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FÖRORD
I den av regeringen 2011 presenterade strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken anges att målet är ”att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet
och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.”
Personer med funktionsnedsättning har en svagare ställning på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Och tyvärr verkar det inte gå åt rätt håll. SCB, Statistiska Centralbyrån, gör återkommande undersökningar i anslutning till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Mellan 2006 och 2014 har det inte skett någon säkerställd
förbättring.
Mycket tyder även på att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning har ökat. En tredjedel, 32 procent, svarade 2014 ja på åtminstone en diskrimineringsfråga jämfört med en femtedel, 21 procent, 2006.
Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har gett tankesmedjan Arena Idé i uppdrag att ta fram denna rapport som
beskriver nuläge och utveckling på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, utbildningsbakgrund, arbetsförmedlingens roll, vad arbetsmarknadens parter (inte) gör och vad man kan göra för att leva upp till målet med funktionshinderpolitiken.
Rapporten svarar även på frågan vad politiken kostar och om vi kan lita på att det
lönar sig att låta det kosta.
Rapporten är skriven hösten 2015 av den tidigare TCO-ekonomen Jan-Erik Nyberg.
Vi hoppas att rapporten ska stimulera debatten om funktionshinderpolitiken för att
nå målet med politiken.
Stockholm i maj 2016

Maria Johansson
Ordförande Lika Unika

Boa Ruthström
Chef Arena Idé
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REKOMMENDATIONER
I rapporten ges nio rekommendationer.
1. Ersätt den missvisande benämningen nedsatt arbetsförmåga med exempelvis
det mer rättvisande begränsning i arbetsutbudet.
2. Gör kraftfulla tidiga satsningar i förskola och skola för barn och ungdomar med
särskilda behov. Sker det på rätt sätt är sådana satsningar ovanligt samhällsekonomiskt kloka genom att motverka framtida utanförskap.
3. Erbjud ungdomar med aktivitetsersättning:
– ett ökat, bredare och bättre samordnat utbud av sysselsättningsskapande
insatser.
– starkare positiva incitament än i dag att gå vidare till studier eller arbete.
4. Bilda arbetsgruppen Arbetsliv och funktionshinder med företrädare för centrala
arbetsgivarorganisationer (exempelvis Svenskt Näringsliv, KFO och offentliga arbetsgivare), de fackliga centralorganisationerna (LO, TCO, SACO) och
några funktionshindersorganisationer.
Arbetsgruppen skulle inledningsvis kunna ges tre avgränsade uppgifter:
– en gång om året samla organisationernas högsta ledningar till en gemensam
överläggning om insatser för ökad tillgänglighet i arbetslivet
– en gång om året anordna en konferens för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan handläggare av frågor som rör funktionsnedsättning och
arbetsliv i arbetsgivarorganisationer, fackförbund, företag, myndigheter och
funktionshinderorganisationer.
– utveckla former för att uppmärksamma och belöna kreativa och framgångsrika insatser för att anställa och behålla personer med funktionsnedsättning
på den egna arbetsplatsen.
5. Den höga allmänna tilliten i det svenska samhället och det stora ömsesidiga förtroendet mellan invånarna är en viktig förutsättning för omfattande satsningar
på bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Hög prioritet
till funktionshinderpolitiken gynnas bäst om allmänheten har tilltro till den,
finner att den är effektiv och gör nytta. Kombinera därför att vara den som lyfter
fram goda exempel med att vara alla verksamheters ledande granskare.
6. Värna kvaliteten på den generella välfärdspolitiken och motverka ökad egenfinansiering av välfärdstjänster.
7. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska de trögheter, inlåsningseffekter och fördomsfulla attityder i arbetslivet som skapar onödigt utanförskap.
Framställ inte enbart personer med funktionsnedsättning som svaga, stödberoende och marginaliserade på arbetsmarknaden, vilket åtskilliga förvisso
är. Framhåll lika ofta den styrka som också finns hos många i gruppen och de
konkurrensfördelar det kan medföra för företag och myndigheter att bland sina
anställda ha personer som utöver att ha den utbildning och det kunnande arbetsuppgifterna kräver även tillför verksamheten erfarenheten av vad en funktionsnedsättning innebär.
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8. Stärk meritokratin genom att hävda att kunnande och meriter ska avgöra all
rekrytering, inte yttre attribut och social framtoning. På en arbetsmarknad, styrd
av meritokratiska principer har personer med funktionsnedsättning lättare att få
ett arbete i nivå med deras förmågor, kunnande och kompetenser.
9. Arbetsmarknadsparternas omställningsorganisationer bör diskutera sina
möjligheter att i samarbete med funktionshinderrörelsen mer än hittills underlätta för arbetssökande med funktionsnedsättning att få och behålla ett osubventionerat arbete på den öppna arbetsmarknaden.
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1.

ARBETSLIVET FÖR
PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Personer med funktionsnedsättning har en svagare ställning på arbetsmarknaden
än befolkningen i övrigt. Det visar en återkommande undersökning som Statistiska
Centralbyrån (SCB) gör i anslutning till arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den
senaste avser 2014 och är en urvalsundersökning med mer än 28 000 tillfrågade i
åldern 16 – 64 år, varav över 17 000 eller 61 procent svarade.[1]
Knappt 16 procent av de svarande – 17 procent av kvinnorna och 15 procent av
männen – uppger att de har någon funktionsnedsättning; det motsvarar nästan en
miljon personer (961 000).
Medelåldern bland dem med funktionsnedsättning är högre än bland befolkningen i övrigt; utbildningsnivån är lägre. 17 procent av inrikes födda rapporterar en
funktionsnedsättning, jämfört med 12 procent av utrikes födda. Tre kvinnor av fyra
och nästan två män av tre bedömer att deras funktionsnedsättning medför “nedsatt
arbetsförmåga”.
Den svenska andelen självrapporterad funktionsnedsättning ligger något över
OECD-genomsnittet 14%. Högst ligger Estland, Ungern och Danmark med 20 procent och lägst Sydkorea med sex procent. De stora skillnaderna i självskattad funktionsnedsättning mellan länderna är svårtolkade. Vad skulle det säga om Sverige,
om den andel i befolkningen som uppfattar sig ha en funktionsnedsättning vore 12 i
stället för 16 procent?
I alla länder har personer med funktionsnedsättning i genomsnitt lägre sysselsättning, lägre utbildning och lägre inkomster än befolkningen i övrigt. Därför lägger
de flesta OECD-länder ner stora belopp på stödjande insatser för personer med
funktionsnedsättning. Mest lägger Norge ner – 5,6 procent av BNP. Sverige ligger
också högt med 4,7 procent av BNP.[2]

Nedsatt arbetsförmåga – ett problematiskt begrepp

Det ofta använda begreppet nedsatt arbetsförmåga är missvisande. Utan att veta arbetsuppgifterna går det inte att säga att arbetsförmågan är nedsatt. Det är mer rättvisande att tala om begränsningar i arbetsutbudet. Sådana begränsningar har alla.
Utan legitimation får man inte arbeta som sjuksköterska och utan behörighet inte
som elinstallatör. Att sakna körkort innebär en stor begränsning i arbetsutbudet. På
samma sätt kan en funktionsnedsättning i varierande grad begränsa arbetsutbudet.
Begränsning i arbetsutbudet är ett individuellt begrepp; begränsningen skiljer sig från person till person. Nedsatt arbetsförmåga är ett generellt begrepp; den
berörda individen ses i första hand som del av ett kollektiv med låg produktivitet.
FunkA- utredningen om de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer
med funktionsnedsättning – uppmärksammade frågan och förordade ett annat
synsätt: “Det har skett ett perspektivskifte när det gäller begreppet arbetsförmåga,
där flera länder har gått ifrån att bedöma oförmåga till att i stället fokusera på individens resurser. Detta synsätt bör enligt utredningens mening öka förutsättningarna
för ett lyckosamt matchningsarbete” [3]

1
2
3

SCB 2015
Angelov och Eliason 2014, sid 3
FunkA (2012:1) sid 111
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”

Utan att
veta
arbetsuppgifterna går
det inte
att säga
att
arbetsförmågan är
nedsatt.

