig sysselsättningsstrategi för 
en god arbetskrafts- och kompetensförsörjning i Jönköpings län” (stencil, 
Länsarbetsnämnden, 2002). Målet var främst att skapa strategier för kompetensförsörjning där 
projektarbetet främst skulle angripa följande tre problemområden; 

– kommande arbetskraftsbrist, kompetensförsörjning och modeller för samarbete. 

Under Länsarbetsnämnden projektförberedelser identifierades fyra viktiga arbetsområden. Ett 
av dessa var ”ökad mångfald och fler på arbetsmarknaden”. Det var inom ramen för detta 
tema föreliggande projekt konstruerades, Personer med funktionshinder som 
arbetskraftsreserv – en kartläggning och analys av Jönköpings län, och som initierades under 
senvåren 2004.  

Projektets huvudsyfte var tudelat;  

– dels att besvara frågan hur stor arbetskraftsreserven är bland personer med 
arbetshandikapp,  

– dels skulle projektet, i en förlängning till denna studie utveckla och testa nya 
samverkansmodeller för att hitta nya vägar för att personer med arbetshandikapp ska kunna 
nå en arbetsmarknad. 

I maj 2004 tillfrågades Hälsohögskolan om att medverka till att genomföra en inventering 
över den arbetskraftsreserv som finns bland personer med funktionshinder och den 25 maj 
slöts ett avtal mellan Länsarbetsnämnden och Avdelningen för beteendevetenskap och socialt 
arbete vid Hälsohögskolan om projektets innehåll. 

Inventeringen åsyftade främst att redovisa de personer som f.n. ej har ett arbete och som står 
som arbetssökande vid något av länets förmedlingskontor. I de två genomförandefaserna som 
skisserades (”tidsfaser”), skulle den första fasen utgöras av sådan statistik som kunde ge en 
demografisk beskrivning. I den andra fasen, som skulle utgöra en kompletterande 
informationsdel till den första, var det tänkt att några intervjuer skulle genomföras för att få 
del av hur arbetshandikappade personer upplever sin relation till arbetsmarknad och sitt 
arbetshandikapp. 

I efterhand har det visat sig att projektets värde kanske i första hand inte har att göra med hur 
den statistik som redovisas behandlas, utan istället mer fäster uppmärksamhet på en del av de 
”sidoblickar” som gjorts samtidigt, och som med hjälp av den statistiska informationen 
genererat nya frågor. Den presenterade statistiken är dock inte oväsentlig. Den bör ses mot 
bakgrund av det stora behov av ny arbetskraft som kan skönjas i framtiden och som främst 
består av det stora antal pensionsavgångar som förväntas vilket kanske är ännu viktigare. 
Behovet av ökad arbetskraft och den framtida kompetensförsörjningen blir en av den 
näraliggande framtidens stora utmaningar (Abrahamsson 2002). Enligt Lindberg (2002) 
kommer inte andelen funktionshindrade att vara större år 2015. Eftersom arbetskraftsbrist 
kommer att vara ett uppenbart och reellt problem inom många yrkesområden drar han av detta 
slutsatsen att funktionshindrade då också kommer att ”utgöra en outnyttjad arbetskraftsreserv” 
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(s. 214 a.a.). ”Om” arbetskraften bland människor med funktionshinder kunde utnyttjas i 
samma omfattning som andra skulle detta ge ett tillskott på arbetskraft i storleken 90 000 
personer (a.a.). 

En fråga som omedelbart infinner sig är huruvida personer med funktionshinder i ett sådant 
perspektiv fortfarande skall ses som problem på arbetsmarknaden eller kommer nya idéer att 
innebära någon form av öppning där funktionshindrades resurser och kompetens tas tillvara?   

En annan fråga som känns berättigad att ställa blir huruvida perspektivet på funktionshindrade 
personer verkligen bör uttryckas med begreppet ”arbetskraftsreserv”. Själva användandet av 
begreppet arbetskraftsreserv menar vi åskådliggör ett synsätt och en ideologi.  

Ett mer rättvist, men framförallt positivt synsätt, kanske istället skulle vara att använda 
begreppet ”dold arbetskraft”? 

Till de arbetsmarknadspolitiska instrument/verktyg som Länsarbetsnämnden använder vid de 
olika förmedlingarna, och vars syfte är att främja stödet till personer med funktionshinder, hör 
den selektiva process där en indelning sker med hjälp av 14 olika arbetshandikapp/-
handikappkoder (stencil handikappkunskap, Arbetsmarknadsverket 2003-01-30).  

Den statistik som redovisas tjänar till att åskådliggöra och beskriva ”något om läget i 
Jönköpings län” och syftar till att belysa och besvara projektets första fråga. Samtidigt som en 
genomlysning görs är det en fördel om också dessa siffror kan sättas in i ett större 
sammanhang och där jämföras med nationell statistik. Det är först då en sådan jämförelse 
görs, dels med ett nationellt läge och dels också med vad siffror utvisar i det egna länet, som 
siffrorna börjar ”tala”. Huruvida siffror kan tala kan vi återkomma till senare i denna studie. 

 
MATERIAL och METOD 
I projektet har den information som inhämtats till stor del varit ett statistiskt material som 
erhållits av Länsarbetsnämnden. Det har också varit ett visst statistiskt material från 
Försäkringskassan i Jönköpings län och Socialtjänsten i Jönköpings kommun. Dessutom har 
information hämtats från olika utredningar, t.ex. Statens offentliga utredningar, och andra 
liknande utredningar/verksamhetsrapporter. Givetvis har litteratur också använts. Denna har 
utgjorts av bl.a. antologier, vilka berört de frågor inventeringen behandlat, men också 
forskningslitteratur. Några intervjuer har genomförts vilka också bidragit till rapportens 
slutsatser. 

 
BAKGRUND 
Vid en ekonomisk överblick på nationell nivå, kan vi finna hur utgifterna sett ut för de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som varit riktade mot arbetshandikappade personer. De 
framträder på ett rätt varierande sätt och med en skiftande bild. I ett 50-årigt perspektiv har 
utgifterna för dessa åtgärder sett ut på följande vis. Från att år 1951 ha utgjort 18% av den 
totala budgeten för AMS, ökade dessa dramatiskt till 35% (d.v.s. med nästan 100%) år 1960 
för att därefter sjunka något till 28% år 1979/80 och slutligen öka marginellt till 30% år 2001 
(Viksten & Asplund 2002).  

Sedan 1930-talet har samhället givit olika stöd till arbetshandikappade. Historiskt har stödet 
främst utgjorts av skyddat eller halvskyddat arbete. År 1980 skedde dock två nya och viktiga 
förändringar. Det skyddade arbetet kom nu att organiseras med hjälp av ett antal regionala 
stiftelser som kompletterades av stiftelsen Samhällsföretag. Lönebidrag infördes som en andra 
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förändring och samhällets stöd till arbetshandikappade fick genom detta en naturlig koppling 
till den reguljära arbetsmarknaden. Det politiska stödet förändrades ytterligare genom två 
viktiga förändringar i början av 1990-talet. Den stiftelse som hittills utgjort en samordnande 
roll kom nu att ombildas till Samhall AB och lönebidraget gjordes mer flexibelt. 
Förutsättningen för att konstatera att ett arbetshandikapp förelåg blev nu något som skulle 
göras i samråd mellan den arbetssökande och arbetsförmedling/- arbetsmarknadsinstitut. Detta 
låg sedan till grund för vilka särskilda åtgärder som skulle knytas till den arbetshandikappade. 
Dessa särskilda åtgärder benämns sedan 1999 för ”Program för arbetshandikappade” (RRV 
2 000:14). Precis som för andra arbetslösa kan även arbetshandikappade också komma ifråga 
för de av AMS benämnda ”konjunkturberoende program”.  

Det kvalitetskrav Arbetsmarknadsstyrelsen utfärdade 1998 gällde också de särskilda 
kvalitetskrav som gällde vid handläggning av lönebidrag. För att förstå på vilket sätt de 
tilldelade medlen skulle fördelas och användas för de särskilda insatser som finns för 
arbetshandikappade, kanske följande citat i AMS riktlinjer för länsarbetsnämndernas 
verksamhet år 2003 kan åskådliggöra något, 

” planera och budgetera för fullt utnyttjande av tilldelade medel. Det betyder att planera 
och budgetera för det antal nya beslut som tilldelade medel ger utrymme för. Hänsyn ska 
tas till bindningar enligt fattade beslut och beräknade avgångar som ska periodiseras 
över året. Kontinuerlig budgetuppföljning ska genomföras och nödvändiga justeringar 
ska vidtas”. 

Kortfattat kan arbetsmarknadspolitikens uppgift f.n. summeras i tre uppgifter; matchningen 
mellan lediga jobb och arbetslösa, att erbjuda högre kompetens till arbetslösa för att underlätta 
deras anpassning till arbetsmarknaden samt stödja de individer som har svårast att få ett 
arbete (min kursiv). I denna uppgift finns personer som p.g.a. sitt funktionshinder har nedsatt 
arbetsförmåga. 

I lönebidragsutredningen finner vi också att regionala skillnader kunde konstateras då det 
gällde anställning med lönebidrag och deltagande i offentligt skyddat arbete (OSA). De 
kvantitativa mål som Arbetsmarknadsverket satt upp, och som avsåg hur medlen hade 
utnyttjats för personer med nedsatt arbetsförmåga, konstaterades att man hade uppnått (SOU 
2 003:95).   

I en tid då behovet av arbetskraft diskuteras blir också en naturlig fråga att ställa på vilket sätt 
funktionshindrade personer ytterligare kan bidra i arbetslivet till en utveckling av det framtida 
välfärdssamhälle som man är en del av. 

En av de utredningar som under senare tiden diskuterat hur den arbetsmarknadspolitik skall se 
ut där funktionshindrade personers rätt till arbetsliv kan tillvaratas är Arbetskraft, d.v.s. 
lönebidragsutredningens betänkande (SOU 2 003:95). I det s.k. kommittédirektivet till 
utredningen finner vi att deras uppdrag bl.a. skulle fokusera kring att ”pröva effektiviteten i 
nuvarande program relaterat till dagens arbetsmarknad för arbetshandikappade” och att 
”föreslå hur regler och ersättningar till allmännyttiga organisationer kan utformas så att 
arbetshandikappade skall beredas meningsfulla arbetsuppgifter” (s. 267, a.a.). Vi kan  

också notera i utredningen att .//. ”ungdomars situation särskilt beaktas.”//.   

Bakgrunden till direktiven hade ett fördelningspolitiskt syfte. Det lönebidrag som funnits har 
sin historia i att bidraget skulle vara flexibelt. Dessutom skulle det vara avhängigt av såväl det 
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behov den arbetshandikappade personens har som dennes arbetsförmåga. Någon relation till 
hur arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar såg ut skulle inte heller finnas.   

Handikappklassificering och begrepp  
Då vi talar om begrepp som handikapp och funktionshinder verkar det vid en första anblick 
till synes vara relativt oproblematiskt. Men vid ett närmare studium lägger vi snabbt märke till 
att andra personer och andra myndigheter, som även de använder begreppet, inte 
nödvändigtvis använder det på samma sätt. Vi talar om begreppet som ”om det hade en 
gemensam innebörd”. I den här studien fanns först en tanke om att det bästa vore att helt 
utelämna en diskussion om dessa skillnader och i hur vi använder begreppen, men då vi nedan 
kommer att diskutera hur viktiga definitionerna av begrepp är, då dessa operationaliseras, 
menar vi ändå att det är värt att ägna lite energi åt att försöka klargöra hur vi diskuterar 
begrepp. Inte minst för att vi ska kunna tänka oss hur man kan förstå handlingar och synsätt. 

Fram till 2001 hade WHO en handikappklassifikation som innebar en betoning av 
personnivån. Det innebar att denna handikappklassifikation fokuserade på individer och inte 
på situationer. I Sverige, och inom samhällsvetenskap, pratar vi om det relativa 
handikappbegreppet. Innebörden av detta är att i det ”relativa” får begreppet handikapp 
beskriva något som uppstår i relationen mellan en individs funktionshinder och hans/hennes 
miljö. Det relativa avser då en mer specifik situation, det är situationellt i individens olika 
sociala situationer, t.ex. situationer som berör arbete och vad enskilda handläggare eller 
myndigheten gör. Att bli handikappad innebär att något händer (min kursiv). Man föds inte 
som handikappad men man kan födas med funktionshinder. Handikappad kan man bli i 
relation med omgivande miljö. Handikappad blir en människa i en process där något händer, 
t.ex. i en process där en kategorisering av oförmåga/förmåga sker med hjälp av handikappkod.  

Den medicinska betoningen innebär däremot att man ser funktionshinder som ett problem hos 
en person, direkt orsakat av sjukdom, skada eller andra hälsoförhållanden och som kräver 
medicinsk vård. Vidare att det tänkande den medicinska modellen innehåller innebär att det 
ska ske en behandling av funktionshindret som syftar till att bota, anpassa eller 
beteendeförändra personen. Den ideologiska grund som främst tjänade syftet att förklara har 
historiskt varit den medicinska vetenskapen.  

Den nya klassificeringen (ICF) (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) innebar en ”avmedikalisering” av vad som kännetecknar ett funktionshinder. En 
diametralt motsatt modell att förstå funktionshinder ifrån är den sociala modellen som i 
huvudsak ser på funktionshinder som att problem är något som är socialt skapat och 
principiellt något som är en fråga som berör individers fullständiga integrering i samhället. 
Med en sådan syn följer att man inte ser funktionshinder som ett attribut eller egenskap, som 
sätts på eller klistras på en person, utan snarare som en komplex samling omständigheter av 
vilka många är en följd av den sociala miljön. För att komma tillrätta med den typen av 
problem förfäktas, inom ramen för sociala förståelsemodeller, istället att de förändringar som 
behöver ske skall ske i personens omgivning. Vidare att det kollektiva ansvaret för att detta 
skall ske är något som åvilar samhället. Detta syfte erbjuder en fullständig delaktighet av 
personer med funktionshinder inom det sociala livets alla områden. De sociala förändringar 
som krävs för något sådant har självklart att göra med rådande attityder och ideologi. Därför 
befinner sig frågan på den politiska nivå där det ytterst är en fråga om mänskliga rättigheter. 

Den nya klassificeringen innebär en förskjutning av perspektiv, vilket skapar mindre makt till 
de teoretiska förklaringsmodeller som betonat de medicinska modellernas betydelse för att 
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förklara handikapp och funktionshinder. Nu gäller det istället att allt mer försöka förstå det 
utifrån en social modell (egentligen flera typer av sociala modeller!).  

ICF skulle användas som ett socialpolitiskt verktyg där individuella behov utgick från 
begrepp som delaktighet och aktivitet. Då ett av WHO´s syften med att förändra 
klassificeringen var att mer ge fokus åt samspelet mellan omvärld och person 
utkristalliserades genom denna klassificeringsrevidering något som innebar att fokus skiftade 
från handikapp som egenskap till något som fokuserade på hälsa och som berör alla 
människors kontextuella relation, speciellt till omgivningsfaktorer. Centrala begrepp i den nya 
klassificeringen delades upp i två delar där den första berör funktionstillstånd och 
funktionshinder och den andra berör kontextuella faktorer (omgivningsfaktorer). ICF gör nu 
anspråk på att överbrygga de ideologiska motsättningar som rått och råder mellan de två 
dominerande modellerna/synsätten och föreslår en syntes, nämligen en ny biopsykosocial 
modell. Hur man ser på funktionshinder, möjligheter och svårigheter, har alltså att göra med 
vilken ideologisk tradition man som person och institution internaliserat. Dessutom bör en 
viss klarhet råda över att den internaliserade ideologin resulterar i handlingar som 
överensstämmer med ideologin (se t.ex. Socialmedicinsk tidskrift 2002, Högberg 2004, 
Stencil, Socialstyrelsen 2001).  

