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Bakgrund och syfte

● Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga har en svagare konkurrensförmåga på 

arbetsmarknaden och möter större utmaningar

● Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för att stötta unga med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

● Syftet är att studera hur det går för unga arbetssökande med 

funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden 



Målgrupp, avgränsningar och metod

● Urval - förstagångsinskrivna arbetssökande år 2013–2020 i åldern 

18–24 år

o Uppföljning fram till och med halvårsskiftet år 2021

● Målgrupp - ungdomar som fått en funktionsnedsättning identifierad och 

registrerad inom 60 dagar från inskrivning på Arbetsförmedlingen

● Gruppen jämförs med ungdomar som inte har en registrerad 

funktionsnedsättning

● Resultaten analyseras genomgående utifrån kön

● Deskriptiv statistik och överlevnadsanalyser



Unga med funktionsnedsättning har minskat



Varför ser vi denna minskning?

● 2013-2018 – en förbättrad arbetsmarknad kan delvis förklara 

utvecklingen

● Förändrade förutsättningar och styrning kan ha påverkat från 2019

● Arbetsförmedlingens förmåga att tidigt identifiera och registrera 

funktionsnedsättning bedöms ha försämrats

o Minskade anslag 2019 → minskat kontorsnät och minskning av personal

o Digital självservice och möten på distans

o Ändrade prioriteringar och få fysiska möten till följd av pandemin 2020



Utvecklingsområden på Arbetsförmedlingen   

● Viktigt förbättra arbetet med att tidigt identifiera funktionsnedsättning

o Se över möjligheten att uppge funktionsnedsättning vid den digitala inskrivningen

● Fortsätta bedriva utvecklingsarbete inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen

● Förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna



Vad karaktäriserar gruppen unga med 

funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen?

● Män är överrepresenterade, cirka 60 procent

o Har varit så under lång tid

● Typ av funktionsnedsättning har förändrats över tid

● Liten andel har skrivit in sig digitalt

● Minskande andel med gymnasial utbildning

● Få utrikes födda



Unga med funktionsnedsättning har en svårare 

situation på arbetsmarknaden än övriga unga

● Lägre sannolikhet än övriga 

unga att nå arbete eller studier

o 72 % har gått till arbete eller 

studier efter 2 år, jmf med 85 %

bland övriga unga.



Subventionerade anställningar viktiga för unga 

med funktionsnedsättning

● Sannolikheten för utfall efter 2 år

o Subventionerat arbete: 34 %

o Osubventionerat arbete: 24 %

o Studier: 17 %



Vanligast att unga utan funktionsnedsättning går 

till osubventionerat arbete

● Sannolikheten för utfall efter 2 år

o Osubventionerat arbete: 63 %

o Subventionerat arbete: 7 %

o Studier: 15 %



Rundgång in och ut ur arbetslöshet

● Unga med funktionsnedsättning har högre risk att återkomma till 

arbetslöshet om de går till osubventionerat arbete än övriga unga

● Mer varaktiga subventionerade arbete i målgruppen

o Lägre risk att återkomma till arbetslöshet efter ett subventionerat arbete än bland 

övriga unga

o Men också lägre chans att gå över till osubventionerat arbete efter det 

subventionerade arbetet än övriga

o Olika typer av subventionerade arbeten i båda grupperna



Kvinnor har något lägre sannolikhet att övergå till 

arbete eller studier

● Sannolikhet att ha nått arbete eller studier efter 2 år: 

o 73 % för män

o 69 % för kvinnor

● Tydliga skillnader i vilken typ av utfall kvinnor och män når

o Män har högre sannolikhet att gå till subventionerat arbete,

o kvinnor har högre sannolikhet att gå till osubventionerat och studier

● Kvinnor har dock lägre sannolikhet att återkomma som arbetslösa efter 

uppnått utfall



Avslutningsvis

● Huvudbudskap

o Stora förändringar över tid har påverkat målgruppen

o Subventionerade anställningar är viktiga för målgruppen

● Vad behövs framåt?

o Förbättra förutsättningarna för att tidigt i inskrivningsperioden identifiera 

arbetssökande med funktionsnedsättning

o Analysera och försöka bidra till att bryta nedåtgående trend vad gäller 

utbildningsnivå

o Undersök vad som kan förklara identifierade könsskillnader

o Viktigt att säkerställa ett ändamålsenligt stöd i den reformerade myndigheten