”

Att mer
fokusera
på den
enskildes
resurser
än på dess
begränsningar är
viktigt.

Att mer fokusera på den enskildes resurser än på dess begränsningar är viktigt.
Individens arbetsutbud kan breddas genom utbildning, anpassning, assistans och
hjälpmedel, men också genom väl definierade rättigheter och attitydförändringar.
FunkA-utredningen har hämtat inspiration från ett resonemang om barriärer i
arbetslivet, som förs i den norska Jobbstrategin för personer med nedsatt funktionsförmåga från 2012. Fyra barriärer nämns: Diskrimineringsbarriären – ogrundade
föreställningar om personer med nedsatt funktionsförmåga; Kostnadsbarriären - kan
reduceras genom stöd till nödvändiga anpassningar av arbetsplatsen och liknande;
Produktivitetsbarriären – den ekonomiska risken för den enskilde arbetsgivaren att
anställa någon som kan visa sig ha “nedsatt arbetsförmåga” i sin uppgift kan också
mötas med insatser av det allmänna; Informations- och attitydbarriären – felaktiga
föreställningar om personer med funktionsnedsättning kan vara ett hinder för anställning.[4]
”Vi behöver också problematisera – en person som endast kan röra sitt pekfinger
men har personlig assistans och hjälpmedel i form av specialtangentbord kan
ha mer än full arbetsförmåga. Den som ser ut att kunna arbeta hur mycket som
helst kanske har en sjukdom som går i skov, men om den personen får möjlighet
att disponera sin tid och ha flexibla arbetstider beroende på dagsform har den
personen ingen nedsatt arbetsförmåga.”[5]
Trots att begreppet “nedsatt arbetsförmåga” inte borde användas görs det i den här
rapporten, när den åberopar källor som använder begreppet.

Personer med funktionsnedsättning i arbetskraften

Jämfört med befolkningen i övrigt är andelen i arbetskraften väsentligt lägre för
personer som bedömer sig ha en funktionsnedsättning särskilt om de anser att den
också sätter ned arbetsförmågan.[6]
Till viss del går det att förklara; det finns personer som kommit upp i åren och
som har sådana begränsningar i sitt arbetsutbud att varken de själva, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan bedömer det som särskilt meningsfullt att försöka
hitta ett lämpligt arbete. Men när de som inte är sysselsatta får frågan svarar sex
av tio att de skulle kunna utföra någon form av arbete om de fick lämplig anpassning och stöd. Även om det går att förklara en del av skillnaderna i arbetsdeltagande
går det ändå inte att utesluta ett visst inslag av diskriminering bakom personer med
funktionsnedsättnings lägre arbetskraftsdeltagande.
De som är i arbetskraften är antingen sysselsatta eller arbetslösa. De sysselsatta
är i sin tur antingen i arbete eller frånvarande. När sysselsättningssiffrorna bryts ner
i dessa komponenter framgår att de som bedömer sig ha “nedsatt arbetsförmåga” inte
bara har lägre arbetskraftsdeltagande. De som ändå finns i arbetskraften är oftare
arbetslösa och frånvarande och betydligt mer sällan i arbete än övriga.[7]
Däremot förefaller det av studien som att personer med funktionsnedsättning
som inte bedömer sin arbetsförmåga nedsatt skulle ha en lika stabil ställning i arbetslivet som övriga. Det är lite missvisande. De med funktionsnedsättning är i
genomsnitt lite äldre och därför inte lika ofta föräldralediga eller frånvarande för
studier. Men viktigare är att de har fem procentenheters lägre sysselsättningsgrad än
övriga.[8] De tycks löpa en större risk än andra att hamna utanför arbetsmarknaden.
Orsaken till detta borde undersökas närmare. Sannolikt möter personer med funk4
5
6
7
8

Arbeidsdepartementet (2012) sid 22 – 23
Maria Johansson, ordförande i Lika Unika
tabell 1
Tabell 2
Tabell 1
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tionsnedsättning olika barriärer i arbetslivet, ofta möjliga att undanröja med lämpliga stödinsatser, ibland bara genom ökad kunskap hos arbetsledare och kollegor.
63 procent av dem som bedömer sig ha funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” tillhör arbetskraften. Av dem är i sin tur 67 procent i arbete. Det betyder att ungefär fyra av tio i den gruppen går till ett jobb under åtminstone någon
del av veckan; de andra sex gör det inte. Bland övriga befolkningen är det ungefär
tvärtom. Två av tre går till jobbet; den tredje gör det inte.
Dessutom arbetar bara 60 procent av dem med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” heltid mot 78 procent av övriga. Drygt 90 procent av personer
med funktionsnedsättning är anställda, knappt 10 procent är företagare; det är ungefär samma fördelning som bland befolkningen i övrigt.
Anställda med funktionsnedsättning fördelar sig ungefär över arbetsmarknaden
som andra, dock arbetar en något större andel av de med “nedsatt arbetsförmåga” i
kommunal tjänst och en något mindre andel hos privata arbetsgivare. Men de allra
flesta med funktionsnedsättning arbetar i den privata sektorn.[9]
Att de med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” som står till arbetsmarknadens förfogande i så mycket lägre grad än övriga faktiskt går till ett arbete
väcker frågor om dagens sätt att organisera och reglera arbetsmarknaden. Är problemet att arbetsmarknadens regelsystem och funktionssätt försvårar för personer med
funktionsnedsättning och särskilda begränsningar i sitt arbetsutbud? Eller är attityden bland arbetsgivare, fackliga företrädare och arbetskamrater ett större problem än
organisation och regelsystem? Eller kan det möjligen vara så att olika stödsystem får
oönskade effekter på sysselsättningen för de svaga grupper som inte är så svaga att de
omfattas av dem?
Inte minst viktig är kunskapen om funktionshinder och inställningen till att
anställa och behålla personer med “nedsatt arbetsförmåga” hos arbetsgivare, personalavdelningar, arbetskamrater och fackliga förtroendevalda på den enskilda arbetsplatsen. Goda exempel är viktiga att lyfta fram.
Fem procent av befolkningen uppger att de har en rörelsenedsättning som medför “nedsatt arbetsförmåga”. Andra stora grupper med “nedsatt arbetsförmåga” är
personer med psykisk funktionsnedsättning eller med astma, allergi och annan överkänslighet. De utgör två procent av befolkningen vardera. Cirka 400 000 personer
har nedsatt rörelseförmåga, hörsel eller syn.
Av de med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” går lite mer än
200 000 till arbete under en vecka. Drygt 400 000 är frånvarande och arbetslösa eller
står utanför arbetslivet
Det behöver knappast påpekas att behovet av personligt stöd, arbetsplatsanpassning och hjälpmedel varierar kraftigt mellan olika individer och grupper. Det
är inte rimligt att förutsätta att det i ett mindre företag ska finnas de kunskaper som
krävs för att ge anställning till en person med funktionsnedsättning, särskilt när
arbetsförmågan är nedsatt. Utmaningen för den som vill öppna arbetsmarknaden
är att utveckla kunskapsutbytet och samarbetet mellan expertmyndigheter, funktionshinderorganisationer och företagens ledningar, personalansvariga och fackliga
företrädare.