En av de mänskliga rättigheter människor har är rätten till arbete som bl.a. regeringsformen 
ger uttryck för. Arbete är av tradition en viktig samhällsarena. Förutom att det ger möjlighet 
till egenförsörjning fyller det också några viktiga sociala funktioner. Det skapar en tidsmässig 
och rumslig struktur i livet men det skapar också sociala kontakter med andra människor. 
Arbetet i sig bygger på att många människor samordnar sig med varandra. De som arbetar 
tillsammans befinner sig samtidigt i en rad olika sociala relationer där alla förutsätter någon 
form av ömsesidighet. För det tredje bidrar också arbetet med att skapa mening och innebörd i 
livet. Människor som arbetar befinner sig i ett socialt sammanhang där det egna livet och 
handlandet blir till något mer än det som begränsar oss som enskilda individer. 

Dessa tre sociala funktioner handlar inte enbart om vår materiella välfärd utan svarar också 
upp mot de grundläggande behov vi har av gemenskap och personlig utveckling. Att alla 
människor ska ha möjlighet, att utifrån sina egna resurser bidra till samhällsutvecklingen, 
utgör en tes som alltmer gjorts till en ideologisk utgångspunkt (Socialstyrelsen 1997). 

Med hänvisning till den nationella handlingsplan Sverige har för handikappolitik har det 
perspektiv lyfts fram vilket betonar vikten av att personer med funktionshinder ses som vilken 
medborgare som helst, med de skyldigheter och rättigheter som det innebär. Sverige har som 
de flesta västländer också förbundit sig att verka för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. Innebörden av FN´s standardregler (22 stycken), vilka Generalförsamlingen antog 
1993, innebär att respektive stat ska verka för att skapa förutsättningar för att människor med 
funktionsnedsättning ska kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter. I reglerna betonas hur 
viktigt det är för funktionshindrade personer att vara delaktiga i samhällslivet. Även 
jämlikheten betonas. I stort är detta något som också arbetsmarknadens parter anslutit sig till.  

Några av de åtgärder som pekas ut som särskilt viktiga i standardreglerna är t.ex. att någon 
inte får diskrimineras vid anställning. Integreringen på öppna arbetsmarknaden skall stödjas. I 
det handlingsprogram staterna ratificerat pekas också på betydelsen av att arbetsplatser skall 
utformas och anpassas så att de blir tillgängliga, att ny teknik skall utnyttjas och att lämplig 
utbildning och stöd skall ges, t.ex. genom personlig assistans och tolkservice. Förutsättningar 
för anställning i den offentliga sektorn skall skapas. Den öppna arbetsmarknaden är målet och 
samarbete mellan staten och arbetstagarorganisationer liksom med arbetsgivare är viktigt. Det 
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är alltså det ”öppna arbetslivet” som eftersträvas (Rådet för Arbetslivsforskning 2000). Vi får 
inte heller glömma bort att människor med funktionshinder inte är någon homogen grupp 
med en gemensam relation till arbetsmarknaden.  

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) har dessa standardregler som en given 
utgångspunkt i sitt arbete. I HSO pekar man på regel 7, där principen om att förutsättningar 
skapas för människor med funktionshinder omnämns, speciellt då rätten till arbete. Lagar och 
regler på arbetsområdet får inte diskriminera eller hindra anställning. Av regel 15 framgår 
vilket lagligt ansvar staterna har. Här understryks den rättsliga grunden. De aspekter som 
särskilt lyfts handlar om; delaktighet i arbetslivet, diskriminering i arbetslivet, anpassade 
arbetsförhållanden och staten som arbetsgivare. 

Den anda som detta skall verka i åskådliggörs också på en nationell nivå. Enligt instruktionen 
för Arbetsmarknadsstyrelsens 18§ ska det finnas en delegation för arbetslivsinriktad 
rehabilitering (DAR), dels hos Arbetsmarknadsstyrelsen, dels regionalt hos varje 
länsarbetsnämnd. I ett vidare syfte innebär en delegering av detta att de olika regionerna i 
Länsarbetsnämnden har ett särskilt ansvar för att följa och stödja utvecklingen av 
anställningsfrämjande insatser för personer med funktionshinder. Även här finner vi 
ideologiska uttryck för hur man kan se på en företeelse som detta. Instruktionen, som 
tillhörande ett regelverk eller om det betraktas som ett policydokument, kan ses som en 
reflekterande spegel. I ideologiska förhållningssätt avspeglas nämligen den 
arbetsmarknadspolitiska hållningen och i den arbetsmarknadspolitiska hållningen reflekteras 
den rådande ideologin. Den ideologi som AMS-andan verkar genomsyras av, är den tradition 
som befäster ett synsätt som den tidigare redovisade medicinska modellen ger uttryck för, 
d.v.s. en egenskapsrelaterad syn. Det är mot bakgrund av detta viktigt att fundera över hur de 
delar som behandlar detta kan användas i länsarbetsnämndens vidare arbete. 

Den reflektion som nämns ovan utgjorde också ett avstamp för den statliga utredning som 
tillsattes i mars 2002, den s.k. lönebidragsutredningen (SOU 2 003:95).  

Det är dock inte bara staten som har ett offentligt ansvar för arbete och sysselsättning. Även 
primärkommunen har ett ansvar när det gäller sysselsättning. Enligt Socialtjänstlagens 5:e 
kapitel, om särskilda bestämmelser för olika grupper, finner vi i 7§ att socialnämnden skall 
”medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning” och enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall kommunen erbjuda ”daglig verksamhet 
för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig”. Den sist 
nämnda sysselsättningen erbjuder kommunerna de personer som kan hänföras till någon av 
LSS 1§, punkterna 1 och 2. Det gäller utvecklingsstörda personer eller personer med 
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. 

Statistik 
Vi tror att det är viktigt att förstå de tankar som ligger bakom den statistik som presenteras i 
inventeringen inte minst mot bakgrund av hur viktiga begreppen blir när de används i 
vardagen.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) är en rik nationell källa att ösa information ur, även då det 
gäller att studera funktionshinder och personer med nedsatt arbetsförmåga. 

Vilka funktionshinder är då vanligast bland personer med nedsatt arbetsförmåga i Sverige? 
Nedan redovisas några av dessa. 
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Tabell som visar fördelningen av de fem till antalet största funktionshindren i Sverige 
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Källa: Statistiska centralbyrån, 2003:3, sid. 19. 
 
I denna reducerade gruppering av personer som uppgivit sig ha något funktionshinder, utgör 
gruppen kvinnor en högre andel än män, såväl i gruppen rörelsehindrade som i gruppen för 
astma/allergi. Bland rörelsehindrade är kvinnor representerade med 33% mot männens 28%, 
medan kvinnorna i gruppen astma/allergi/överkänslighet är 26,2% mot männens 23,7%. I de 
tre andra grupper som nämns är det dock männen som har en högre andel. 

För att få en bättre överblick, och som är av mer kontextuell karaktär, blir den efterföljande 
frågan hur stor del av befolkningen som är funktionshindrade och hur många av dessa som 
upplever sig ha nedsatt arbetsförmåga? Något vi återkommer till och redovisar på sidan 18. 

Några resultat från Lönebidragsutredningen år 2003 samt Riksrevisionsverkets effektivitetsrevision år 
2000  
Syftet med det uppdrag lönebidragsutredningen (SOU 2003:95) fick var att ”pröva huruvida 
nuvarande arbetsmarknadspolitiska program är effektiva på dagens arbetsmarknad så att 
personer med nedsatt arbetsförmåga därigenom får det stöd som gör det möjligt för dem att 
försörja sig med eget arbete” (s. 273, a.a.). Det är denna gamla princip, principen om att alla 
ska kunna försörja sig genom arbete som brukar omnämnas som arbetslinjen, en klassisk 
ideologisk och social linje. 

I lönebidragsutredningens betänkande (SOU 2003:95) lade det ansvariga statsrådet fram 
förslag som innebar att begreppet arbetshandikapp ska avskaffas och ersättas med begreppen 
nedsatt arbetsförmåga och behov av särskilt stöd. Även den handikappkodning som beskrivs 
nedan föreslås avskaffas och ersättas med behovsbedömningar (a.a.).  

Andra definitioner av centrala begrepp som har betydelse för denna studie är skillnader 
mellan sysselsatta och arbetslösa. En närmare presentation av dessa utgår från de 
arbetskraftsundersökningar som görs regelbundet vart annat år och finns med som bilaga 1. 
Begreppet arbetsförmåga är ett annat sådant begrepp. Skälen till den effektivitetsrevision 
RRV utförde år 2000 (RRV 2000:14) var i huvudsak två. Den första var att åtgärderna för 
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arbetshandikappade varit stora och kostsamma. Under 1999 uppgick kostnaderna för särskilda 
åtgärder till arbetshandikappade till 10 900 miljoner kronor där det i huvudsak var lönebidrag 
och Samhall som utgjorde de dominerande åtgärderna. Antalet arbetshandikappade som 
berördes samma år var c:a 77 000 personer i genomsnitt per månad. Det andra skälet var en 
stark misstanke om att satsningen på arbetshandikappade kommit andra grupper 
arbetssökande till del. RRV:s sätt att uttrycka vad deras granskning inneburit var rätt krass 
och tämligen ”rakt på”; 

”I mer än hälften av de lönebidragsärenden som RRV granskade var det inte styrkt att det 
fanns ett funktionshinder som hade betydelse för det aktuella arbetet. I en stor del av 
dessa fall, uppskattningsvis en tredjedel av samtliga granskade ärenden, bedömde RRV 
att det egentliga skälet till lönebidragsanställningarna var att de personer som fått dem 
hade haft svårigheter att få arbete av andra skäl, t.ex. förhållandevis hög ålder eller låg 
utbildningsnivå” (s. 10, RRV 2000:14). 

I det följande berörs några begrepp, som alla har mer eller mindre betydelse för människors 
möjligheter till ett arbetsliv. Vi har redan mött begreppet arbetshandikappad. Ett begrepp som 
för övrigt starkt ifrågasattes av bl.a. Riksrevisionsverkets effektivitetsrevision (RRV 
2000:14).  

Arbetshandikapp och handikappkod 
Det finns flera skäl till varför ett begrepp som arbetshandikapp kan vara viktigt att diskutera.  
Den kanske främsta anledningen har att göra med vetskapen om hur viktiga begreppen blir då 
de operationaliseras i handling. Begreppens innebörd får konsekvenser i vårt handlande och i 
våra möten med personer med arbetshandikapp. I de processer, i vilka arbetshandikapp 
definieras, värderar aktörerna innebörden av densamma. Något som ibland resulterar i olika 
handlingar. Vi kan också erinra oss om att begreppen har såväl historiska som ideologiska 
betydelser och därför sätter sina spår, eller avtryck, i det stöd personer förväntas få genom de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samhället beslutat. Det är i ett sådant sammanhang vidare 
läsning skall förstås. 

I RRV:s revisionsrapport lyfte man en kritik mot de bedömningsgrunder som används vid 
kodningen som arbetshandikappad. Man nämner att ”kodningen har varit onyanserad 
eftersom arbetshandikappbegreppet inte kan graderas samt att förekomsten av flerhandikapp 
inte har kunnat beaktas i kodningen” (s. 62, a.a.). Oaktat denna kritik, menar RRV att det nya 
kodningssystem som började gälla från 1 augusti, 2000, och som innebar ett ökat utrymme för 
att fastställa graden av funktionsnedsättning, samtidigt innebär att flera grundläggande 
oklarheter kvarstår. En fråga som restes var t.ex. vad arbetshandikappet skall relateras till om 
det inte finns ett arbete vid kodningstillfället. Även lönebidragsutredningen diskuterar ordens 
betydelse (SOU 2003:95). Ett exempel är när det ansvariga statsrådet i utredningen pekar på 
att det i grunden måste finnas en kunskap som gör det möjligt att definiera målgruppen för 
insatserna och detta genom att använda regelverket. Genom att den handikappkodning som 
sker utgår från en diagnos eller ett funktionshinder menar han samtidigt att det leder till ett 
medicinskt perspektiv på vad ett arbetshandikapp är (a.a.). Ett medicinskt perspektiv menar 
han i en förlängning innebär höga bidragsnivåer vilket motiveras av funktionsnedsättningens 
omfattning. Han avslutar denna diskussion med att konstatera att, 

”det är fel att den enskilda individen med sin personliga integritet, kompetens, erfarenhet 
och möjligheter att utföra ett arbete ställs i skuggan av sitt funktionshinder. Individens 
relation till arbetet och arbetsuppgifterna blir sekundära frågor. Genom benämningar, 
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handikappkodning och krav på medicinska intyg för att få tillgång till insatserna läggs 
alltför stort fokus på vad personen inte kan utföra istället för tvärtom. Detta synsätt 
inverkar negativt på insatsernas effektivitet” (s. 62, a.a.). 

Vidare hävdade RRV (2000:14) att om begreppet arbetshandikapp ska användas borde det 
preciseras ytterligare. Man pekar på den egna erfarenheten som visat att personen, vid en 
bedömning om ett arbetshandikapp föreligger, mer kommit att visa huruvida personen 
bedömdes som anställbar istället för om denne var arbetshandikappad. Målgruppen var 
otydlig menade utredningen. Till en sådan kritik anslöt sig lönebidragsutredningen som även 
de menar att insatser bättre kan tillgodogöra den enskildes behov, något de uttrycker på 
följande vis: 

”Förslaget att ersätta handikappkodningen och begreppet arbetshandikapp med nedsatt 
arbetsförmåga och behov av särkskilt stöd, förbättrar förutsättningarna för enhetliga 
bedömningsgrunder och minskar risken för godtycklighet. Besluten om insatser kan 
därmed få en bättre precision” (s. 100, a.a.). 

Ytterligare en version av detta får man om man studerar hur funktionshindrade personer 
upplever sin arbetslöshet och rehabilitering. I Viksten & Asplunds studie om 
Arbetslivsinriktad Rehabilitering inom AMV (2002) intervjuades 9 personer i åldern 20-46 år, 
bl.a. om deras upplevelse av att bli handikappkodad. En av respondenterna uttrycker sin syn 
på detta på följande vis: 

”Nja, det är något märkligt kanske att bli reducerad till en diagnoskod på det sättet. Och 
jag tror, att det var viktigt, att den här kodningen kom, när du och jag hade träffats och 
pratat ett par gånger... så att vi var överens om, hur det skulle vara. Om du skulle ha 
börjat med att trycka in mig i datorn, då skulle jag nog liksom ha backat litet grand, 
rygga lite grand” (s. 56, a.a.) 