9

Tabell 3
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Upplevd diskriminering

I sin studie av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning ställer SCB också några frågor om diskriminering och kränkande särbehandling.[10]
Kvinnor och utlandsfödda med funktionsnedsättning upplever sig oftare utsatta
för diskriminering på arbetsplatsen. Högutbildade känner sig oftare diskriminerade
än lågutbildade. Det visar mångtydigheten i begreppet diskriminering.
Det är svårt att värdera enstaka siffror i en enkätundersökning. Hur ska man
tolka uppgifterna om upplevd diskriminering? Även personer utan funktionsnedsättning kan uppleva det som diskriminerande att inte ha fått ett arbete de varit kvalificerade för eller blivit förbigångna när en högre tjänst tillsatts. Men en stor del av
skillnaden i upplevd diskriminering mellan dem med “nedsatt arbetsförmåga” och
dem utan går sannolikt endast att förklara med faktisk diskriminering. Det måste tas
på allvar att var tredje av dem som enligt SCB bedömer sig ha både funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” upplever sig diskriminerad i arbetslivet. Vanligast
är att man möter negativa attityder från arbetsgivare.

Genderperspektiv

Skillnader mellan könen finns också bland personer med funktionsnedsättning.
Gruppens genomsnittliga utbildningsnivå är lägre, men som bland befolkningen i
övrigt har fler kvinnor än män med funktionsnedsättning högre utbildning. Ändå
får pojkar med funktionsnedsättning oftare anpassat stöd i skolan. [11]
Färre män än kvinnor med funktionsnedsättning, som börjat på högskolan,
avslutar sin utbildning. Utbildningsväsendet tycks förstärka genusskillnaderna.
Trots genomsnittligt bättre utbildning har kvinnor med funktionsnedsättning
lägre sysselsättningsgrad än män. När Arbetsförmedlingen prövar dem ges kvinnor mer sällan en funktionsnedsättningskod. Färre kvinnor än män har lönebidrag,
delvis beroende på att lönebidrag är vanligast i den privata sektorn. Men även i den
kvinnodominerade offentliga sektorn är män överrepresenterade bland de lönebidragsanställda.
Skillnaderna mellan könen påverkar levnadsvillkoren. Hälsan är ett exempel.
Kvinnor med funktionsnedsättning bedömer sin hälsa vara sämre än vad män gör.
Psykisk ohälsa är vanligare bland flickor än pojkar.
De här exemplen visar att det är angeläget att även se situationen för personer
med funktionsnedsättning i ett genusperspektiv. Särskilt gäller det mäns och kvinnors olika villkor i skola och högskola och i arbetslivet.

Blir det bättre?

Har det blivit bättre eller sämre över tid? Den frågan går att söka svar på. Med
ojämna mellanrum har motsvarande undersökning gjorts tidigare. I SCB:s rapport
över 2014 års förhållanden görs vissa jämförelser med 2006 års rapport. Det bör
tydas så att SCB anser att uppgifterna i dessa bägge rapporter är rimligt jämförbara.
Vad visar en jämförelse mellan dem? Har det blivit bättre eller sämre de senaste
åtta åren?
Titlarna på de två rapporterna tyder åtminstone på en ökad medvetenhet hos SCB
och AMS, som är de ansvariga myndigheterna. 2014 års rapport kallas Situationen
på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning medan rapporten 2006
hette Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. I dag är funktionsnedsättningen huvudproblemet; för tio år sedan var det personerna. I en kommande undersökning har förhoppningsvis begreppet “nedsatt arbetsförmåga” ersatts.
10
11
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Tabell 5
Myndigheten för Delaktighet (2016)

Knappt 5,1 miljoner personer eller 84 procent av befolkningen 16-64 år tillhörde
arbetskraften 2014. Det är en ganska kraftig uppgång från 2006, då motsvarande
siffror var knappt 4,7 miljoner eller 80 procent. Sysselsättningen för personer med
funktionsnedsättning släpar fortfarande efter, även om de med “nedsatt arbetsförmåga” ökat sitt arbetskraftsdeltagande.
Antalet personer med funktionsnedsättning har växt i takt med den allmänna
befolkningsökningen. Andelen av befolkningen ligger oförändrat på knappt 16%.
Däremot har andelen personer med “nedsatt arbetsförmåga” ökat något mellan åren.
Hundratusen fler har angett “nedsatt arbetsförmåga” 2014 jämfört med 2006. En
viktig fråga, som är svår, kanske omöjlig att få svar på är i vilken utsträckning det
kan bero på arbetsmarknadens förändringar under perioden. Om arbetsförmågan är
nedsatt eller ej avgörs i ganska hög grad av de krav som ställs i arbetslivet i allmänhet
och i det egna yrket i synnerhet.
Arbetskraftsdeltagandet har, något paradoxalt minskat för personer med funktionsnedsättning utan “nedsatt arbetsförmåga” och samtidigt ökat för dem med
nedsatt.
Sysselsättningen har också stigit, men inte lika mycket som antalet personer i
arbetskraften. Mellan åren har arbetslösheten ökat från 6,5 till 7,9 procent för befolkningen som helhet och från 10,9 till 12,9 procent för personer med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga”. Skillnaden i arbetslöshet mellan åren för
personer med “nedsatt arbetsförmåga” är dock enligt SCB inte statistiskt säkerställd.
Även frånvaron från arbetet har ökat, dock av allt att döma inte för dem med “nedsatt
arbetsförmåga”.
Andelen av de sysselsatta som är i arbete under åtminstone någon del av veckan
har därför sjunkit från 76 till 72 procent för personer med funktionsnedsättning och
från 82 till 78 procent för befolkningen totalt.
En jämförelse mellan åren tyder starkt på att diskrimineringen i arbetslivet av
personer med funktionsnedsättning kan ha ökat. Den har i varje fall inte minskat. En
större andel (32%) av de sysselsatta utan nedsatt arbetsförmåga svarar ja på åtminstone en diskrimineringsfråga 2014 jämfört med 2006 (21%). Av de utan nedsatt
arbetsförmåga är motsvarande andelar åtta respektive fem procent. Hur stor del av
ökningen som förklaras av hårdnande attityder i arbetslivet och hur stor del som beror
på ökad medvetenhet om diskriminering är svårt att avgöra. Att en ökad medvetenhet skulle förklara det mesta av ökningen är inte särskilt sannolikt. Att arbetslivet hårdnat för personer med funktionsnedsättning är den mest rimliga slutsatsen.

Arbete när man har utvecklingsstörning

I SCB:s enkät är personer med utvecklingsstörning och andra som kan ha svårt att
besvara enkäter kraftigt underrepresenterade. En rapport från FUB-projektet Störd
och Stolt fyller i någon mån den luckan.[12]
I rapporten redovisas resultatet av en enkät med 600 företag om hur de ser på
att ha en person med lindrig utvecklingsstörning som representant för företaget.
Knappt vart femte företag har någon erfarenhet av det; 60 procent av dessa uppger
att kunderna reagerat positivt.
Överlag är företagen positiva. En majoritet menar att företrädare med lätt utvecklingsstörning tydliggör företagens samhällsansvar (CSR), ökar mångfalden, gör
verksamheten mer intressant för kunder med funktionsnedsättning och förstärker
varumärket.
I rapporten ges tre konkreta exempel. Framgångshistorien är ICA som arbetat
medvetet med att rekrytera personer med lätt utvecklingsstörning, har anställt cirka
tusen och låtit den utvecklingsstörda profilen Jerry framträda som representant för
12

FUB (2015) FUB är Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.
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företaget i sin TV-reklam. De två andra exemplen är ett byggvaruhus som via rekryteringsföretaget Misa har åtta utvecklingstörda och en bank som anställt en vaktmästare genom rekryteringsföretaget Perito.

Rekommendation 1

Ersätt den missvisande benämningen nedsatt arbetsförmåga med exempelvis det
mer rättvisande begränsning i arbetsutbudet.
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2.

UTBILDNINGSBAKGRUND
OCH SKOLA

Utbildning och yrke

Utbildningsnivån är visserligen lägre bland personer med funktionsnedsättning än
bland befolkningen i övrigt, men många är ändå välutbildade. En tredjedel har eftergymnasial utbildning – 10 procentenheter lägre än för den totala befolkningen.
Hälften har gymnasieutbildning och färre än var femte förgymnasial utbildning.
Som bland befolkningen i övrigt har fler kvinnor än män med funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning. Andelen personer med funktionsnedsättning
med eftergymnasial utbildning har ökat snabbt på senare år, från var femte 2000
till nästan var tredje 2015. Det är ingen större skillnad i utbildningsbakgrund mellan dem som svarar ja på frågan om “nedsatt arbetsförmåga” och dem som inte gör
det med undantag för eftergymnasial utbildning, där andelen är 37 procent av dem
utan “nedsatt arbetsförmåga” mot 30 procent av dem med. De med “nedsatt arbetsförmåga” har i stället en högre andel med gymnasial utbildning.
Andelen med eftergymnasial utbildning är högre bland personer med funktionsnedsättning, som är sysselsatta än bland dem som saknar sysselsättning – 38 procent
jämfört med 32 procent för samtliga. Bland alla sysselsatta har 46 procent någon
form av eftergymnasial utbildning.
Yrkesfördelningen återspeglar utbildningen. 41 procent av de med funktionsnedsättning och 49 procent av befolkningen i övrigt arbetar i någon av yrkeskategorierna ledningsarbete, teoretisk specialistkompetens eller kortare högskoleutbildning. Andelen med arbete som inte ställer några krav på yrkesutbildning är cirka fem
procent för bägge grupperna.
Karriärmöjligheterna i yrket för personer med funktionsnedsättning framgår inte.
Endast var fjärde har sökt en högre tjänst de senaste fem åren. Aningen fler än de utan
funktionsnedsättning anser sig ha blivit förbigångna vid tjänstetillsättning. [13]

Betydelsen av en bra skola

Tidiga och rätt utformade insatser i förskola och skola för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning eller annan problematik minskar det framtida behovet av
stöd, reducerar risken för kommande utanförskap, är kostnadseffektiva för samhället
och ökar livskvaliteten för dem som får del av dem och deras familjer.
I en omfattande översikt för lite mer än ett år sedan av läget i världsekonomin
valde tidskriften The Economist att särskilt lyfta fram skolans betydelse för en god
ekonomisk utveckling och hänvisade bland annat till en studie av den långsiktiga
effekten av omfattande investeringar i insatser i förskolan för barn med särskilda
behov. Sådana investeringar gav enligt studien en årlig social avkastning på sju till
tio procent i form av minskade samhällskostnader i vuxen ålder.[14] Det är en högre
nivå än vad exempelvis finansiella investeringar tenderar att ge, betonar samhällsdebattören Nima Sanandaji. Han redogör i en bok för olika beräkningar av sociala
investeringars avkastning, bland annat de som utförts av James Heckman, nobelpristagare i ekonomi år 2000.[15] Det förefaller vara Heckmans beräkningar The Economist utgick från.
Heckmans resultat kan inte direkt översättas till förhållandena för barn och ung13
14
15

Uppgifterna i avsnittet från SCB (2015)
The Economist (2014), Special Report sid 17
Sanandaji (2014) sid 114
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domar med funktionsnedsättning i Sverige. Studierna är inte gjorda på barn i Sverige och de avser inte främst barn med funktionsnedsättning utan barn från socioekonomiskt utsatta grupper. Men de antyder en generellt långsiktig potential i tidiga
insatser redan från förskolan. Sedan är det en annan sak att långtifrån alla får sin
funktionsnedsättning fastställd i tidig ålder, vilket komplicerar beslut om tidiga särskilda insatser.
Hälsoforskarna Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd resonerar på
liknande sätt: ”Att förbättra barns hälsa och utjämna hälsoskillnader är en investering både i barnens välbefinnande och i deras framtid. Det kan finnas stora samhällsekonomiska vinster att göra om vi tidigt kan förebygga och bekämpa ohälsa hos
barn och därmed minska behovet av insatser från samhället senare i livet”.[16]

Skolan brister i insatser för elever med funktionsnedsättning och
särskilda behov

I sin senaste uppföljning av funktionshinderpolitiken gör Myndigheten för delaktighet (MfD) en ganska nedslående lägesbeskrivning av skolornas insatser för
särskilt stöd till elever med funktionsnedsättning. Lägesbeskrivning bygger på undersökningar och andra uppgifter från bland andra Skolverket, Skolinspektionen,
Folkhälsoinstitutet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.[17]
Av Skolinspektionens granskning framgår att hälften av de granskade skolorna
inte arbetar tillräckligt med särskilt stöd. Den vanligaste bristen är att åtgärdsprogram inte upprättas, när elever är i behov av det. Om de upprättas sker det ganska
sent. En studie visar att barn ibland upplevt svårigheter i skolan redan i första klass,
men att det dröjt flera år innan skolan gett dem extra hjälp. Barn med funktionsnedsättning upplever att de själva har svårt att påverka vilket stöd de får.
Mindre än hälften av vårdnadshavarna till barn i förskoleklass och lite mer än
hälften av vårdnadshavarna till barn i grundskolan anser att deras barn får det stöd
som behövs. Föräldrarnas förmåga att tala för sina barns behov avgör i hög grad
vilket stöd de får. I en undersökning av Lärarnas Riksförbund uppger åtta av tio
lärare att elever med engagerade föräldrar i större utsträckning kan få särskilt stöd.
Denna tendens har ökat över tid, särskilt i skolor där många föräldrar har hög utbildning. Självfallet strider detta mot den allmänt omfattade jämlikhetsprincipen om
allas lika möjligheter.
Det brister också ofta i uppföljning av stödbehov vid bytet från mellanstadiet till
högstadiet. Andelen elever med åtgärdsprogram sjunker kraftigt mellan årskurserna
sex och sju. Med tiden återupptäcks behoven och andelen elever med åtgärdsprogram är betydligt större i årskurserna åtta och nio.
Skolinspektionen är också kritisk mot många grund- och gymnasiesärskolor.
Otillräckliga utredningar gör att elever riskerar att placeras i särskola på felaktiga
grunder. Lärare har inte alltid den kompetens som undervisningen kräver. I drygt
hälften av de granskade grundsärskolorna anser Skolinspektionen att rektorerna
brister i kvalitetstillsyn och uppföljning av eleverna.
Folkhälsomyndigheten har funnit att elever med funktionsnedsättning trivs sämre
i skolan än övriga och oftare än andra finner skolarbetet betungande. Det är också
dubbelt så vanligt att elever med funktionsnedsättning mobbas. Skolinspektionen
påpekar att förskolan brister i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling.
Av tio undersökta kommuner kritiserar Skolinspektionen sju för bristande planer mot
kränkande behandling i skolan. Dess kvalitetsgranskning av enskilda skolor visar att
mer än hälften av dem brister i det avseendet. Sju av tio granskade grundsärskolor kritiseras för att inte göra tillräckligt för att motverka kränkande behandling av elever.
16
17
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Mörk, Sjögren och Svaleryd (2014)
Myndigheten för delaktighet (2015)