En kvinna i rullstol beskriver handikapp som något man blir. Ett perspektiv som 
sammanfaller med det relativa handikappbegreppet. Hon säger, 

”Men det är besvärligt, det kostar pengar att anpassa arbetsplatser /....../ och då kan ju 
han eller hon känna att det.......Här kommer jag och ställer krav och är besvärlig på 
arbetsplatserna. Och då blir man ju liksom.....då blir man arbetshandikappad”  
(s. 28, Tielman, 2003:2) 

I samband med att RRV framförde den kritik som redovisats ovan ville man samtidigt fästa 
uppmärksamhet på den svårighet som fanns mellan de myndigheter som var inblandade i 
stödet till den enskilde. Det man främst pekade på var de oklarheter som rådde innan den 
arbetssökande kom i kontakt med AMV, d.v.s. i sina kontakter med myndigheter som 
Socialtjänst, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård samt Samhall. Det fanns betydande 
gränsdragningsproblem menade man. Att inte något mer och samlat regelverk fanns för stöd 
och insatser till den enskilde innebar en uppenbar risk för oklara ansvarsförhållanden och för 
överlappande insatser menar man (RRV 2000:14). I den här frågan finner RRV avslutningsvis 
att bland de personer som klassificeras som arbetshandikappade arbetssökande alltför ofta 
finns personer med andra arbetshinder än vad statsmakterna avsett. De konstaterar samtidigt 
att det framträder två centrala begrepp i den här diskussionen; arbetsförmåga och 
anställbarhet. Det är inte oförmåga som bör stå i fokus utan arbetsförmåga. Arbetsförmågan är 
något som för alla människor är av avgörande betydelse när det gäller att få arbete (Göransson 
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2002). Det är viktigt att komma ihåg att arbetsförmågan inte är något ”absolut begrepp” utan 
står i relation till det arbete som ska utföras.  

Ytterligare en problematik som RRV fokuserar berör huruvida arbetsförmåga kan uppfattas 
som ett mätbart begrepp. Man menar att något sådant inte är möjligt, något som bl.a. beror på 
att handläggare vid Arbetsförmedlingarna använder olika metoder för sina bedömningar, men 
också att de mer generellt inte har dokumenterats. Den slutsats RRV drar av detta är dels, att 
arbetsförmåga som begrepp är svårt att definiera på ett gemensamt och tydligt sätt dels, att det 
regelverk som styr insatserna vid detta tillfälle ändå används i någon slags tro om att 
arbetsförmågan ändå är något som kan mätas. 

Låg anställbarhet, d.v.s. människor som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, t.ex. 
p.g.a. långtidsarbetslöshet, låg utbildning eller bristande social kompetens, bör enligt RRV 
ändå betraktas som personer som har en relativt god arbetsförmåga. Här redovisar RRV i sina 
resultat att man finner handläggare som inte så sällan kodar personer med låg anställbarhet 
med en handikappkod, utan att något egentligt arbetshandikapp föreligger. 

I deras resultat varnar de för att den gränsdragningsproblematik som uppenbarade sig mellan 
olika myndigheters ansvarsområden kan leda till resultatet som innebär att enskilda 
människor hamnar mellan olika system. 

Det är när arbetsförmåga ställs mot anställbarhet och när olika aktörer tolkar begreppen 
olika som gränsdragningarna blir svåra att göra och människor riskerar att hamna mellan 
olika system. (s. 76, RRV 2000:14). 

De gränsdragningsproblem som nämnts ovan har med AMV:s ansvarsområde att göra. Även 
om RRV framförde den här kritiken för drygt fyra år sedan, finns ännu idag samma fokus på 
hur gränsdragningen ser ut mellan AMV och andra huvudmän. En konsekvens av detta 
påverkar hur begrepp som arbetshandikapp, handikappkodning och arbetsförmåga skall 
förstås. Ett perspektiv på detta är av historisk karaktär, ett annat perspektiv är dock mer 
framtidsinriktat och handlar om hur skilda innebörder skall ses och förstås. Förutom dessa 
kritiska synpunkter lyfter också RRV:s kritik upp en diskussion om nya former för 
samverkan. Detta har såväl Lönebidragsutredningen tagit upp i sitt betänkande som den 
utvärderingsrapport om ”Samarbetets värde för personer med offentlig försörjning” som 
utkom i nov. 2001 (Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Svenska 
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Riksförsäkringsverket). I de nya krav på samverkan 
som framkommer betonas att det i genomförandet är av yttersta vikt att ta tillvara de lokala 
förutsättningarna (a.a.). Helt uppenbart verkar vara att lönebidragsutredningen i sina förslag 
tagit till sig mycket av den kritik RRV framförde (RRV 2000:14). 

Samhället har ett antal åtgärder av arbetsmarknadspolitisk karaktär som erbjuds 
arbetshandikappade. Några av de viktigaste av dessa åtgärder redovisas nedan. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till arbetshandikappade 
En av de viktigaste åtgärderna samhället har till sitt förfogande inom arbetsmarknadspolitiken 
är lönebidrag. Lönebidraget utgår som en lönesubvention till de arbetsgivare som nyanställer 
personer med arbetshandikapp (Riksrevisionsverket 2000:14). Den förordning som styrt till 
vilka lönebidraget skall utgå åskådliggör att det ska vara arbetssökande som kan hänföras till 
psykiska, fysiska, förståndsmässiga eller socialmedicinska handikapp (1991:333). 
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Det gemensamma för dessa grupper är att de förväntas få svårigheter att behålla en anställning 
på den reguljära arbetsmarknaden och att alla andra möjligheter skall ha prövats innan en 
anställning med lönebidrag kan bli aktuell. Enligt Riksrevisionsverket (a.a.) var i genomsnitt 
50 077 personer anställda med lönebidrag år 1999. Året därpå var enligt 
lönebidragsutredningen siffran för dem som erhöll lönebidrag samt offentligt skyddat arbete, 
OSA 54.000 personer (SOU 2003:95).  

År 2002 var lönebidraget budgetmässigt den absolut största åtgärden i kronor räknat. Av 
utgifternas fördelning, avseende de särskilda insatserna för arbetshandikappade, finner vi att 
kostnaden för lönebidrag motsvarar drygt 85% eller 5,9 miljarder kronor, av totalt drygt 6,9 
miljarder kronor (SOU 2003:95).  

En annan åtgärd är erbjudande om skyddat arbete. Skyddat arbete anordnas av det offentliga, 
t.ex. av landsting, kommuner, församlingar och statliga myndigheter. I den åtgärden uppbär 
arbetsgivarna ett statsbidrag som är relaterat till det anordnade arbetet och individens 
arbetsförmåga. De personer som erbjuds OSA är i första hand de som har ett socialmedicinskt 
arbetshandikapp och som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. OSA 
har också möjligheten att erbjuda vissa funktionshindrade personer en sysselsättning enligt 
LSS (Lagen om särskilt stöd och service, 1993:387). Primär- och sekundärkommuner har, 
som tidigare nämnts, ett sysselsättningsansvar för detta. Under 1999 omfattades 5 758 
personer i genomsnitt per månad av OSA (ungefär 11%). Samhällets kostnad motsvarade 745 
miljoner kronor år 2002 (a.a.). 

En tredje åtgärd, riktad främst mot arbetshandikappade personer, har arrangerats inom 
Samhall. Åtgärden innebär ett skyddat arbete och har efter 1992 bedrivits av Samhall AB. 
Detta erbjudande skall vara förbehållet de som inte kan erbjudas några andra lösningar, d.v.s. 
alla andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall i princip vara prövade. Under 1999 hade ca. 
27.000 personer med arbetshandikapp en anställning i Samhall. 

Det är dessa arbetslivsinriktade insatser som skall leda fram till att de funktionshindrade 
personer som är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga kan få en anställning. Av dem 
som fick stöd genom Arbetsförmedlingens service redovisar AMS att 40% fått arbete och att 
drygt hälften av dessa fått en anställning med någon form av subvention, d.v.s. med någon av 
de åtgärder som beskrivits ovan. Noterbart är att arbetsgivare i högre utsträckning anställer 
personer med fysiska funktionshinder jämfört med andra funktionshinder (AMS 03-1034-30).  

Enligt lönebidragsutredningen (SOU 2003:95) var antalet personer, registrerade som 
arbetssökande vid arbetsförmedlingar med arbetshandikapp eller deltagare i 
konjunkturberoende åtgärder exklusive rekryteringsstöd, i genomsnitt ca. 52.700. År 1995 var 
antalet 80.900 för att till år 2000 ha reducerats till 64.000 (a.a.). Våren 2003 var antalet 
personer med arbetshandikapp vid Arbetsförmedlingen c:a 40.000 av vilka hälften deltog i 
något av de arbetsmarknadspolitiska programmen (AMS 03-1034-30 och RFV 1036/03).  

Om man däremot betraktar den statistik SCB och Arbetsmarknadsstyrelsen redovisar finner vi 
en delvis annorlunda bild. 
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Figur 1. Antal arbetslösa/arbetssökande  

 Antal arbetslösa funktionshindrade Antal arbetslösa arbetssökande 
 med nedsatt arbetsförmåga. SCB arbetshandikappade enl. AMV 
 4:e kvartalet respektive år  Helår 
 
1996 39 000   39 000 
1998 33 000   29 000 
2000 26 000   25 000 
2002 18 435   15 249*

Källa: AMS & SCB 2003:3, sid. 56 
 
Det vi kan utläsa av ovanstående är att trenden för antalet arbetslösa/arbetssökande med 
nedsatt arbetsförmåga och antalet arbetslösa arbetssökande arbetshandikappade verkar ha en 
gemensam riktning eftersom de antalsmässigt följt samma utveckling. Ytterligare något 
gemensamt är att de bägge mer än halverats under mätperioden. 

Om vi ser till Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverkets siffror, vilka redovisar 
sjukskrivna i behov av arbete, delas dessa in i tre kategorier; 

a. arbetslösa sjukskrivna, 
b. sjukskrivna med en anställning som de bedöms inte kunna återgå till och 
c. individer med sjuk- och aktivitetsersättning  
(Ams 03-1034-30/RFV 1036/03). 
 
I samma utredning redovisas att andelen av dessa arbetshandikappade är betydligt högre än 
för genomsnittet inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den slutsats utredningen drar av detta är 
att anställning med lönebidrag även framledes kommer vara en vanlig anställningsform för 
långtidssjukskrivna. Det förslag lönebidragsutredningen (SOU 2003:95) själva lade fram 
innebar att lönebidraget även fortsättningsvis skall vara flexibelt. Det skulle inte bara gynna 
individuella anpassningar utan också att bidragsnivån kunde vara kompensatorisk när det 
gäller nedsatt arbetsförmåga och merkostnader. Därtill föreslogs att ett särskilt lönebidrag 
införs som främst riktar sig mot de personer som ej har möjlighet att finna något annat, d.v.s. 
att den anställdes funktionshinder medför att arbetsförmågan vid bedömningstillfället är så 
nedsatt att en anställning utan lönesubvention inte kan bli aktuell. Detta särskilda lönebidrag 
skall vara ett komplement till det först nämnda lönebidraget. Utredningen föreslår också två 
nya anställningsformer, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Den först nämnda är 
en kombination av arbete och utbildning medan den senare är tänkt som en anställningsform 
vilken är öppen för alla arbetsgivare och som skall ersätta OSA. Bägge anställningsformerna 
har dock karaktären av ett ”skyddat arbete”.   

Som vi nämnt tidigare har lönebidragsutredningen även konstaterat att man idag lägger ett allt 
för stort fokus på vad den enskilde inte kan utföra istället för tvärtom. Det är också det en av 
anledningarna till att utredningen föreslår att såväl begreppet arbetshandikapp som 
handikappkodning avskaffas. Det som i förslaget skall ersätta arbetshandikapp föreslås bli 
begreppen nedsatt arbetsförmåga och behov av särskilt stöd. Handikappkodningen föreslås bli 
ersatt av begreppet behovsbedömningar (SOU 2003:95). 

                                                 
* 4:e kvartalet 2002 
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RESULTAT 
Resultatet kommer att redovisas på följande sätt. Först kommer ett avsnitt som behandlar ett 
nationellt perspektiv och som till viss del jämförs med Jönköpings län. Därefter följer ett 
avsnitt som handlar om hur situationen ser ut för de funktionshindade människor som är 
arbetslösa i Jönköpings län, i ett lokalt perspektiv, och som jämförs med siffror för riket. 

Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden - nationellt och lokalt 
Då inget annat anges är den statistisk som presenteras i denna del hämtad från 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska centralbyråns statistik Funktionshindrades situation 
på arbetsmarknaden - 4:e kvartalet 2002 (Information om utbildning och arbetsmarknad 
2003:3). Denna undersökning var en tilläggsundersökning till SCB:s ordinarie 
arbetskraftsundersökningar (AKU) och bygger på intervjuer med ett större antal personer 
(24 402) i arbetsför ålder (16-64 år). Av dessa uppgav sig 19 620 personer (drygt 80%) ej ha 
funktionshinder. Undersökningen är baserad på ett skattningsunderlag med ett slumpmässigt 
urval.*

Inledningsvis kan vi notera att begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” inte är synonymt med 
”arbetshandikapp” i AMS statistik. Enligt AKU innebär AMS:s definition av arbetshandikapp 
att,  

”det skall anges om det visar sig att den sökande på grund av funktionshinder är i behov av 
särskilda insatser eller åtgärder på AF/AMI som är förbehållna arbetshandikappade 
(s. 67, a.a.).  

En viktig definition är givetvis vad undersökningen menar med funktionshinder. Den 
definition AKU använder sig av är relaterad till FN´s standardregler och uttrycker att ett 
”funktionshinder har man och ett handikapp blir det först i relation till omgivningen” (s. 13, 
a.a.). En definition som kan jämföras med den diskussion som fördes i bakgrunden. 

Det totala antalet funktionshindrade i arbetslöshet var år 2002, 4,6% vilket kan jämföras med 
att 3,9% av den totala befolkningen var arbetslösa. För de med nedsatt arbetsförmåga är 
arbetslösheten något högre, 5,8% (AMS & SCB 2003:3).  

År 1997 var 48 % av antalet personer med funktionshinder i arbetsför ålder sysselsatta i 
arbete medan den för övriga personer i arbetskraften var då 75% (Liljegren & Johansson 
1998). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*   för en metodologisk genomgång hänvisas till bil. 1, sid. 62, i utredningen. 
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För att få en uppfattning om hur många människor som omfattas av något funktionshinder, 
men också hur många personer som anser sig ha en nedsatt arbetsförmåga (eller ej) vill vi 
redovisa följande figur; 

 

Figur 2: Andel i befolkningen (16-64 år), Funktionshinder och ej funktionshinder, samt 
funktionshinder med respektive utan nedsatt arbetsförmåga, Procent, År 2002. 

Befolkning 16-64 år (5 680 000) 

Funktionshinder 

20,8 % (1 181 000) 

 

Kvinnor                           Män 

20,9 % (584 000)             20,7 % (598 000) 

Ej funktionshinder 

79,2 % (4 499 000) 

  

Kvinnor                          Män 

79,1 % (2 211 000)         79,3 % (2 288 000) 

 

De 20,8 % med funktionshinder fördelas enligt följande: 

Med nedsatt arbetsförmåga 

10,0% (564 000) 

 

Kvinnor            Män 

10,8 %               9,1 % 

(301 000)          (263 000) 

Utan nedsatt arbetsförmåga 

10,2 % (578 000) 

 

Kvinnor            Män 

9,3 %                 11,0 % 

(261 000)           (317 000) 

Ej svar/Vet ej 

0,7 % (40 000) 

 

Kvinnor            Män 

0,8 %                 0,6 % 

(22 000)             (18 000) 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2003:3, sid. 17  

 

Av figuren kan vi bl.a. utläsa att 20,8%, eller drygt 1,1 miljon människor, säger sig ha något 
funktionshinder. Av dessa upplever sig 10% ha nedsatt arbetsförmåga (564.000) varav det är 
flera kvinnor (10,8%) än män (9,1%).   