En undersökning av Lärarförbundet visar att nästan alla lärare anser att insatsernas kvalitet ökar om speciallärare eller specialpedagoger är med att utforma dem.
Trots det uppger hälften av lärarna att de sällan eller aldrig får sådant stöd trots att
de påpekar behoven.
Den fysiska tillgängligheten och tillgängligt skolmaterial är också viktigt. Bara
hälften av landets kommuner avsätter medel för att öka tillgängligheten i sina
grundskolor.
Även universitet och högskolor, inräknat yrkeshögskolan brister i pedagogiskt
och annat stöd till studerande med särskilda behov, konstaterar Högskoleverket.
Varför sätts då inte tillräckliga resurser in tidigt och på bred front? Välfärdsekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog menar att en viktig förklaring är den
offentliga sektorns uppbyggnad ”i strukturer med tydligt avgränsade ansvarsområden,
kompetenser, uppdrag, mandat och resurser … För ansvariga chefer blir uppdraget att
hålla den egna årliga budgeten i balans ofta ett centralt ansvarstagande.” [18]
När den som betalar får en begränsad utdelning medan andra får fördelarna leder det till lösningar som inte är de bästa ur ett helhetsperspektiv, vilket ger ökade
kostnader på sikt. Därför behöver vi bli bättre på att se tidiga förebyggande insatser
som en långsiktig social investering. Försöken i några kommuner med att avsätta
medel till sociala investeringsfonder visar på en möjlig lösning. Sociala investeringsfonder syftar till att underlätta samverkan över nämndgränser i satsningar som
förutsätter helhetssyn och långsiktighet.
Tidiga satsningar i förskola och skola på barn med funktionsnedsättning möter
ofta praktiska och organisatoriska problem. Långtifrån alla skollokaler är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning, kunskapen hos många lärare är otillräcklig,
benägenheten alltför stor att särbehandla barn med funktionsnedsättning i stället
för att integrera dem och mobbningsbeteenden tas inte på tillräckligt allvar av alla
skolor. Att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång på lika villkor som
andra till skolutbildning är ett av åtagandena i FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.

Rekommendation 2

Gör kraftfulla tidiga satsningar i förskola och skola för barn och ungdomar med särskilda behov. Sker det på rätt sätt är sådana satsningar ovanligt samhällsekonomiskt
kloka genom att motverka framtida utanförskap.

Unga utanför

Antalet unga vuxna som får aktivitetsersättning från Försäkringskassan har vuxit
över tid till cirka 30 000.[19] En stor del av dem har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Från millennieskiftet till 2010 ökade andelen unga med aktivitetsersättning från en till 2,5 procent.[20] Det finns en stark inlåsningseffekt i åtgärden. Under 2014 övergick mindre än fem procent av de anställda med stöd som
var under 30 år till arbete utan stöd.[21] Sex av tio med aktivitetsersättning går vidare
till sjukersättning vid 30 års ålder.[22] Ändå är syftet med aktivitetsersättningen just
aktivering som ska stärka den unges självständighet och förbättra hens möjligheter
att få och behålla ett arbete.
En studie av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) finner att
utvecklingen går åt fel håll. Allt färre i gruppen unga med funktionsnedsättningar
18
19
20
21
22

Nilsson och Wadeskog (2014) sid 86
Riksrevisionen (2015) sid 29
ESO (2015) sid 44
Tabell 7
Riksrevisionen (2015) sid 90
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lämnar gymnasieskolan med slutbetyg och anknytningen till arbetsmarknaden har
kraftigt försvagats över tid.[23] ”Vad gäller unga med funktionsnedsättningar är utvecklingen negativ, med tiden ser vi en kraftig nedgång av antalet unga med handikappersättning eller aktivitetsersättning som har trätt in på arbetsmarknaden. Detsamma gäller även för unga som vid något tillfälle har fått en funktionsnedsättning
registrerad hos Arbetsförmedlingen”.[24]
ESO konstaterar: ”Aktivitetsersättning kan sägas vara den form av förtidspension som betalas ut till unga. Namnet har därför snarast en Orwellsk klang”.[25]
Unga får oftast en mycket låg aktivitetsersättning eftersom de vanligen inte haft
något arbete och därför inte kunnat arbeta upp en arbetsinkomst, som skulle höja
ersättningen. Att inte kunna få annan försörjning betyder ett liv i fattigdom eller beroende av stöd från föräldrar och andra anhöriga för en ekonomiskt dräglig tillvaro.
Riksrevisionen (RiR) är i en nyligen genomförd granskning starkt kritisk mot
hur aktivitetsersättningen fungerar.[26] Den finner att ”syftet med aktivitetsersättningen inte uppnås och att ersättningen inte lever upp till riksdagens och regeringens
mål om ett aktivt förhållningssätt för unga med nedsatt arbetsförmåga.”
RiR finner att utbudet av insatser inte motsvarar behoven: ”Framförallt saknas
det insatser för unga med aktivitetsersättning som står långt från arbetsmarknaden.
Här är sannolikt gruppen som inte har rätt till daglig verksamhet särskilt utsatt.”
RiR ser två förklaringar till detta. Dels brister det i samordning mellan myndigheter;
Försäkringskassan har inte fullgjort sitt samordningsuppdrag. Dels finns det felaktiga incitamentsstrukturer kring aktivitetsersättningen.
Det saknas till exempel tillräckliga incitament att studera, anser RiR. För den
som på grund av sin problematik bara kan studera på deltid försvinner ändå rätten
till aktivitetsersättning. Den med aktivitetsersättning och bostadstillägg kan få en
ganska kraftig inkomstminskning om hen skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. ESO påpekar dock att ett positivt incitament är att aktivitetsersättningen kan förklaras vilande under två år av studier eller arbete.
Slutligen finner RiR att ersättningsperioderna är onödigt korta för personer med
långvarig nedsättning av arbetsförmågan. Längre beslut om aktivitetsersättning
skulle minska oron hos individen och dess anhöriga.

Rekommendation 3

Erbjud ungdomar med aktivitetsersättning:
– ett ökat, bredare och bättre samordnat utbud av sysselsättningsskapande insatser.
– starkare positiva incitament än i dag att gå vidare till studier eller arbete.

23
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3.

HJÄLPMEDEL

Med rätt utformade hjälpmedel kan funktionshinder minskas och i vissa fall till och
med avlägsnas. Det är viktigt att anlägga ett individperspektiv. Personer med funktionsnedsättning är ingen enhetligt grupp. Olika funktionsnedsättningar medför
olika behov. Dessutom är alla individer med egna, högst personliga behov.
På hjälpmedelsområdet finns många huvudmän. Hälso-och sjukvården förskriver
hjälpmedel för vård och behandling och hjälpmedel som underlättar det dagliga livet;
det är alltså landstingens ansvar. Arbetshjälpmedel bekostas av försäkringskassan i
samarbete med arbetsgivaren. När det gäller arbetssökande är ansvaret för arbetshjälpmedel i första hand Arbetsförmedlingens. Kommunen ansvarar för bostadsanpassning och försäkringskassan ger bilstöd.
Det finns ingen entydig definition på vad som är att betrakta som hjälpmedel.
Det är på ett sätt bra, eftersom behoven varierar och kan vara mycket individuella.
Men det är också problematiskt, eftersom bristen på gemensamma definitioner gör
det svårt för den enskilde att veta vad som gäller; det uppstår lätt förhandlingssituationer, där de resursstarka har lättare att hävda sin rätt och tala för sin sak.
En några år gammal undersökning av dåvarande Hjälpmedelsinstitutet visade
stora regionala skillnader i villkoren för att få hjälpmedel.[27] Av några exempel i rapporten framgår att kostnaden för ett hjälpmedel kunde variera mellan 0 och 25 000
kronor beroende på landsting. Författarna tyckte sig finna ett geografiskt mönster där
storstadsregioner och andra tillväxtområden var mer generösa än mindre regioner.
Det finns anledning att anta att de regionala skillnaderna skulle minska om den
föreslagna regionreformen genomförs och mindre landsting slås samman till större
regioner. Men sannolikt skulle icke försvarbara skillnader ändå kvarstå. För att undanröja dem krävs enhetliga nationella riktlinjer och regelverk.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att
konventionsstaterna bland annat ska underlätta tillgång till hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att göra dem åtkomliga till rimlig
kostnad. Staten åläggs också att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till
de möjligheter som IT och annan ny teknik erbjuder.
På uppdrag av dåvarande Hjälpmedelsinstitutet har fil dr Åke Dahlberg gjort
en översikt av ett tjugofemtal samhällsekonomiska nordiska studier inom området
välfärdsteknologi.[28] Begreppet välfärdsteknologi täcker inte hela hjälpmedelsområdet. Det omfattar sådant som trygghetslarm, IT-baserade hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning, smarta lägenheter digitala nycklar, men även mer traditionella hjälpmedel som eldriven rullstol, hörapparat och synhjälpmedel.
Samhällsekonomiska intäkter av satsningar på välfärdsteknologi kan enligt
Dahlberg handla om minskade andra stödinsatser från det offentliga och anhöriga,
minskad belastning på sjukvården, minskat behov av särskilt boende, ökade möjligheter till studier och arbete, ökad livskvalitet och minskad oro.
De samhällsekonomiska kostnaderna handlar vanligen om direkta utgifter för
att skaffa och underhålla utrustningen, utprovning och stöd till användare samt utbildning av personal.
Dahlbergs sammanställning omfattar mer än studier av välfärdsteknologi för
funktionsnedsätning. Den tar också upp bland annat teknologiska hjälpmedel i
äldreomsorg och telemedicin.