Vid en åldersmässig jämförelse mellan befolkningen i stort och personer med funktionshinder 
visar det sig att 30% av totalbefolkningen är mellan 50-64 år medan andelen 
funktionshindrade är 40%. I åldersgruppen 16-29 år finns drygt 20% av de funktionshindrade. 
Andelen med funktionshinder ökar med stigande ålder (a.a.). 

Utbildning 
Möjligheten att erhålla och behålla ett arbete styrs bl.a. av den viktiga faktorn utbildning. 

För funktionshindrade personer har den procentuella andelen med nedsatt arbetsförmåga ökat 
i gruppen med eftergymnasial utbildning. Från att år 1996 varit 16% till att sex år senare vara 
21,6%. Bland dem som ej har något funktionshinder är det 31,6%. För befolkningen totalt är 
siffran 29,5% (SCB, 4:e kvartalet 2002). 
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Om vi jämför de siffror som redovisats ovan med antalet i Jönköpings län framgår att av dem 
som är inskrivna som arbetssökande i länet har 7% av de arbetshandikappade en 
eftergymnasial utbildning (stencil 2004-04-27). I den statistiken redovisar länsarbetsnämnden 
i Jönköpings län en fördelning mellan eftergymnasial utbildning på högst två år (3%) och mer 
än två år (4%). Om utbildningsnivån jämförs med antalet inskrivna arbetssökande personer 
som ej har funktionshinder i länet är siffran 19% (5% har eftergymnasial utbildning om högst 
2 år och  14% har eftergymnasial utbildning mer än 2 år. Här finner vi en avsevärd skillnad 
mellan de ej funktionshindrade i riket som utgör 31,6% och de 19% som redovisas för 
Jönköpings län. 

 Vidare kan vi notera att andelen funktionshindrade med grundskola i riket är högre än i 
befolkningen i stort (27,1% resp. 21,2%), varav andelen män är större än kvinnor (29% resp. 
25%). En ytterligare jämförelse i Jönköpings län visar att utbildningsnivån skiljer sig åt. De 
som genomgått grundskola är, för antalet inskrivna arbetssökande med arbetshandikapp 50%, 
medan det för icke arbetshandikappade är 29%. Det motsatta råder i variabeln eftergymnasial 
utbildning, där det är kvinnorna med arbetshandikapp som är i större antal (24%) än männen 
(19%) (a.a.).  

Var bor funktionshindrade personer? AKU använde en indelning i fem regioner; Stockholms 
län, Mellan-, Södra-, Västra- och Norra Sverige. Såväl andelen funktionshindrade totalt som 
funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga visar sig vara störst i norra Sverige (23,3%) 
relativt tätt följt av södra Sverige (22,3%). En berättigad fråga blir om man i den sist nämnda 
statistiken inrymmer Jönköpings län? Den lägsta siffran redovisar Stockholms län med 
18,2%. Det man kan notera är alltså att andelen funktionshindrade utan nedsatt arbetsförmåga 
är högst i södra Sverige. 

Vi finner att det blivit färre funktionshindrade som deltar i arbetskraften 2002. En nedgång 
har skett från 71% år 2000 till 68% år 2002. Vid en jämförelse med andelen av befolkningen 
totalt år 2002 utgjorde denna 77%. För personer utan funktionshinder har ingen förändring 
skett mellan 2000 och 2002 utan är konstant ca. 80%. Andelen funktionshindrade utan nedsatt 
arbetsförmåga är år 2002 större i arbetskraften än 2000 (83/79 %) men en mindre del av dem 
med nedsatt arbetsförmåga under samma period, 57/61 %, (s. 28, a.a.).  

Slutligen vill vi redovisa vad resultatet av SCB och AMS undersökning visar när frågan vilket 
behov av anpassning av arbetsförhållanden människor hade ställdes till personer med 
funktionshinder med nedsatt arbetsförmåga (ca. 564.000). Då framkom samma resultat som år 
2000, nämligen att det är fyra åtgärder som dominerar och är vanligare än andra. Av de 
tillfrågade svarade 40% att behovet av att anpassa arbetsuppgifterna. Lika många, eller 40%, 
svarade att anpassa arbetstempot är viktigt. De två övriga åtgärder som nämndes är att 
anpassa arbetstiden och behovet av att anpassa hjälpmedel. 

Den nationella statistik som redovisats ovan kommer i vissa delar att ytterligare jämföras med 
den statistik som redovisar siffror från Jönköpings län. Hur ser då den arbetskraftsreserv ut 
som finns bland de funktionshindrade personer i länet som är arbetslösa? Detta vill vi belysa i 
följande avsnitt. 

Arbetskraften bland personer med arbetshandikapp – hur stor är arbetslösheten bland 
funktionshindrade personer i Jönköpings län? 
Den 31 mars 2004 konstaterade Länsarbetsnämnden i Jönköpings län att 3.890 
arbetshandikappade personer stod som arbetssökande vid något av länets förmedlingskontor. 
Av dessa var 1.130 personer (29%) över 53 år. I oktober samma år var antalet personer med 
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arbetshandikapp ungefär densamma eller 4.051 (20,05%) av de totalt 20 200 personer som då 
stod som arbetssökande i länet. Dessa 20 200 arbetssökande utgjorde i sig ca. 10% av 
totalbefolkningen i åldersgruppen 16-64 år (202 517) (stencil 2004-10). Några månader 
senare, i december 2004, var siffrorna något lägre eller 3.424 personer med arbetshandikapp.  

Skillnaden mellan dessa två mättillfällen, oktober och december, kan tyckas vara relativt stor 
(15%). Om vi studerar antalet inskrivna i länet med arbetshandikapp, sett i ett åldersrelaterat 
perspektiv, så finner vi att det största antalet befinner sig i åldersgruppen över 53 år. En snabb 
utplaning sker efter det man uppnått 60 år. Åldersintervallet 53-60 år utgör i dec. 2004 nästan 
en fjärdedel, eller 23,7%, av samtliga inskrivna på arbetsförmedlingen med arbetshandikapp.  

Arbetssökande med handikappkod 
Om vi betraktar andelen arbetssökande med handikappkod i länet i ett 11 års intervall har 
dessa ständigt ökat, från att år 1994 varit 13,1 % till att som högst varit 19,6 % år 2003. 2004 
har, om än tillfälligt (?), denna uppåtgående trend brutits (19,0 %). Vid en jämförelse med 
riket finner vi att länets siffror i princip alltid varit högre än rikssiffran, dock med ett litet 
undantag. År 1997 översteg länets siffra rikets med 0,1 %. Den största skillnaden fann vi 1995 
då 2,5 procentenheter skiljde mellan länet och riket. I övrigt har skillnaden varierat mellan 0,2 
– 9,9 %. Så sent som december 2004 framstod dock en större skillnad, framförallt mellan män 
(i länet 24% och i riket 20,5%). Skillnaden mellan kvinnor var försumbar, 0,1%. 

Om vi därefter studerar de personer som varit öppet arbetslösa handikappade bland samtliga 
öppet* arbetslösa finner vi en liknande trend. Det innebär att länets siffror under samma 
mätperiod, 1994-2004, visar att antalet är högre i länet än i riket i övrigt. Den procentuella 
variationen (variationsvidden) i länet har varit mellan 8,8% (2002) till 12,9% (1999). 
Relationen i ett procentuellt antal, har varierat mellan länet och riket, och var som lägst 1997 
då rikets siffror var högre än länets (9,8/9,6%), till 1999 då skillnaden var 1,8%. År 2004 var 
skillnaden 1,4%. Här finner vi alltså att de öppet arbetslösa och handikappade i länet 
procentuellt varit större i länet än i riket i övrigt (med undantag år 1997) under denna 
mätperiod. 

I det urval som presenteras nedan redovisas siffror som belyser de två största 
handikappgrupperna, rörelsehinder och astma/allergi/överkänslighet. Om vi i ett 
åldersperspektiv istället betraktar vilka kommuners arbetsförmedlingar som har flest antal i 
inskrivna med arbetshandikapp i Jönköpings län, samtidigt som vi relaterar detta till hur 
arbetsförmedlingarna kodat arbetshandikapp, finner vi följande. Det arbetshandikapp som 
enligt SCB/AMS (2003:3) är allra vanligast är att personerna har rörelsehinder av något slag. 

I riket var det år 2002 ca. 53%. I Jönköpings län finner vi att ingen kommun kommer i 
närheten av dessa siffror. Vaggeryd är den kommun som uppvisar den högsta siffran, 46,9% 
medan man i Jönköpings kommun uppvisar den lägsta andelen, 39,6%. 

Ännu märkligare framstår siffrorna när vi betraktar den näst störst gruppen, 
astma/allergi/överkänslighet. För riket finner vi här ett statistiskt genomsnitt med 13,9% 
medan det i länets kommuner varierar mellan 0% (Tranås och Gnosjö) till 6,5% (Vaggeryd) 

                                                 
* Till sökandekategorin för öppet arbetslösa hör; arbetslösa, liksom de som blivit felregistrerade vid beslut, har 
avbrott/återkallande av beslut samt slutförd beslutsperiod. 
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respektive 6% (Vetlanda). Huruvida dessa siffror är statistiskt signifikanta återstår att belysa. 
Här framgår en stor skillnad mellan länet och riket. 

Lönebidrag och offentlig skyddad anställning 
De två arbetsmarknadspolitiska åtgärder som dominerar statens stöd till arbetshandikappade 
är, som tidigare nämnts, lönebidrag och offentlig skyddad anställning (OSA).  

Den 30 november 2004 hade 2.018 personer i Jönköpings län lönebidrag. Av dessa var 
38,35% kvinnor och 61,65% män. Antalet personer som hade OSA var 157. Här var dock 
fördelningen mer markant, 10,83% var kvinnor och 89,17% var män. En månad senare, den 
31 december, var antalet i länet ungefär detsamma, 1993 respektive 158 personer. De siffror 
som redovisas nedan baseras på vad som framgick den 31/12 2004. 

Om vi betraktar antalet lönebidrag, i relation till arbetshandikapp, dominerades dessa av att 
det var personer med rörelsehinder som erhöll detta stöd. Av dem som kodifierats med hjälp 
av en handikappkod i länet den 31/12-04 (1.993 personer) var 45,3% relaterade till koden 
rörelsehinder (40-42). Samtidigt kan vi notera att av det antal som erhöll lönebidrag totalt i 
länet var det 29,5% i Jönköpings kommun medan man i Gnosjö endast uppvisade 2,68%. För 
att kunna tolka dessa skillnader på ett rimligt sätt bör kanske antalet lönebidrag även relateras 
till andra variabler, t.ex. hur länsarbetsnämnden fördelar sina resurser i förhållande till hur 
antalet arbetssökande eller kommunens totalbefolkning ser ut. De siffror som berör 
lönebidragen måste alltså bearbetas t.ex. genom att korstabulera dessa siffror mot 
länsarbetsnämndens budget, för att eventuellt finna någon samvarians.  

Någon motsvarande relation med vad lönebidragen utvisade gick inte att finna bland dem som 
erhöll OSA. Här dominerade istället koden 81, d.v.s. socialmedicinskt arbetshandikapp med 
73,4%, och här var det enbart 8,2% som blev berörda av koden för rörelsehinder. Om man ser 
till hur de förvaltningskostnader och den preliminära fördelning Länsarbetsnämnden har till 
sitt förfogande för en ekonomisk fördelning år 2005 beskriver denna dels en grundfördelning 
om 40% som är baserat på befolkningsunderlaget i åldersgruppen 18-64 år, dels också på 
andra faktorer (60%).  

Länsarbetsnämnden arbetar i huvudsak med en fördelningsmodell som innehåller fyra anslag:  

1. Förvaltningsanslaget (22:1) som utgör medel för löner, lokaler etc. Detta är fördelat till 
länets arbetsförmedlingar via olika variabler. Detta dels via en grundfördelning på 40% dels 
via de övriga 60% som fördelas utifrån olika variabler där man viktar olika faktorer (se 
nedan).  

2. Aktivitetsstödet (22:2) är den del som utgör försörjningsstödet för personer som ingår i 
olika arbetsmarknadspolitiska program 

3. Köp av arbetsmarknadsutbildningar (22:3) samt  

4. Handikappåtgärder (22:4). I anslaget för handikappåtgärder finner vi de två största 
arbetsmarknadspolitiska stöden nämligen lönebidrag och OSA.    
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I den först nämnda anslaget (22:1) för år 2005, har följande viktning gjorts av olika lokala 
variabler till länets arbetsförmedlingar: 

– Nya platser    (13%),  
– Nya sökande   (20%),  
– Arbetsmarknadsutbildning  (15%),  
– Långtidsinskrivna   (13%),  
– Arbetshandikappade   (13%),  
– Obalans ungdomar   (13%)   
– Utomnordiska medborgare  (13%).  

Handläggningen av ärenden rörande ungdomar med funktionshinder erhåller extra medel 
under året med 430.000:- av de 12 miljoner som utgår till AF Rehab i hela länet. Detta 
motsvarar ca. 3,6%. 

Vid en jämförelse mellan kommunerna, som visar hur Länsarbetsnämnden i Jönköping 
utnyttjar de medel man erhållit och fördelat, kan detta åskådliggöras med hjälp av följande 
information. Under de 10 första månaderna 2004 erhöll arbetsförmedlingen i Jönköpings 
kommun 38,9% av den ”totala kakan”. Arbetsförmedlingen har dock enbart utnyttjat 38,3% 
av dessa. På samma vis erhöll Tranås/Aneby 6,7% men har använt 7,47%. Vid en jämförelse 
mellan kommunerna framgår alltså att några kommuner har använt mer än de medel man 
budgeterat och andra mindre. Hur rimligt det är att kunna beakta alla incitament vid en 
planering är antagligen en mäktig men samtidigt viktig uppgift och utmaning för 
Länsarbetsnämnden. Att tillse att medlen går dit dom var avsedda att gå (se 
Riksrevisionsverkets kritik, RRV 2000:14). Nämnden har möjligheter till att omfördela medel 
under gällande budgetår.  

För att få en tydligare bild över hur antalet arbetssökande med arbetshandikapp ser ut i 
kommunerna, dels när de jämförs med kommunens totala befolkning, och dels när de jämförs 
med alla arbetssökande i kommunerna framträder följande bild. 

Om vi viktar vilka kommuner som har Om vi på samma vis viktar relationen  
flest personer arbetssökande med olika mellan personer med arbetshandikapp/  
arbetshandikapp, i förhållande till kommunens arbetssökande och alla arbetssökande i 
totala befolkning i åldergruppen 16-64 år kommunerna finner vi följande bild; 
bland länets kommuner, framträder följande bild; 
 
1. Tranås 2,72 %   1. Habo/Mullsjö 25,7 % 
2. Aneby 2,66   2. Aneby  25,3 
3. Nässjö 2,55   3. Tranås  24,6 
4. Habo/M. 2,24   4. Värnamo  24,5 
5. Eksjö 2,20   5.  Vetlanda  22,87 
6. Jönköping 1,89   6.  Gnosjö  22,0 
6. Vetlanda 1,89   7.  Eksjö  20,66 
6. Sävsjö 1,89   8.  Nässjö  20,2 
8. Värnamo 1,80   9.  Gislaved  18,74 
9. Gislaved 1,77   10. Jönköping 17,88  
10. Vaggeryd1,67    11. Sävsjö  16.88 
11. Gnosjö 1,48   12. Vaggeryd  16.35 
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I denna viktning finner vi att några kommuner verkar befinna sig i den övre halvan i bägge 
tabellerna samtidigt som vi finner några kommuner i den nedre hälften. Resultatet utvisar, 
kanske inte helt förvånande, att några kommuner (ofta mindre!) har, såväl ett större antal 
arbetshandikappade i förhållande till andra arbetssökande, som ett större antal 
arbetshandikappade då man jämför med kommunens totala arbetskraft. En information som 
kanske redan används vid den fördelning av medel som Länsarbetsnämnden använder? 

Konjunkturprogram 
De konjunkturprogram Arbetsmarknadsverket främst har utgör också en viktig resurs för 
personer med arbetshandikapp. I detta program finns ett 15-tal insatser, allt från start i 
näringsverksamhet till arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för unga t.ex. kommunalt 
program, ungdomar under 20 år, KUP och ungdomsgaranti för ungdomar i åldern 20-24 år. 

Om vi först studerar den statistik som redovisar andelen arbetshandikappade i 
konjunkturprogram av samtliga sökande i konjunkturprogram finner vi även här att vi kan 
iaktta en begynnande trend. En trend som överensstämmer med vad som redovisats ovan. Den 
visar att under samma 11 års period har länets siffror varit högre än rikets, framförallt efter 
1998. Under en fyraårsperiod före detta år var skiftningarna större. Även här finner vi alltså 
att det finns procentuellt fler arbetshandikappade i konjunkturprogram i Jönköpings län än 
övrigt i riket. Från 1998 har sedan skillnaden eskalerat och för år 2004 var skillnaden 2,1%. 

Ungdomar 
I ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv torde en av de viktigaste grupperna utgöras av den 
s.k. ungdomsgruppen, d.v.s. de mellan 16-29 år. Lönebidragsutredningen har särskilt betonat  
detta (SOU 2003:95). Då man studerar åldersgruppen och gör en jämförelse mellan de som är 
inskrivna med handikappkod med samtliga inskrivna framkommer en del skillnader. De 
redovisar hur ”läget” ser ut när man gör ett tidsinslag under en månad, i detta fall december 
2004. 

Även här har kommunerna viktats procentuellt. Vi finner då att Habo/Mullsjö tillsammans 
med Gnosjö är de kommuner som procentuellt har flest inskrivna ungdomar med 
handikappkod i förhållande till alla inskrivna ungdomar och befinner sig alltså i topp på en 
sådan lista. I Habo/Mullsjö är antalet 11,8% och i Gnosjö 11,1%. Längst ned på listan finner 
vi Vetlanda (6,1%) och Nässjö (6,4%), samtidigt som länets största kommun, Jönköping 
befinner sig i paritet med länsgenomsnittet, 7,9%. 

Till övervägande del är de ungdomar som är inskrivna med en handikappkod män, 8,8%. 
Kvinnornas antal motsvarar 5,4%. Relationen mellan män och kvinnor är alltså 8.8/5.4. Om vi 
därefter jämför dessa siffror med hur det ser ut i länet, respektive i riket, finner vi en viss 
skillnad.  

Antalet ungdomar som är inskrivna med handikappkod i riket är ca. 3.6% av det totala antalet  
medan förhållandet bland samtliga inskrivna är 2,9%. Även här är alltså antalet personer med 
arbetshandikapp större i Jönköpings län än i riket i övrigt. Vi har tidigare redovisat att antalet 
ungdomar med funktionshinder utgör drygt ca. 20% av det totala antalet personer med 
funktionshinder. 
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Om vi även vidgar perspektivet från enbart ungdomar och istället riktar vårt fokus på hur 
förhållandet ser ut mellan arbetshandikappade och samtliga arbetssökande i alla åldrar i länet 
ser det något annorlunda ut, 24.0/15,2.  En rimlig tolkning av detta torde vara att ju äldre man 
blir som arbetssökande med något arbetshandikapp, ju större andel av dessa finner vi bland 
männen.  

Om vi därefter jämför ungdomarna med funktionshinder i ett perspektiv som avser riket 
finner vi att länets siffror är högre. Bland männen med dryga 2 procentenheter (10.9/8,8). 
Bland kvinnorna är siffran mer jämförbar (5,6/5,4). Det statistiskt mest notabla i fördelningen 
mellan män och kvinnor finner vi i Gnosjös andel av ungdomar med arbetshandikapp, vilket 
uppvisar det motsatta, nämligen att kvinnorna har en högre procentandel än män, män (7,7%) 
och kvinnor (13,7%). 

Andelen ungdomar som är inskrivna som arbetssökande och har arbetshandikapp i 
Jönköpings län är totalt 0,8 procentenheter högre i förhållande till riket (7,9/7,1)  

En information som helst bör relateras till alla arbetssökanden med arbetshandikapp men 
också med det antal ungdomar som är arbetssökande och ej har några funktionshinder och i 
samma ålder. 

Någon statistik som belyser hur utbildningsnivån ser ut i förhållande till alla arbetssökande 
med arbetshandikapp i Jönköpings län finns f.n. inte. 

Externa kontakter – vad åskådliggör de? 
För att bättre kunna beskriva arbetskraftsreserven togs även några kontakter med de 
myndigheter som också arbetar med denna målgrupp; Socialtjänsten i Jönköpings kommun 
och Försäkringskassan. Dessa kontakter kompletterades vidare med en kontakt med 
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Jönköpings län samt den specielle 
ungdomsarbetsförmedlaren vid Länsarbetsnämnden som till sin uppgift har att förmedla och 
ge stöd till funktionshindrade ungdomar i åldern 16-29 år. Vidare togs en kontakt med AMA 
(Arbetsmarknadsavdelningen vid Stadskontoret i Jönköping). De personer som  kontaktades 
vid AMA uppgav sig inte kunna erbjuda någon information i denna studie utan hänvisade till 
Länsarbetsnämnden. 

HSO - Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 
Vid en kontakt med  HSO (mail 2004-10-28) framkom att de ej hade någon kunskap där 
statistik eller annan dokumentation kunde bidra till att belysa hur många medlemmar i HSO 
som var arbetslösa eller hur medlemmarnas arbetsliv ser ut. HSO hänvisar istället till 
länsarbetsnämnden.  

Socialtjänsten i Jönköpings kommun 
En intervju genomfördes med Socialtjänsten i Jönköpings kommun, 2004-05-18. Då framgår 
att de organiserar sina ärenden enligt följande uppdelning;  

1. De som hänförs till avdelningen individ och familjeomsorg (IFO) 

2. De människor som har psykiska och fysiska funktionshinder 
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Här beskriver intervjupersonen allmänt sina upplevelser, hur hon ser på den utveckling som 
skett och hur den enligt henne inneburit en förändrad samhällssyn. Hon gör det genom att 
kommentera det på följande sätt; 

”det är lättare idag att bli utslagen från en arbetsmarknad än att komma tillbaka in i 
den”.  

Hon fortsätter med att kommentera de krav som ställs idag, 

”det är en stereotyp och delvis okänslighet som genomsyrar att relationen mellan 
prestationskrav och reell prestation är väldigt stor ibland”. 

Hon menar att de människor som har kontakter med IFO många gånger också har kontakt 
med den verksamhet som ansvarar för omsorgsfunktionen (a) och verksamheten för psykiskt 
och fysiskt funktionshindrade (b). Däremot har de som först hänförs till den andra gruppen i 
princip ingen kontakt med IFO, mer än vid några enstaka tillfällen då s.k. normutfyllnad 
(försörjningsstöd) sker. 

Om det inte utgår något lönebidrag till de människor som hänförs till den grupp av personer 
som har psykiska och fysiska funktionshinder, d.v.s. de som oftast kan hänföras till 
personkretsarna (1-3) inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
beslutas om insatser till daglig verksamhet för de som tillhör personkretsarna 1 och 2. I detta 
sammanhang pekar hon på att allt fler utvecklingsstörda personer (personkrets 1) blivit 
utslagna från arbetsmarknaden. 

”tidigare fanns Samhall och möjligheter till en del andra jobb. Samhall har numera alltför 
höga prestationskrav som gör att kommunen alltmer får överta ansvaret. I de dagliga 
verksamheter som finns idag, och där tidigare förtidspensionerade var verksamma, har 
man numera bedömt att de ej har en arbetsförmåga.” 

Hon kommenterar också det hårda tryck hon upplever att långtidssjukskrivna har. Att de 
tvingas till att snabbt återkomma till arbetet och exemplifierar detta genom att nämna alla 
utslitna vårdbiträden i öppenvården. Vidare uttrycker hon att de personer som man hänför till 
kategorin fysiska funktionshinder ofta är svårt sjuka och/eller skadade vilket innebär att det 
bästa stödet är personlig assistans. Denna grupp menar hon att kommunen inte har någon 
skyldighet att stödja då det gäller sysselsättning, men säger samtidigt att kommunen har ett 
ansvar för personens sociala liv vilket ändå kan föranleda vissa insatser. De personer som har 
ett psykiskt funktionshinder överväger till antal och också de faller inom Socialtjänstens 
ansvar. Inte heller här menar hon att man har en skyldighet att bistå med, eller ha ansvar för, 
sysselsättning men likväl arrangeras även här en viss sysselsättning t.ex. genom daglig 
verksamhet. Någon statistik för man inte över de människor som har fysiska eller psykiska 
funktionshinder inom socialtjänsten. 

Vid en intervju med den ansvarige för försörjningsstöd våren 2004 (2004-06-08) tillfrågades 
denne om vilken typ av dokumentation och statistik man för i socialtjänsten. I intervjun 
framkommer att man inom IFO arbetar lösningsfokuserat, något som innebär att man på detta 
sätt pekar på möjligheter och förutsättningar istället för att det arbete man utför och den 
metodik man använder alltid är något som skall vara regelstyrt. Indirekt verkar hon med detta 
mena att också myndigheter som Länsarbetsnämnd/Arbetsförmedlingar och 
Försäkringskassan borde göra detta. Vidare berättar hon att AMA står för en förberedande del 
medan Socialtjänsten står för en social del vid en ”arbetsmarknadsanpassning”. 

  25(44)  



   

26

Då det gäller arbetslösa personer arbetar socialtjänsten i Jönköping efter en metodik som 
innebär att man dels arbetar på individnivå och dels på en mer allmän nivå. Att arbeta på 
individnivå innebär att en – två handläggare på varje socialkontor arbetar tillsammans med 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling. En annan konstellation är den på den allmänna 
nivån, där en annan sammansatt grupp träffas. Det är dock samma myndigheter som 
representeras i dessa möten och som regel vid ca. tre tillfällen per säsong. 

Det finns inga formella träffar där brukarmedverkan ingår men hon säger samtidigt att sådana 
givetvis arrangeras, ”vid de tillfällen brukaren önskar att så skall ske”. Här återkommer hon 
till att det på socialtjänstens IFO-avdelning förs en viss statistik över försörjningsstödet till 
unga vuxna (18-25 år) och vuxna socialbidragstagare i åldern 18-65 år. Den statistik som 
redovisas nedan är för maj månad 2004. Omfattningen av detta indikerar, förutom antalet 
personer, något om anledningen till att man uppbär försörjningsstöd (fortfarande i Jönköpings 
kommun, min not). 

Antalet individer med försörjningsstöd i åldern 18-25 år i de fyra socialtjänstdistrikt som finns 
i Jönköping kategoriserades och kodades under mätperioden enligt följande orsaker; 

– arbetssökande med ersättning 10 personer 
– arbetssökande utan ersättning 63     ” 
– deltar i arbetsm.pol.åtgärder 23     ” 
– deltar i andra sysselsättn.åtgärder 15     ” 
– har arbete – heltid  13     ” 
– har arbete – deltid  19     ” 
– otillräcklig socialförs.förmån 25     ” 
– otillräckligt studiestöd  14     ” 
– sociala medic. psyk.  hinder 41     ” 
– studerande     7     ” 
Inalles   230   personer 
  
Om vi efter denna redovisning även granskar hur fördelningen ser ut bland de 
socialbidragstagare٭ med orsakskod och som är i åldrarna 18-65 år, och med en snarlik 
kategorisering, finner vi följande; 

– arbetssökande med ersättning    97 personer 
– arbetssökande utan ersättning  271      ” 
– deltar i arbetsm.pol.åtgärder    75      ”                
– deltar i andra sysselsättn.åtgärder  118      ” 
– har arbete – heltid     62      ” 
– har arbete – deltid     93      ” 
– otillräcklig socialförs. förmån  400     ” 
– sociala medic. psyk. hinder  498     ” 
– jour akut nöd socbidrag ö. norm    36     ” 
– studerande      82     ”   
Inalles 1.814  personer 
 
                                                 
 Här kan noteras att i det statistiska material som presenteras ändras beteckningen försörjningsstöd till ٭
socialbidragstagare. 
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Avslutningsvis finner vi att det antal personer som haft bidrag under en längre period, d.v.s. 
de som kategoriseras som långvarigt beroende av försörjningsstöd (definitionen är; i minst 10 
av föregående 12 månader, min not.), är det sammanlagt 899 personer under maj månad 
(vilket alltså utgör nästan 50%). Socialtjänstens kategorisering av de personer som uppbär 
försörjningsstöd skiljer sig åt från den handikappkodning som sker vid arbetsförmedlingarna. 
Den främsta anledningen till detta torde vara att de fyller skilda syften.    

Antalet personer som uppbär försörjningsstöd ger oss varken information om antalet personer 
eller vilka olika typer av arbetshandikapp som troligtvis kan dölja sig bakom denna. Även om 
den klassificering socialtjänsten till synes liknar den handikappkodning arbetsförmedlingarna 
använder sig av finns inget stöd för att de överensstämmer med varandra. Det är nog ändå inte 
för djärvt att anta att vi troligtvis skulle finna flera personer i socialtjänstens kategorisering 
som samtidigt finns kodade som personer med arbetshandikapp och är arbetssökande. 

Försäkringskassan i Jönköpings län 
Informationen från Försäkringskassan belyser bl.a. att aktivitetsstödet ingår som en del i det 
av Arbetsmarknadsverkets arrangerade konjunkturprogrammet. 

Förutsättningen för att få aktivitetsstöd är att man deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska 
programmen, t.ex. arbetspraktik. Ekonomiskt utgör aktivitetsstödet i regel något som 
motsvarar vad personen skulle få i dagpenning från arbetslöshetskassan*.  

För att få en uppfattning om hur många personer som omfattas av aktivitetsstödet, vilket 
beslutas av Länsarbetsnämnden men som administreras och utbetalas genom 
Försäkringskassan, redovisas nedan några siffror som belyser detta. Under 2004 års första 11 
månader, t.o.m. november, fattades 12 483 beslut om aktivitetsstöd. Enligt den 
försäkringsansvarige utgör inte dessa siffror samma antal personer eftersom en person kan ha 
erhållit flera beslut. Besluten omfattar i regel inte några längre tidsperioder.  