27 Hjälpmedelsinstitutet (2012). IT&Telekomföretagen (2013) innehåller en likartad
studie av Dahlberg.
28 Dahlberg (2014)
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Inom området funktionsnedsättning redovisas en studie som visar att förskrivning av hörapparat för förstagångsanvändare har hög kostnadseffektivitet. Nyttan i
förhållande till kostnaden för mer avancerade apparater är däremot lägre.
Rollatorer är mycket kostnadseffektiva. Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår
var så låg som 24 000 kronor, vilket gör att rollatorförskrivning bör ges mycket hög
prioritet.[29] Även eldrivna rullstolar har hög samhällsekonomisk effektivitet. Robotar som hjälper personer med funktionsnedsättning att äta själva uppnår lönsamhet efter mindre än ett år. Tillsyn på natten med hjälp av webbkamera, av många
uppfattat som positivt jämfört med personliga besök, kan i vissa fall minska kostnaderna med så mycket som 70 000 kronor per användare och år.
Den snabba tekniska utvecklingen, särskilt på IT-området får genomslag i form
av ett snabbt ökat utbud av hjälpmedel och andra välfärdsteknologiska produkter.
Ofta är insatserna inte särskilt dyra samtidigt som lönsamheten kan vara hög för
samhällsekonomin, men också för kommuner och landsting. Personal kan spara tid
och hinder för att komma ut på arbetsmarknaden kan undanröjas.
Ändå är det svårt att få genomslag för ny teknik och ökad hjälpmedelsanvändning. De hinder som nämns i olika studier handlar enligt Dahlberg om initialkostnader för inköp av system och produkter, bristfällig behovsanalys, bristande kunskaper om utbudet hos utförarna eller bristande kompetens och förändringsmotstånd
hos medarbetarna
Kommuner, stat, tillverkare och brukarorganisationer har ett gemensamt ansvar för att underlätta och driva på hjälpmedelsanvändningen, inte minst därför att
kostnadsnyttokalkyler visar att många hjälpmedel har hög samhällsekonomisk lönsamhet.

29 Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är ett centralt begrepp i hälsoekonomin, som gör
det möjligt att väga olika insatser mot varandra. QALY bygger på en skala där 0 motsvarar
död och 1 full hälsa. 24 000 kronor per QALY är en extremt låg kostnad för en insats..
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4.

FUNKTIONSHINDERPOLITIK I ARBETSLIVET

Staten har stora ambitioner för funktionshinderpolitiken. Regeringen presenterade
i juni 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken i Sverige
2011– 2016. Dess grundläggande princip är att alla människor oavsett funktionsförmåga ska kunna vara delaktiga i samhället.
Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar att förverkliga regeringens funktionshinderpolitik. Inte mindre än 22 strategiska myndigheter har därför fått i uppdrag
att sätta upp mätbara mål inom sina områden och följa upp dem varje år. De övergripande mål som de 22 myndigheterna har att förhålla sig till och bryta ner till mål för
den egna verksamheten har formulerats så här:
”Funktionshinderpolitikens mål är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.
De nationella målen för funktionshinderpolitiken slogs fast år 2000. Målen är
ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Dessa är:
– samhällsgemenskap med mångfald som grund.
– samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar
blir fullt delaktiga i samhällslivet.
– jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
Inriktningen på arbetet:
– identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor,
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
– förebygga och bekämpa diskriminering.
– skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.” [30]
Dessa mål gäller under nuvarande strategiperiod, som löper till och med 2016. För
den nya strategiperioden från 2017, då målen ses över är det angeläget att alla myndigheter ges ett funktionshindersansvar.

Arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens inriktningsmål för funktionshinderpolitiken är ganska allmänt
hållet: ”Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara
effektiv.” Det övergripande målet är nedbrutet i fyra delmål. Dessa redovisas i bilaga
2.
Av de årliga regleringsbreven till Arbetsförmedlingen att döma förefaller insatser
för personer med funktionsnedsättningen inte tillhöra det regeringen vill lyfta fram.
Varken 2015 eller 2016 ingår sådana insatser i de prioriterade målen för verksamheten. Arbetsförmedlingen ges dock vissa uppdrag med avseende på funktionsnedsättningar.
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Arbetsförmedlingens medel

För att få del av arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionsnedsättning krävs att Arbetsförmedlingen efter en ganska grundlig utredning konstaterat att funktionsnedsättningen är så betydande att personen ska tilldelas en så
kallad funktionshinderskod.[31] Personer med kod är berättigade till särskild hjälp av
Arbetsförmedlingen och omfattas av de särskilda arbetsmarknadspolitiska stödprogrammen. Problematiskt är att det 2014 i genomsnitt tog 250 dagar att få en diagnos
utredd och fastställd, dock en blygsam nedgång med 10 dagar från 2013.[32]
De viktigaste stödformerna är Lönebidrag, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), Trygghetsanställning, Utvecklingsanställning, Stöd till personligt biträde, Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), Stöd till hjälpmedel på
arbetsplatsen, Stöd till tolkkostnader, Stöd att starta eget.
Utöver dessa åtgärder finns Samhall, ett statligt ägt företag med uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning, som inte bedöms kunna få arbete på annat sätt. Peritos och Misa är ett par privata företag som erbjuder bemanning och stöd
vid rekrytering framförallt av personer med utvecklingsstörning.
För en mer utförlig redogörelse för de olika stödformerna, se bilaga 2.