För att erhålla rehabiliteringsersättning krävs att man deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering 
och att man tillsammans med försäkringskassan gjort en rehabiliteringsplan. Det är 
försäkringskassan som bedömer behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering och kravet är 
alltså att rehabiliteringen skall vara arbetslivsinriktad.**   

Under augusti månad 2004 fanns 531 pågående ärenden där rehabiliteringsersättning utgick 
(31 ärenden avslutades under augusti, 5,8%). Medeltalet för varje månad var 570 pågående 
ärenden. Antalet är beräknat på en tidsperiod under 12 månader bakåt i tiden från augusti 
2004. Under samma tid redovisas att 569 avslutade ärenden (vilket motsvarar ca. 8.3% av 
samtliga ärenden som aktualiserats). 

Ett annat mått försäkringskassan använder är att studera antalet sjukfall bland alla 
arbetssökande. Under en tidsperioden 2002-11 – 2004-07 hade antalet sjukfall reducerats från 
9 738 (dec. 2002) till 7 090 (juli 2004). En trend som visar att antalet sjukfall minskat kan 
alltså iakttas. Om vi därefter jämför antalet arbetslösa med sjukfallen under samma period 
finner vi samma trend. Siffrorna utvisar att antalet arbetssökande i december 2002 var 1 232 
och som i juli 2004 hade sjunkit till 931. Från 7,9% i december 2002 till 7,6% i juli 2004.  

                                                 
* se mer om detta på www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionshindrad/aktivitetsstod/

** se mer om detta på www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionshindrad/rehabstod  
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Om vi jämför den högsta respektive lägsta andelen arbetssökande av redovisade sjukfall visar 
denna att det i april 2003 var ca. 9% av sjukfallen som var arbetssökande medan den lägsta 
siffran kunde noteras vid det sista mättillfället, i juli 2004. En variation där siffrorna under 
mätperioden pendlat mellan 9% till 7,61%. 

Den procentuella relation som redovisas, mellan arbetssökande (i stort) och antalet sjukfall, 
förstärker den trend som beskriver att det totala antalet arbetssökande av sjukfallen minskat.  

Det försäkringskassan inte kan redovisa är hur många av de arbetssökande som har 
arbetshandikapp. Om vi slutligen studerar hur Försäkringskassan redovisar sjuk- och 
aktivitetsersättning fördelar sig avseende ålder och kön under en månad (stencil, FK, 2004-
11) finner vi följande; 

Fig. 3 Sjukersättning/Aktivitetsersättning  i Jönköpings län, perioden 2004-11 

  Samtliga Kvinnor Män  
Samtliga  17 381 10 344 7 037 
Ålder 
16 - 19 år         97        45      52 
20 – 24       280       123    157 
25 – 29       367      186    181 
30 – 34       595      349    246 
35 – 39                         1 018      638    380 
40 – 44    1 474      899    575 
45 – 49    1 880   1 119    761 
50 – 54    2 612   1 601            1 011 
55 – 59    4 028   2 846            1 542 
60 – 65    5 030   2 898            2 132   
  
Vid en jämförelse mellan könen kan vi konstatera att det i högre grad är kvinnor än män som 
erhåller sjuk-/aktivitetsersättning (59,5 % respektive 40,5%). Här finner vi en rätt markant 
skillnad (19%). I åldergruppen upp till 25 år överväger antalet män medan kvinnor är i klar 
majoritet efter 25 år. En siffra som dock bör förstås utifrån hur hela arbetsmarknaden ser ut i 
länet. 

Om vi istället gör ett inslag i figuren och betraktar hur skillnaderna mellan kön ser ut i två 
valda 15- års intervaller, 16-30 respektive 45-60, finner vi en mer märkbar skillnad i det första 
åldersintervallet. I den först nämnda är kvinnorna till antal 47,6 mot männens 52,4 %, alltså 
en övervikt av män, medan vi i det sist nämnda intervallet finner en kraftig överrepresentation 
för kvinnor, 61,1% i förhållande till männens 38,9%. Hur kan detta förstås?  

Skillnader som kan belysa detta innebär att man närmare måste studera grupper av personer 
med sjuk- och aktivitetsersättning. En annan betydelsefull faktor att studera är givetvis 
arbetsgivarens efterfrågan på arbetskraft relaterat till ålder och eventuella arbetshandikapp. 

I denna inventering har inte ambitionen varit att ta reda på i vilka former de två 
myndigheterna Länsarbetsnämnd och Försäkringskassan samarbetar. Det vi kunde notera var  
att Försäkringskassan deltar i de DAR-möten som drivs av Länsarbetsnämnden. Det finns 
många skäl till varför samverkan är viktig. Riksrevisionsverket pekar i sin 
effektivitetsrevision på några av dessa (RRV 2000:14), men även myndigheterna själva, 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket, anger hur en effektivare och 
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arbetslivsinriktad rehabilitering kan gå till där samverkan utnyttjas (Ams 03-1034-30 & RFV 
1036/03). 

”Samverkan och samordning utgör därför viktiga medel för att motverka att människor 
blir utan rehabilitering” (s.14, a.a.).    

Interna kontakter, LAN – DAR och ungdomssamordning 
Hos varje länsarbetsnämnd och i varje region i landet skall det finnas en delegation för 
arbetslivsinriktad rehabilitering (DAR). DAR finns också på en central nivå. 

Den instruktion som reglerar verksamheten finner vi i Arbetsmarknadsverkets 18 §. Dess 
främsta syfte är att vara ett forum för information och kunskapsspridning. Delegationen har en 
rådgivande karaktär och dess fokus ligger bl.a. på en samordning av statliga, kommunala och 
andra insatser. Länsarbetsnämnden utser en delegation och dess ledamöter. I ett regionalt 
DAR bör enligt instruktionen olika företrädare finnas t.ex. från handikapporganisationer, 
andra intresseorganisationer, myndigheter och arbetsmarknadspartner. Kortfattat kan man 
sammanfatta delegationens uppgift till att, i samråd med alla de aktörer som berörs inom fältet 
arbetsmarknad och funktionshinder, finna vägar som gör det möjligt för samhället att erbjuda 
ett bättre stöd på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. Lönebidragsutredningen 
pekade på hur angelägen denna delegations uppgift är (SOU 2003:95). 

Delegationen har en ambition att träffas fyra gånger per år (muntlig information, 
Länsarbetsnämnden). Vid ett av dessa möten hade undertecknad möjlighet att delta (2004-09-
22). Vid mötet deltog 18 personer. Några av de punkter som fanns på agendan var en 
information som gavs av två tjänstemän från Arbetsmiljöverket. Dessutom redovisades vad 
som var aktuellt på Samhall, på försäkringskassan och från handikapporganisationerna. I 
punkt 6 på mötets agenda betonades vikten av att ”vitalisera delegationens arbete”, dess 
uppgifter och syfte (prot. 2004-10-07, DAR-delegationen, Länsarbetsnämnden). Vid det 
följande mötet 2004-12-04, där undertecknad ej deltog, framkom att en av de viktigare 
uppgifterna var att ytterligare engagera HSO och dess olika medlemsförbund. Vid detta 
tillfälle beslutade DAR att HSO skulle skissa på några projekt inför framtiden som 
Länsarbetsnämnden ekonomiskt kunde stödja. Syftet med dessa projekt var att finna metoder 
som kunde underlätta för funktionshindrade personer att komma igång i arbete eller studier 
(prot. 2004-12-02, DAR-delegationen, Länsarbetsnämnden).     

Vikten av att samordna och effektivisera verkar vara stor. DAR är ett samverkande forum, där 
fokus finns på vilka sätt som kan aktualisera en bättre samverkan/samordning/samarbete. Ett 
perspektiv i vilket den egna meningen och egenkraften tillvaratas (empowerment) menar t.ex. 
lönebidragsutredningen är viktigt och refererar samtidigt till Samhallsutredningen. 
Utredningen konstaterar att ”myndighetsutövningen på ett annat sätt än idag måste ta hänsyn 
till och mobilisera individens önskemål och förutsättningar” (s. 67, SOU 2003:14). 

En liknande syn finner vi också i en del forskningslitteratur, t.ex. från det seminarium som 
diskuterade Empowerment och Social ekonomi (Holmström i Rådet för Arbetslivsforskning 
2000), eller i Larsson (2002) eller Backenroth-Oshako (2002). Men vi finner det också i 
Viksten-Asplunds slutsatser (2000). 
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”....vår studie ger vid handen, att den arbetshandikappade lyckas bättre i 
rehabiliteringsprocessen, om han/hon ges möjlighet att utföra handlingar utifrån egen 
uppfattning om sin förmåga, sina önskemål och sin inställning till framtiden. Dessutom 
får ta tillvara egna inneboende resurser ”empowerment” för att bemästra sin 
livssituation....”  
(s. 207, a.a.).  

Vidare konstaterar de att resultatet visar att de personer man intervjuat i studien (9 personer) 
allmänt gav uttryck för att en av framgångsfaktorerna för en lyckad rehabilitering är att man 
upplever sig bli ”sedd, trodd och hörd”, d.v.s. bli tagen på allvar (a.a.). 

Ytterligare kontakter av intern karaktär -ungdomssamordning 
Ovan har vi redovisat något om hur situationen för funktionshindrade ungdomar ser ut på 
arbetsmarknaden. Vi fann bl.a. att antalet i Jönköpings län var högre än riksgenomsnittet och 
att det var fler arbetssökande män än kvinnor (med ett undantag, Gnosjö). Hur ser då 
organisationen ut då det gäller Länsarbetsnämndens stöd till ungdomar med arbetshandikapp i 
Jönköpings län?  

Sedan en längre tid tillbaka finns i Jönköpings län en ungdomssamordnare. En uppgift som 
bl.a. innebär att samordna olika stöd. Den främsta uppgiften är dock att fungera i en 
konsultativ roll gentemot de olika arbetsförmedlingarna i länet. Ofta sker ett samarbete med 
olika högstadie- och gymnasieskolor. Rollen som samordnare är, vad vi förstår, inte synonym 
med en SIUS - roll. Någon officiell statistik som belyser hur många ungdomar samordnaren 
haft kontakt med saknas men andelen unga med arbetshandikapp som var inskrivna i 
december 2004 var sammanlagt 523 personer. Att vara delaktig i ett samhälle kräver också att 
de unga med arbetshandikapp kan få tillgång till detsamma. Två av de viktigaste arenorna för 
detta är dels tillgången till skola och bra utbildning dels tillgång till arbetsmarknaden.  

Vi vill återigen referera till lönebidragsutredningen som pekar på hur viktigt det är att arbetet 
med funktionshindrade ungdomar intensifieras. I utredningens förslag skisseras ett förslag 
som tar fasta på att kontinuerliga samarbetsformer utvecklas mellan arbetsförmedlingar och 
försäkringskassor, framförallt kring de ungdomar som tidigare uppburit förtidspension och de 
som nu erhåller aktivitetsstöd (som utgår t.o.m. 29 år). Det kan finnas skäl att nämna att detta 
inte är något specifikt nationellt problem, utan att även Europeiska socialfonden tidigare pekat 
på denna grupp i sin programverksamhet och i dess mål 3 program. I programmet har man 
understrukit vikten av att det finns projekt som berör arbetslösa ungdomar i åldern 17-24 år 
(Socialstyrelsen 1997). 

Avslutningsvis vill vi nämna att de förslag lönebidragsutredningen (SOU 2002:19) tar fasta på 
handlar om en förstärkning av samverkan mellan arbetsförmedling och skola och vice versa 
men också att arbetsförmedlingarna förstärker sin samverkan med försäkringskassorna i just 
de ärenden som omnämnts. 

En bild från verkligheten, röster från några personer med funktionshinder 
Syftet med det här avsnittet var främst att få del av de erfarenheter några personer med 
funktionshinder har i sin relation till arbetslivet. Givetvis äger inte vad två personer uttalar 
någon representativitet i generell mening men något sådant syfte har heller inte funnits. Vi 
menar dock att man i dessa berättelser och utsagor kan ana vad som har betydelse i dessa 
människors liv och, förutom detta, också kan sätta det i relation till vad som framkommit i 
inventeringen i övrigt. 
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Här följer Anders och Ingas berättelser som också kompletterats med några liknande resultat 
från forskningsstudier som berör ämnet. För att förhindra ett igenkännande av personerna har 
namn, ålder samt delvis också andra uppgifter, som ej haft betydelse för innehållet, ändrats. 

En kortfattad presentation 
Anders är i 30 års åldern och är rörelsehindrad. Han upplever sig själv ha en till viss del 
nedsatt arbetsförmåga.  Han är engagerad i RBU d.v.s. Riskförbundet för rörelsehindrade barn 
och ungdomar i Jönköpings län och är också informatör på HSO. 

Inga är drygt 40 år. Hon drabbades i början år 2000 av en svår utbrändhet och psykos. Efter 
att ha arbetat på ett statligt verk i ca. 15 år gjordes en omorganisation på hennes arbetsplats 
som medförde att Inga blev utan arbete. 

Berättelser och utsagor 
Anders 

Ett halvår före skolans slut konstaterades att Anders funktionshinder föranledde att en kontakt 
togs med Arbetsmarknadsinstitutet, AMI, (AMI finns ej 2004). 

Sedan nästan ett år tillbaka arbetar Anders c:a 75% på RBU. Han trivs där. Dessutom arbetar 
han 25% som fritidsledare på högstadie- eller gymnasieskola. Han har haft aktivitetsersättning 
under hela sitt förvärvsliv men uppger att han hellre vill ha lönebidrag.  

Under sina fyra arbetsår på landstinget praktiserade han med ½ års intervaller. Anledningen 
till att A ville arbeta på landstinget (Ryhovs sjukhus) hade att göra med att han tidigare under 
sin skoltid hade sommarjobbat där. Nu hade han haft praktik på Ryhov under 2½-3 år och 
som Arbetsförmedling och AMI erbjöd. Han upplevde att dessa praktikperioder var i någon 
slags förhoppning om att Landstinget till slut skulle erbjuda lönebidrag men uttryckte 
samtidigt hur han kände för dessa omprövningar. 

 ”jag mådde ju inte alls bra av detta utan varje gång det här började närma sig ett slut 
så…ja då mådde jag ju sämre och var hemma från jobbet../. jag mådde inte bra av dessa 
ständiga omprövningar./.” 

Han berättar att hur än AMI tjatade på landstinget att ge honom ett arbete med lönebidrag 
erbjöds han aldrig någon sådan anställning. Vidare berättar han att han inofficiellt blev 
utlovad en anställning av landstinget men att de sa något annat till försäkringskassan än vad 
de sa till honom. Han skaffade sig truckkort under sitt tredje år på den arbetsplats han hade 
vid landstinget, vilket var ett krav för att jobba kvar.  

Istället för att få ett ”fast jobb” kände sig istället Anders föranledd att sluta dels p.g.a. den 
omorganisering som skedde vid hans arbetsplats och dels att det kom en ny chef.  

 ”han ville i princip inte att jag skulle göra någonting”.  

Den nye chefen förändrade Anders arbetsuppgifter, från att tidigare kört truck, till ett arbete 
som nu blev enahanda och stillasittande,  

”så jag fick egentligen stå nere på speditionen en hel dag och sortera post”  

Förändringen av Anders arbetsuppgifter verkade enligt honom vara av en diskriminerande 
karaktär.  Även om Anders slutade i januari 2004 hade han redan i maj 2003 tagit en 
underhandskontakt med kommunen och berättat att han inte ville vara kvar i Landstinget..  
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Redan efter några månader slutade Anders. Han sade upp sig själv. Han pratade med en 
arbetskonsulent och uttryckte sin önskan om att få börja arbete på RBU något han också 
gjorde direkt på RBU (eller HSO). Anders behövde inte gå till arbetsförmedlingen utan gick 
genom kommunens samhällsintegrerade dagliga verksamhet vilket innebar att varken 
arbetsförmedling eller försäkringskassan var med i denna process.  

Han upplevde att det fanns stora brister i samarbetet mellan landstinget och AMI. AMI var 
den part som hela tiden pressade på för att han skulle få en anställning men samtidigt menar 
han att de (AMI) också borde ha sett över andra arbetsmöjligheter då detta inte gick. Han är 
dock mest kritisk till landstingets ojusta behandling. 

Anders upplevde att arbetsförmedlingen, AMI och kommunen LSS-verksamhet samarbetade 
bra i samband med det stöd han fick där de, enligt Anders, hade en gemensam syn på hans 
arbetshandikapp. Det han saknade var dock en riktig anställning med riktiga anställningsavtal.   

Idag är Anders starkt engagerad i sin intresseorganisation på såväl lokal som på central nivå, 
och han tänker f.n. inte på att det ska ske någon förändring. I framtiden kan han dock tänka 
sig en utbildning, t.ex. på Mullsjö folkhögskola där det ges en fritidsledareutbildning. Kraven 
för att få stöd kräver mycket av personen själv. Tielman (2003) redovisar att, för att få stöd 
och rehabilitering, måste man som person och individ själv peka på och ha fysiska särdrag 
som också synligt innebär nedsatt prestationsförmåga. Något som hon menar kräver ett 
framhållande av att jag är annorlunda. 

Anders tycker sig kunna se att funktionshindrade människor mer än andra står utanför 
arbetsmarknaden. ”vi har mycket svårare att komma intill arbetsmarknaden än vad en icke 
funktionshindrad har”. Därför menar han också att Af borde vara duktigare på att tillvara oss 
som har funktionshinder, ”alltså att marknadsföra oss på ett helt annat sätt”.  

I hans tycke fokuseras mer på den nedsatta arbetsförmågan än arbetsförmågan, ”att man inte 
klarar av vissa saker och så där”. 

Det som Anders menar är det allra besvärligaste det är just att komma in på arbetsmarknaden. 

Under intervjun upprepar Anders vid flera tillfällen att ”jag/vi är inte mycket sämre än 
andra”. En försiktig tolkning av detta torde innebära att han lever med den bestämda 
uppfattningen att personer med funktionshinder är något sämre än andra i arbete. 

Inga 

Efter att det skett en omorganisation hos hennes arbetsgivare kom hon att stå utanför den nya 
organisationen. Hon började då studera till IT-tekniker. Det resulterade inte i något arbete och 
i den arbetslöshet som följde, med oro och ångest hon fick för att hon inte kunde få något jobb 
eller att hon inte kunde försörja sig, resulterade detta i att Inga blev sjuk. Efter en längre 
sjukskrivning började hon i maj 2001 att arbetsträna på en dagverksamhet som drivs av 
kommunen. Därefter arbetstränade hon under 2003  på RSMH ´s kontor. Från januari 2004 
arbetar Inga 12 timmar i veckan på NHR (neurologiskt handikappades riksförbund). Hon är 
dessutom engagerad i Svenska kyrkan en halv dag i veckan. 

Enligt Inga har hon idag inte någon möjligt att ytterligare höja arbetstiden. Hon berättar att 
hon blev ensam på sin arbetsplats under en period av sju veckor och bara tanken på att hon 
skulle vara den ende som skulle utföra jobbet innebar att, 

”jag blev nästan sjuk utav det då och så fick ta ledigt och gå hem och sova istället”. 
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Hon menar att hon inte klarar av en sådan press som detta innebar. På samma sätt förklarar en 
synskadad kvinna i 50 års åldern hur hon kände det när hon prövade att gå upp i arbetstid. 

”När man har en synskada är det faktiskt så att det tar längre tid för en att göra saker i 
livet och det innebär att jag jobbar.//...här kommer en förklaring till hennes skada.//.  jaa 
när jag varit igång i 10 timmar är jag helt slut, då fungerar inte jag, så måste jag vila 
ordentligt. Det gör att jag inte jobbar mer än 75%. Jag provade det, ett halvår.........tänkte 
att jag skulle prova heltid när det var sommarhalvåret, det är lugnare på vår expedition. 
Men jag orkade inget, jag orkade bara ta mig hem och äta och sova, jag hade 
liksom...kunde inte ge min fritid något innehåll, jag var för trött helt enkelt” (s. 81. 
Tielman. 2003). 

I samband med att Inga blev arbetslös 1999 hade hon kontakt med Arbetsförmedlingen. Inga 
hade kontakt med en och samma handläggare på arbetsförmedlingen vilket hon tyckte var bra. 
Hon konstaterar att den kontakt man har med arbetsförmedlaren många gånger avgör hur livet 
ser ut för lång tid framöver och menar att det är jobbigt då svåra saker händer. 

Hon genomförde den utbildning till IT-tekniker som hon blev anvisad, men blev p.g.a. den 
stora IT - kraschen arbetslös. Efter detta har inte Inga haft någon kontakt med 
Arbetsförmedlingen, med undantag från ett tillfälle under våren 2004, då två 
arbetskonsulenter bjöd in den lilla grupp med samma funktionshinder som Inga har för att de 
skulle få information. Den information de fick vid var att alla erbjöds att utbilda sig till 
svetsare. Någon annan diskussion förekom inte enligt Inga som kände sig lite besviken över 
att ”man inte hade mer att komma med”. 

Såväl Ingas som Anders berättelser uttrycker unisont den starka oro och osäkerhet de känner 
inför de tillfällen en omprövning ska ske av den sjuk- eller aktivitetsersättning de har, och 
som i Ingas fall sker vartannat år. 

”Jag har ju ansökt om att få sjukersättning ytterligare två år till då, eller tre år är min 
önskan då...........att jag får ha det........ ha det kvar som jag har det i dagsläget då” 

En oro som också återspeglas i vad Håkan säger,  

”De ska ha in läkarintyg och det är så mycket. Det är ju permanent, så det känns ju 
jobbigt att hålla på. Och det är ju samma som det här, om man har sjukbidrag ska det 
kollas vartannat år och man ska gå på läkarbesök och annat”(s. 34, Tielman, 2003). 

Inga har ingen aning om hon fortfarande är registrerad vid arbetsförmedlingen. Hon var det 
1999. Det innebär också att hon saknar vetskap om huruvida försäkringskassan och 
arbetsförmedling kommunicerar och samarbetar i hennes ärende. 

I samband med hennes sjukskrivningsperiod ramlade hennes ekonomi ihop och hon försökte 
då, med socialtjänstens hjälp, att få en snabbare behandling av hennes ärende och ett besked 
från försäkringskassan. Detta misslyckades dock. Något som för Ingas del resulterade i stora 
sociala konsekvenser. 

Då jag frågar om hon i den närmaste framtiden kan tänka sig söka ett öppet arbete 
framskymtar en stor skepsis hos Inga. Hon hänvisar bl.a. till att hon inte haft kontakt med 
arbetsförmedlingen under lång tid, men också till den erfarenhet hon hade av vad 
arbetsförmedlingen gjorde efter hennes utbildning till datatekniker, 
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”dom hänvisade mig aldrig till nåt jobb som tekniker. Jag fick ett papper att jag var 
välkommen på robotsvetsning. Jag tyckte det var lite märkligt. Jag fick en känsla av att 
dom ville nog inte ta vara på det jag hade”. 

Just denna erfarenhet säger hon sig ha upplevt vid flera tidigare tillfällen i sin kontakt med 
arbetsförmedlingen. Det här styrks också av Hannas upplevelser när hon säger,  

”....eftersom mina besvär inte existerade eller finns eller går att bevisa, så fick inte jag 
den hjälp, som jag hade behövt då, utan jag blev mer eller mindre påtvingad att gå en 
utbildning som jag inte alls var redo för då” (s. 187, Viksten & Asplund (2002). 

Ingas erfarenhet säger henne också att hon troligtvis inte kommer att få någon anvisning till 
ett nytt arbete. Hon kommenterar det på följande vis, 

”...att få ett vanligt jobb, jaa jag har ju hört kompisar som har gått den vägen och 
det...det är i stort sett kört alltså. Säger man att man gått sjukskriven då i tre, fyra år för 
utbrändhet då... jaa då är det kört”. 

En eftertanke om vad som påverkar vad uttrycker hon genom att fundera över var skulden till 
det som skett eventuellt kan finnas och relaterar det till den situation hon befann sig i då hon 
genomgått utbildningen till IT-tekniker, 

”så hade jag fått ett jobb..............så jag hade kunnat försörja mig........ tror jag inte att jag 
hade blivit sjuk. Så skulden ligger lite.........på arbetsförmedlingen. Och kanske inte så 
lite”. 

Vidare kommenterar hon den svårighet man har som funktionshindrad då funktionshindret 
inte är synligt. Då man som hon haft en svår psykos innebär det enligt Inga att hon, liksom 
många personer med funktionshinder, har svårt att bli tagna på allvar. Omgivningen 
konstaterar ibland, med Ingas ord, att, 

”Jaa, men du ser ju inte sjuk ut så vi går igen” 

En stor del i vad som händer menar hon utgörs också av vad man själv orkar med, eller den 
kraft man själv har. Ett sådant exempel på hur stor betydelse det har att man själv kanske äger 
en egen kraft och handlingsförmåga då man har funktionshinder ges t.ex. av Beata,  

”... .dom önskemål om utbildningar och så har jag ju fått genomföra. Joo, jag tycker att 
jag har kunnat styra väldigt mycket  så mycket som känns bra för mig just då. Jag har ju 
genomfört det mesta själv, fast med mycket stöd. Det tycker jag ju, alltså jag har ju fått gå 
vägen på mitt sätt så att säga, även om det ibland har blivit tokigt och fel, men jag har ju 
hittat tillbaka i alla fall och det är väl så där väldigt bra tycker jag, ett bra sätt att liksom 
få växa på mina egna villkor inte på andras villkor. Jag är ju så himla tjurig, där har ju 
min envishet tagit över handen, min frustration och ilska har varit också en del av min 
drivkraft. Jäklar anåda, jag ska minsann visa. Det har varit mycket sånt med” (s. 198, 
Viksten & Asplund, 2002). 

Summering 
Dessa berättelser visar hur svårt utsatt en funktionshindrad person kan vara som har 
aktivitetsstöd eller sjukersättning. Det beroende som utvecklas i situationer av arbetslöshet, 
och den diskriminering som kan ske på en arbetsplats, innebär ofta en passivitet och att den 
sociala utsattheten konfirmeras ju längre tiden går. Det åskådliggör också något om de 
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tillkortakommanden som kan utvecklas i relationer mellan en funktionshindrad person och 
omgivningen. En handikappning sker. I intervjuerna framträder att i denna process verkar  
myndigheterna ofta iaktta en förvånansvärt passiv och förtingligande roll. Av de intervjuer 
som genomfördes, men också av vad andra resultat redovisar, verkar det vara få personer som 
orkar uppvisa den ”tåga” Beata beskrev ovan. Beroendet till omgivningen är mycket stort och 
därför reses också stora krav på hur omgivningen ideologiskt skall förhålla sig.   

Sammanfattning av resultatet  
Kortfattat vill vi sammanfatta några av de resultat som framkommit. Vid en jämförelse mellan 
Jönköpings län och riket finner vi bl.a. att; 

– Antalet funktionshindrade personer som är arbetshandikappade är högre i Jönköpings län än 
i riket. 

– Vi finner liknande siffror då det gäller ungdomar som kodats som arbetshandikappade. 

– Studerar vi utbildningsnivå har de arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga en lägre 
utbildning i Jönköpings län än i riket i övrigt. 

– Andelen funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga är näst högst i den södra 
regionen (om nu Jönköpings län räknas dit?). 

– De två mest vanliga arbetshandikappen, rörelsehinder och astma/allergi/överkänslighet är 
till antalet betydligt mer omfattande i riket än vad Jönköpings län uppvisar. 

– Andelen arbetshandikappade i konjunkturprogram av samtliga arbetssökande i 
konjunkturprogram visar också på fler arbetshandikappade i Jönköpings län än i riket. 

 

vi finner också vid en jämförelse mellan kommuner i länet att; 

– Tranås och Aneby är de två kommuner som procentuellt har ett större antal arbetssökande 
med arbetshandikapp i förhållande till den totala befolkningen liksom de också har en högre 
andel arbetssökande med arbetshandikapp bland alla arbetssökande i kommunen. 

– Habo/Mullsjö tillsammans med Gnosjö är de kommuner som procentuellt har flest inskrivna 
ungdomar med handikappkod 

– Andelen kvinnor av dem som har lönebidrag i Jönköpings län är dryga 38% medan männen 
är  62% 

– Andelen män som har offentligt skyddad anställning i Jönköpings län är ännu högre, eller 
89,17 medan kvinnor har 10,83 %. 

– Andelen arbetshandikappade av alla arbetssökande är högst i Habo/Mullsjö och Aneby och 
lägst i Vaggeryd, Sävsjö och Jönköping 

För att förstå de siffror som redovisats menar vi också att detta kräver att man engageras i att 
förstå olika innebörder i hur vi använder de ”viktiga begreppen”, eftersom dessa hjälper oss 
att organisera och förstå den verklighet vi befinner oss i.  
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Det vi ytterligare kan konstatera under inventeringens gång är att; 

– Begrepp som arbetshandikapp, arbetsförmåga, funktionshinder, handikappkod, 
arbetskraftsreserv och samverkan långt ifrån är några oproblematiska begrepp   

De externa kontakter som tagits under inventeringen har inte kunnat peka på en bestämd 
information som berörde inventeringens frågor och vad som kan vara viktigt. Att tolka och 
förstå innebörden av den information vi erhållit av dessa externa kontakter låter sig alltså inte 
göras lätt. I intervjun med socialtjänsten kunde dock en viss betoning implicera att 
arbetsförmedlingar liksom försäkringskassor ibland är mer fokuserade kring hinder än 
möjligheter. Försäkringskassan pekar på att antalet sjukskrivningar skall minska men har svårt 
att i övrigt uttrycka något mer konkret. Antagligen behövs mer tid än vad denna inventering 
haft till sitt förfogande för att utröna och få information från olika delar av dessa myndigheter 
liksom från intresseorganisationer. 

 
HUR KAN DET HÄR FÖRSTÅS  
Har då siffrorna talat till oss? Hur kan man förstå vad siffrorna anger? De berättar bl.a. att 
arbetslösheten bland arbetshandikappade är hög i Jönköpings län. Det visar också att 
arbetslösa arbetshandikappade ungdomar i länet har svårt att få arbete. Det går att förstå på 
många olika sätt varav vi här endast vill peka på några. 