Arbetsförmedlingens resultat

Mellan 2009 och 2014 ökade sysselsättningen med över 200 000 personer. Samtidigt ökade antalet personer i arbetskraften kraftigt, varför arbetslöshetsgraden inte
påverkades nämnvärt. Men sysselsättningsgraden steg för både inrikes och utrikes
födda, både kvinnor och män, både äldre och yngre. Bäst jobbchanser hade de med
högskoleutbildning, sämst de med endast förgymnasial utbildning.[33]
Någon undersökning av sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning gjordes inte 2009. Däremot går det att jämföra med 2008 års siffror, som visar
att sysselsättningsgraden stigit även för personer med funktionsnedsättning, dock
inte fullt lika mycket som för övriga. 26 000 fler var sysselsatta 2014 och 17 000
fler var arbetslösa.[34] 30% av dem med funktionsnedsättning som var inskrivna på
Arbetsförmedlingen gick vidare till arbete eller utbildning.[35]
Arbetsförmedlingens två första delmål avser hur stor andel av arbetssökande
med funktionsnedsättning som går till arbete eller reguljär utbildning. Av 191 000
inskrivna arbetssökande med dokumenterad funktionsnedsättning hade 57 000
(30%) nått målet arbete eller reguljär utbildning.[36] Av 39 000 under 30 år med
funktionsnedsättning hade 15 procent fått arbete utan stöd, fem procent reguljär utbildning och 24 procent någon form av arbete med stöd. Drygt 17 000 av de 39 000
ungdomarna (45%) med funktionsnedsättning hade alltså fått någon form av arbete
eller utbildning under året. Majoriteten (55%) hade inte fått det.[37]
2014 var nästan 77 000 personer anställda med någon form av lönebidrag från
Arbetsförmedlingen, en ökning med 2 500 från året innan. Cirka 12 500 av dem var
unga under 30, nästan 2 000 fler än 2013. Av dem gick mindre än var tjugonde till
ett arbete utan stöd; inlåsningseffekterna är mycket starka. Bidragsandelen är hög.[38]
Tillsammans erbjöd Arbetsförmedlingen och Samhall tillsammans nästan 100
000 skyddade eller subventionerade jobb åt personer med särskilt svag ställning
på arbetsmarknaden. De flesta har både funktionsnedsättning och “nedsatt arbets31
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Se bilaga 2 för beskrivning av funktionshinderskoder
Arbetsförmedlingen (2015:3) sid 24
Arbetsförmedlingen (2015:2), sid 81
SCB (2015)
Arbetsförmedlingen (2015:2) sid 31
Arbetsförmedlingen (2015:3) sid 14
Arbetsförmedlingen (2015:3) sid 12 och 21
Tabell 7

förmåga”, men det finns också de som har annan problematik. En grov uppskattning
ger vid handen att ungefär var fjärde av de 415 000 som i SCB:s undersökning tillhör
arbetskraften och bedömer sig ha både funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” antingen är arbetslös eller har bidragsanställning genom Arbetsförmedlingen eller Samhall. Det är mycket, men trots allt har betydligt fler, nästan tre fjärdedelar lyckats få eller behålla ett arbete på annat håll.
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”

De fackliga organisationerna
visar ett
begränsat
intresse
för frågor
som rör
funktionshinder.

5.

ARBETSMARKNADSPARTERNA OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

I den så kallade svenska modellen har spelreglerna på arbetsmarknaden utformats
i ett ganska komplicerat samspel mellan staten och arbetsmarknadens parter. I en i
internationell jämförelse mycket hög grad utformas spelreglerna i kollektivavtal mellan arbetslivets parter. Frågan är, vad har arbetsmarknadens parter gjort och vilka
ambitioner har de, när det gäller personer med funktionsnedsättning?

Arbetsmarknadsparternas webbplatser

Ett sätt att få visst begrepp om vad parterna vill göra för att öppna sina arbetsplatser
för personer med funktionsnedsättning är att studera deras webbplatser. Sökfunktionerna på många webbplatser medger inte mer komplicerade sökbegrepp. Vi har
därför begränsat oss till sökordet funktionsnedsättning. Sökningarna på de fackliga
organisationernas webbplatser gjordes mellan 3 och 7 oktober och på arbetsgivarorganisationernas mellan 7 och 9 oktober 2015. Vi har bara nått den öppna informationen. Nästan alla organisationer har därutöver sidor som medlemmar kan nå
genom inloggning.
Det allmänna intrycket är att de fackliga organisationerna visar ett begränsat intresse för frågor som rör funktionsnedsättning.
Webbplatserna i åtta LO-förbund, fyra TCO-förbund, sju SACO-förbund och
PTK gav inga sökresultat på frågan funktionsnedsättning. I ett LO-förbund gick sökfunktionen inte att använda vid söktillfället. I tre TCO-förbund är sökfunktionen endast tillgänglig efter inloggning. Inga sökresultat på webbplatserna hos LO, SACO,
fyra TCO-förbund och fem SACO-förbund bedömdes relevanta för frågeställningen.
Ett vanligt sökresultat är hänvisning till förbundets arbete med diskrimineringsfrågor i Diskrimineringslagens anda. Funktionsnedsättning är en av lagens diskrimineringsgrunder.
Några förbund tar upp yrkesfrågor för medlemmar som i sitt yrke möter personer med funktionsnedsättning, men inte förhållandena för medlemmar som själva
har funktionsnedsättning.
Mycket få träffar gäller vad förbundet kan göra för medlemmar med funktionsnedsättning. Ingen sökträff gäller hur man ska kunna öppna det egna avtalsområdets
arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning.

Det finns några positiva exempel på fackets webbplatser.
–
–
–
–

Byggnads berättar att för byggare med en funktionsnedsättning som påverkar
möjligheterna att jobba finns Galaxen Bygg som ordnar arbetsplatsförlagd rehabilitering.
IF Metall hänvisar till rapporten Matchning på arbetsmarknaden. Den är ganska
ambitiös och är skriven av förbundets utredningsenhet. Situationen för personer
med funktionsnedsättning behandlas relativt utförligt.
TCO föreslår en möjlighet för elever att söka kompletterande studiestöd för
ökade kostnader på grund av funktionsnedsättning.
Unionen har publicerat en checklista: ”Inkluderande arbetsplats för funktionsnedsatta” Liknande checklistor finns för samtliga diskrimineringsgrunder. Förbundet ordnar också kurser med fokus på diskrimineringsgrunderna kön, etnisk
tillhörighet och funktionsnedsättning.
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–
–
–

Vision berättar att förbundet stämt en arbetsgivare som sagt upp en medarbetare
med funktionsnedsättning.
Civilekonomerna informerar om att det kan finnas möjligheter till extra stöd för
studenter med en funktionsnedsättning som försvårar studierna.
Kyrkans Akademikerförbund uppmärksammar situationen för hörselskadade i
kyrkans tjänst.

Att alla fackförbund har medlemmar med förvärvad funktionsnedsättning och behov av arbetsplatsanpassning och ibland också förändrade arbetsuppgifter har inte
lämnat många spår på webbplatserna.
Funktionsnedsättning tycks vara en ganska ouppmärksammad och lågt prioriterad
del av det fackliga ansvaret. Något större medlemstryck saknas antagligen i frågan.
Fackförbund utan sökresultat på sina webbplatser är vanligtvis små. Stora förbund
som exempelvis IFMetall och Unionen har resurser att ägna någon tanke också på
funktionsnedsättning, men inte heller för dem är det någon prioriterad fråga.
På arbetsgivarsidan är utfallet ungefär likartat. Det enda sökresultatet hos Centralorganisationen Svenskt Näringsliv gäller förenklade läkarintyg som anses försvåra arbetsgivares möjlighet att bedöma arbetsförmågor.
Av Svenskt Näringslivs 47 medlemsorganisationer med webbplats saknar sju öppen eller fungerande sökfunktion, 17 ger inget sökresultat på frågan, åtta ger inget
sökresultat som är relevant för frågeställningen, en kräver inloggning för att ta del av
sökresultatet. Flera organisationer informerar endast om diskrimineringslagen och
diskrimineringsgrunderna.