Ett sätt att förstå det är att se att svårigheterna har att göra med den diskriminering och den 
exkludering funktionshindrade personer ofta är utsatta för. Ett annat sätt att förstå det är att se 
att arbetsförmedlingarna inte är så framgångsrika i sitt arbete med att erbjuda stöd, framförallt 
till ungdomar. Att antalet arbetshandikappade är flera, procentuellt sett i Jönköping, kunde 
innebära och motivera en kraftigare omfördelning av länsarbetsnämndens medel för att svara 
upp mot detta. Ett annat sätt att förstå detta är att arbetsförmedlingarna har otillräcklig 
kunskap om funktionshinder och samarbete/samverkan med andra aktörer. Man kan också 
förstå det som att länsarbetsnämnden inte nått tillräckligt då det gäller hur en effektiv, 
kontinuerlig och utvecklande dialog med näringsliv och arbetsgivare kan konkretiseras. Det 
går också att förstå resultatet som att länsarbetsnämnden inte är tillräckligt beredda att lyssna 
på och göra den arbetshandikappade till subjekt i dennes relation till arbete. Hur kan 
förändrade perspektiv utveckla detta? Ytterligare ett sätt att förstå resultatet på är att 
länsarbetsnämnden konserverar traditionella sätt, genom att alltför starkt låta sig styras av den 
klassificering och handikappkod man använder, och genom ett sådant förhållningssätt bidrar  
till handikappningsprocesser. Själva användandet av koder i sig är diskriminerande eftersom 
det medverkar till att stämpla någons oförmåga. Vi vill återigen betona att något enkel eller 
klar förståelseram för ett sådant resonemang inte går att få. 

Det är inte lätt att försöka besvara alla de frågor som dyker upp. Hur ska man t.ex. förstå att 
flera kvinnor än män verkar oftare ha sjukersättning och aktivitetsersättning (nov. 2004) då 
samtidigt siffror från Jönköpings län visar att de män med arbetshandikapp som erhöll 
lönebidrag var i stor majoritet eller 2/3 (61,65%) och att de män som erhöll OSA samtidigt 
var 9 av 10, eller 89,17% (30/11-04).  

Vad har då sidoblickarna gett? Det finns en mängd hinder som uppstår i relationen mellan 
omgivningen och en person för att nå ett ”gott arbete” och som bidrar till olika former av 
handikappningsprocesser. Hindren är olika till sin karaktär, och kanske bäst kan sammanfattas 
genom de forskningsresultat det norska forskningsinstitutionen, DELTA-senteret, redovisade i 
sin rapport ”Et funksjonshemmet system” (april 2001). Några av dessa brister var, i ett 
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personperspektiv, saknaden av en tillräckligt hög utbildning, eller en god yrkesutbildning som 
enligt senteret är en viktig faktor för att få den trygghet som behövs för att klara sin 
arbetssituation och hindra utstötning (diskriminering). Ett diskrimineringsperspektiv som ofta 
utgår från ett system som är inbäddat i själva samhällsstrukturen (Rådet för 
arbetslivsforskning, 2000). Något som ytterligare framkommer i denna studie är hur viktig 
jagstyrkan är.  

I resultaten redovisas även arbetsgivarhinder och samhällsperspektiv. En av de mer 
grundläggande frågorna i sättet att förstå, såväl hinder som möjligheter, har troligtvis att göra 
med de särskilda kulturella förutsättningar som råder i Jönköpings län men också med hur 
framtida arbetsgivare i länet ser på personer med funktionshinder. Är de som 
arbetskraftsreserv en resurs eller utgör de en risk? Arbetsmarknadens främsta aktör är 
arbetsgivaren. Hur deras perspektiv ser ut på funktionshinder har en avgörande betydelse. Vi 
vet redan nu att arbetsgivaren har ett förstahandsansvar och att försäkringskassorna ska svara 
för tillsynen. Samtidigt vet vi också att det i själva verket är försäkringskassorna och inte 
arbetsgivarna som till stor del svarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Det centrala i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna blir huruvida samhället genom sina 
åtgärder också lyckas skapa nya arbeten för funktionshindrade och hur dessa arbetsplatser 
utformas. Frågor som inte enbart har med arbetsmarknadspolitik att göra utan som också har 
med samhälls- och myndighetsattityder, hur nya åtgärdsinriktningar kan göras mer effektiva 
såväl i den enskildes perspektiv som i ett myndighetsperspektiv. Det vi också vet redan nu 
pekar Anders Karlsson på då han menar att de arbetsgivare som har en ovilja till att anställa 
personer med funktionshinder inte bara är en fråga om rationellt ekonomiskt tänkande utan 
handlar också om negativa attityder och okunskap som resulterar i en rädsla för det okända 
(2002). 

Ovan har några röster redovisats, från såväl myndigheter som forskning, om vad ett 
perspektiv av empowerment innebär för att funktionshindrade personers röster tas tillvara och 
kan höras i ett sammanhang av arbete. Att som människa och subjekt känna sig delaktig i de 
processer som möjliggör ett större oberoende i livet är primärt för varje medborgare. Något 
undantag kan inte göras. Varje medborgares frigörelse från oberoende innebär att man som 
medborgare arbetar för ett större oberoende. Det är i dessa processer mellan beroende och 
oberoende begreppet empowerment får betydelse och att man i processer av empowerment 
kan se den enskilde som motorn i den process där ett skapande av arbete och god arbetsmiljö 
pågår. 

 
FOKUS I FRAMTIDEN OCH NÅGRA FÖRSLAG 
Under inventeringens gång har ett flertal frågor väckts. Säg det svar som inte väcker nya 
frågor är ett vanligt talesätt. Ett talesätt som inkluderar det vi nämnde i inledningen 
(uppdraget). Där kallade vi det sidoblickar. Vilka frågor har sidoblickarna genererat? Att 
finna modeller för samverkan var ett av uppdragen. Ett svårt uppdrag på denna korta tid.  

Vid en genomgång av den forskningslitteratur som beskriver de företeelser vi fokuserat 
antyds ett perspektivskifte inom befintliga strukturer. Detta skulle kunna leda vidare till att 
nya aspekter fokuserades där nya försök av och utveckling och förändring var betydelsefulla. 
All förändring innebär utveckling. Nya frågor väcks. Mot bakgrund av de samverkansformer 
som redan existerar förefaller ett rimligt förslag till vad en framtida utveckling kan innebära 
vara något som har med regional samsyn och samverkan att göra. Ett förfarande där 
samförstånd eftersträvas. Något som implicerar ett behov av att höja kunskapen. De regionala 
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skillnader som arbetsmarknaden de facto innehåller innebär inte att någon bestämd generell 
metod kan utvecklas och ses som något allena saliggörande utan leder istället fram till 
behovet av en modellutveckling av samverkan i Jönköpings län.  

Samarbete och samverkan kan åtminstone ske på två plan. Ett plan där myndigheter och 
arbetsgivare samarbetar. Ett annat plan är där enskilda funktionshindrade människor fungerar 
som subjekt för de handlingar som på något vis berör denne, d.v.s. ett individuellt plan. Att 
samverkan har ett värde för personen men också för myndigheten framgår med all tydlighet 
t.ex. i rapporten ”Samarbetets värde för personer med offentlig försörjning” (Socialstyrelsen 
m.fl. 2001). 

Är det den materiella och ideologiska strukturen för arbetslivet som ska ändras för 
arbetslivet? Tielman (2002) formulerar den provokativa frågan huruvida strävan är att få 
”människor som passar för arbetet eller arbete som passar för människorna” (s. 195, a.a.) 

I huvudsak kan vi sammanfatta de blickar som riktats åt sidan med som ändå verkar ha 
koncentrerats till tre intressanta områden för att studera närmare. Det första kunde fokusera: 

Hur relationen mellan länsarbetsnämnd – arbetsgivare ser ut? Vilken kunskap finns, 
vilken saknas och vilket ansvar har länsarbetsnämnden? 
Berör den viktigaste platsen nämligen den där den funktionshindrade personen arbetar/skall 
arbeta. Är arbetsgivarens kunskap bristfällig om vad som gäller vid anställningar av 
funktionshindrade personer. Några av de frågor som väckts är ex;. frågor som berör vilket 
stöd arbetsgivaren kan få, hur stödet kan underlätta vid anpassning av arbetsplats, varför 
handläggningstiderna är så långa på arbetsförmedlingar och vilka rättigheter arbetsgivaren har 
till statligt stöd liksom vilka skyldigheter man har, om man anställer en person med 
funktionshinder,  

 Denna kunskap är viktig. Nya och innovativa samverkansmodeller blir de föremål som måste 
”värkas” fram tillsammans, i eller utanför befintliga strukturer, och med de aktörer som redan 
nämnts. Är processer av egenkraft (empowerment) något som i detta kan bidra till att nya 
modeller skapas? Ett annat område som också berör samspelet mellan struktur och process är: 

Hur samverkan och samarbete kan se ut i nya strukturella eller ostrukturella former  -  
DAR i ny skepnad? 
Är det möjligt att göra ”break in” i myndighets- och arbetsgivarstrukturer där kittet utgörs av 
ideologi och attityder. Kan regionalitet och myndighetssamverkan användas för att förändra 
och utveckla? Samverkan innebär att ändras och att ”våga” skifta perspektiv!  

Vi menar att en konstellation och samarbetsorgan som DAR är viktig, men formerna för dess 
framtida innehåll kanske kan skisseras utifrån nya tankar och förändrade förutsättningar?  

Ungdomar med funktionshinder i åldern 16-29 år. Framtidens dolda arbetskraft? 
Antalet ungdomar med funktionshinder som är arbetssökande i Jönköpings län är högre än i 
riket. Inventeringen har visat att utbildningsnivån är lägre i Jönköpings län än i övriga riket. 
Varför den allra viktigaste gruppen personer med funktionshinder, de unga och deras livs- och 
arbetsvillkor, borde fokuseras ytterligare är något som statsmakten anser vara ett prioriterat 
område. Några frågor som riktar sitt fokus på de yngres arbetssituation är t.ex. på vilka sätt 
kan förberedelser till de ungas arbetsliv förändras och utvecklas i syfte att förändra de villkor 
som styr arbete (och utbildning)? Hur ser ungdomars arbets- och livsvillkor ut och hur ser 
livssituationen i stort ut för unga personer med funktionshinder? 
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Det som motiverar varför dessa och andra frågor är viktiga, kan t.ex. vara vilket ansvar 
företag skall ha för att ta sitt sociala ansvar i arbetsprocessen vilket delvis har att göra med 
vilken kunskap arbetsmarknadens parter har idag, hur länsarbetsnämnden i Jönköpings län ser 
på detta, hur den samverkan ser ut som finns idag mellan arbetsgivare - arbetsförmedlingar 
och intresseorganisationer?  Hur framtidens arbetsmarknad skall se ut, kanske inte heller 
enbart ska ses i ett kompetensförsörjningsperspektiv, utan också beakta hur framtida och 
förändrade strukturer i samhällsinstitutioner kan se ut t.ex. organisations- och regelstrukturer. 
En sådan utveckling torde beröra olika organisationer och deras relationer sinsemellan. 
Anledningen till att effektivisera genom nya och förändrade arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
har inte heller enbart att göra med effektivitet och nya modeller. Självklart har det också att 
göra med att frågorna omspänner människor och inte ting. I ett samhällsperspektiv där 
ideologin klart ger uttryck för att alla människor har lika rätt till arbete innebär detta i 
praktiken (eller livet som en del säger) också att personer med funktionshinder får en given 
medborglig plats i sitt framtida liv. Om arbetet i framtiden ska innehålla något positivt, såväl 
för den enskilde som för samhället, är något som i första hand ska avgöras av den enskilde 
personen med funktionshinder, i andra hand i ett samhällsperspektiv. Uppgiften att utveckla 
villkoren för arbete löses enligt min mening i en ömsesidig relation mellan den enskilde och 
samhället, vilket givetvis också kan inkluderas i ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

Avslutningsvis vill vi framhålla att det idag finns goda exempel på lyckade förändringar där 
personer med funktionshinder fått arbete och där arbetet anpassats. En sådant exempel ger 
Nordiska Handikappolitiska Rådet (2000) som i sina resultat framhåller att det gemensamma 
för lyckade resultat i arbetslivet främst pekade ut två anledningar. Det ena handlar om 
arbetsgivare med en fördomsfri anställningspolicy medan den andra handlade om kunniga och 
engagerade arbetsförmedlare. I bägge fallen handlar det om personer som förstått att fokusera 
på vad en arbetssökande kan göra istället för på motsatsen. 

Vi har inte lyckats lösa frågan om huruvida det finns någon dold arbetskraft, som inte finns i 
några register, men kan samtidigt inte utesluta att de finns. Det omgivande samhället tycks 
inte vara organiserat på ett sätt som gör att detta framgår. Inventeringen utmynnar i frågan om 
Länsarbetsnämnden gör det optimala av det uppdrag de har för de arbetssökande som är 
registrerade som ”arbetshandikappade”.  
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BILAGA   
Definitioner av några centrala begrepp (från AKU; arbetskraftsundersökningar) 

Sysselsatta 

Sysselsatta omfattar följande grupper: 

sysselsatta, i arbete 

personer som under mätveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen som avlönade 
arbetstagare eller egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) samt oavlönade medhjälpare i 
företag tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som hon/han bor tillsammans med. 

sysselsatta, frånvarande från arbetet 

personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som 
medhjälpande familjemedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var 
tillfälligt frånvarande (hela mätveckan). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, 
tjänsteledighet (t.ex. för vård av barn eller för studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt 
eller ledighet av annan anledning, oavsett om frånvaron varit betald eller inte. 

som sysselsatta klassificeras också 

personer som har skyddat arbete, beredskapsarbete, starta eget-bidrag eller arbetar på 
utbildningsvikariat och personer som arbetar i Samhall eller är anställda med lönebidrag och 
rekryteringsstöd/individuellt anställningsstöd. 

Fast anställda 

Tillsvidareanställda personer 

Tidsbegränsat anställda 

Personer med vikariat, beredskaps- eller säsongarbete, provanställning, praktiktjänstgöring 
och objektsprojektsanställning samt övriga former av tillfälliga arbeten. 

Undersysselsatta 

Personer som arbetar mindre än de skulle vilja göra av arbetsmarknadsskäl. 

Relativa frånvarotalet 

Andelen (%) frånvarande personer av antalet sysselsatta. 

 

Arbetslösa 

Arbetslösa omfattar följande grupper: 

personer som inte var sysselsatta under mätveckan men ville och kunde arbeta och även sökt 
arbete (skulle ha sökt arbete men var tillfälligt förhindrad att söka) under de senaste fyra 
veckorna (inklusive mätveckan) 

personer som avvaktade nytt arbete med början inom fyra veckor 
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Relativa arbetslöshetstalet 

Andelen (%) arbetslösa personer av antalet personer i arbetskraften. 

I arbetskraften 

Personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa enligt ovan 

Relativa arbetskraftsantalet 

Andelen (%) personer i arbetskraften av befolkningen 16-64 år. 

Ej i arbetskraften 

Personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa tillhör gruppen ej i arbetskraften. 

Gruppen omfattar bl.a. personer som inte är sysselsatta och är studerande, hemarbetande eller 
värnpliktiga. Till gruppen räknas också personer i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder t.ex. 
arbetsplatsintroduktion och arbetsmarknadsutbildning. 

Latent arbetssökande 

Personer ej i arbetskraften som önskat och kunnat arbeta mätveckan men ej sökt arbete. Till 
denna grupp förs även heltidsstuderande som sökt arbete. 

Denna bilaga ingår som bilaga 2 i Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:3, 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska centralbyrån, Funktionshindrades situation på 
arbetsmarknaden -  4:e kvartalet 2002 
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