Några goda exempel på arbetsgivarnas webbplatser kan
lyftas fram.
–
–
–
–

–

–

–

Byggföretagen och Måleriföretagen informerar, precis som Byggnadsarbetareförbundet om Galaxen Bygg AB som ordnar arbetsplatsförlagd rehabilitering.
Almega berättar om Forum för konkurrens på lika villkor på marknader där det
förekommer arbetsmarknadsstöd för att öka personer med funktionsnedsättnings deltagande i arbetslivet.
IT& Telekomföretagen inom Almega berättar att organisationen 2013 publicerade den ganska ambitiösa rapporten ”Välfärdsteknologi för vård och omsorg. En samhällsekonomisk studie och förslag till åtgärder.”
Visita – Svensk Besöksnäring har nyligen gett ut vägledningen ”Att motverka
diskriminering av gäster”. Organisationen har också antagit etiska regler med det
ambitiösa målet att inget medlemsföretag får diskriminera anställda, praktikanter, arbetssökande eller inhyrda medarbetare på grund av bland annat funktionsnedsättning.
Svensk Handel ger på sin webbplats uttryck för relativt långtgående ambitioner
när det gäller mångfald och tillgänglighet i arbetslivet. Man har också information om enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten i butiker. Dessutom är
Svensk Handel den enda arbetsgivarorganisation som berättar att man haft överläggningar med representanter för funktionshinderrörelsen.
I en skrivelse till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kräver Arbetsgivaralliansen och arbetsgivarorganisationen KFO tillsammans med fackförbunden
Kommunal, Unionen och Vision att lönebidragstaket höjs. Det har varit oförändrat sedan 2007.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att en prioriterad fråga
2015 ska vara ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

De goda exemplen är uttryck för bra ambitioner, men ofta också marknadsmässigt
motiverade. IT-företagen slår ett slag för ny välfärdsteknik, utvecklad eller marknads-
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förd av medlemsföretag. Visita och Svensk Handel är angelägna om att deras utbud
ska vara tillgängligt för alla kunder och gäster. Görs butiker, hotell och restauranger
tillgängliga för kunder med funktionsnedsättning blir de som en bieffekt också mer
tillgängliga för anställda med funktionsnedsättning. Kommunerna bär i sista hand
försörjningansvaret för dem som inte kan få inkomster från annat håll.
För att sammanfatta är det allmänna intrycket av arbetsmarknadsorganisationerna
webbplatser ett betydande ointresse. Ett sådant ointresse kan ha många förklaringar.
Förbundsledningarna kan vara omedvetna om problemet; de kanske är medvetna
om det, men prioriterar det lågt. Det kan också hänga ihop med en självbild om
den egna verksamhetens svårförenlighet med någon form av funktionsnedsättning.

Enkät till fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

Vi har hösten 2015 skickat en enkät till fackförbund och arbetsgivarorganisationer.
Den innehåller två frågor:
1. Kan ni ge några exempel på bestämmelser i era avtal som direkt avser att underlätta anställning av personer med funktionsnedsättning?
2. Kan ni ge några exempel på andra insatser inom ert område som direkt avser att
underlätta för personer med funktionsnedsättning att få eller behålla en anställning.
Svarsfrekvensen bland fackliga organisationer är 60 procent. Svarsfrekvensen bland
arbetsgivarorganisationer är mer svårbedömd, eftersom flera av dem har kanslisamverkan och delvis gemensam personal. Det är därför ibland svårt att bedöma vilka
organisationer ett svar avser. Uppskattningsvis är svarsfrekvensen något lägre än för
de fackliga organisationerna.
Större delen av den privata arbetsmarknaden saknar avtal som i egentlig mening
behandlar funktionsnedsättning. Ett par paragrafer i Utvecklingsavtalet (UVA) mellan SAF/PTK gäller arbetsorganisation i förhållande till den anställdes arbetssituation. Där sägs att arbetsorganisationen ska utformas utifrån de anställdas behov.
På det privata området har parterna inom arbetsgivarorganisationen KFO:s
avtalsområde kommit överens om partsgemensamma riktlinjer för den praktiska
tillämpningen av diskrimineringslagen.
Inom den offentliga sektorn finns BEA på det kommunala området och VASA
på det statliga. Bägge avser att reglera förhållandena för personer med funktionsnedsättning som får tillfällig anställning med arbetsmarknadspolitiskt stöd. Fackförbund med offentliganställda medlemmar hänvisar vanligen till dessa avtal som
sin ofta enda insats för att främja anställning av personer med funktionsnedsättning.
Ingen organisation har rapporterat om någon kollektivavtalsbestämmelse som
har till uttalat syfte att underlätta nyrekrytering till ordinarie anställning av personer
med funktionsnedsättning.

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA

Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom BEA:s tillämpningsområde, kommuner och landsting, är att stärka en anvisad arbetstagares möjlighet
att få och behålla ett reguljärt arbete. Alla som medverkat till att anställningen
kommit till stånd, arbetsgivaren, arbetstagaren, arbetsförmedlaren och facklig representant har ansvar för att det målet ska kunna nås. Parterna är ense om
att det är viktigt att betona rehabiliteringsaspekten. Utifrån arbetstagarens individuella handlingsplan bör därför arbetsgivaren i samråd med denne och arbetsförmedlaren i förekommande fall med facklig representant planera, utforma
och regelbundet följa upp de rehabiliteringsinsatser som krävs för arbetstagar-
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ens rehabilitering. De som arbetar inom ramen för BEA omfattas inte av LAS

Särskilt villkorsavtal för statlig anställning – VASA

VASA är ett praktikantprogram för arbetssökande med funktionsnedsättning, som reglerar villkoren för arbetsmarknadsmotiverade tidsbegränsade statliga anställningar
av personer som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De centrala parternas
avsikt är att avtalets reglering ska bidra till att dessa personer får arbetslivserfarenhet
och utveckling och att det ska öka deras möjligheter till ett reguljärt arbete.
Genom att ha antagit FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har Sverige förbundit sig att ”anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn” [39] Enligt SCB tycks personer med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” vara underrepresenterade i statlig
tjänst.[40] En undersökning av det statliga praktikantprogrammet visar på dåliga
matchningsresultat. Många myndigheter rapporterar att Arbetsförmedlingen inte
anvisat lämpliga sökande till de praktikantplatser myndigheterna inrättat. [41] Om
det dåliga matchningsresultatet främst beror på Arbetsförmedlingen eller på myndigheternas krav på de sökande är svårbedömt. Som arbetsgivare lever staten inte
upp till åtagandena i FN-konventionen.

Svenska Kyrkan

Enligt Kyrkans Akademikerförbund pågår diskussioner om att revidera det personalpolitiska utvecklingsavtalet med Svenska Kyrkan så att det mer betonar rätten till
respekt och likabehandling oavsett funktionsnedsättning.

Partsgemensamma riktlinjer om lika rättigheter och möjligheter i
arbetslivet

Arbetsgivarorganisationen KFO har tecknat kollektivavtal med Unionen,
Akademikerförbunden och Ledarna, som uttrycker partsgemensamma riktlinjer för
aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Några kollektivavtalade bestämmelser som direkt avser att underlätta anställning av personer
med funktionsnedsättning finns dock inte.
I riktlinjernas gemensamma utgångspunkter står:
“Parterna betonar värdet av samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
för att förebygga och motverka all sorts negativ särbehandling på arbetsplatsen.
Parterna är av den gemensamma uppfattningen att en arbetsplats som tar vara
på varje individs kompetens och erfarenheter och som speglar samhällets sammansättning är en attraktiv, kreativ och produktiv arbetsplats där medarbetarna
mår bra på och av arbetet.
Parterna är överens om att negativ särbehandling baserad på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder främst är en följd av
traditionella och föråldrade uppfattningar om människors värde och roller i arbetslivet, familjelivet och samhällslivet.”
Motsvarande avtal om riktlinjer har också träffats med Grafiska Företagen och Träoch Möbelföretagen, medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv.
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Akademikerförbundet SSR har tillagt: ”Vi har även drivit frågan om likabehandlingsavtal på avtalsområdet inom kommun, landsting och Pacta företag och inom
kyrkans avtalsområde.” Någon realförhandling om detta tycks dock inte ha ägt rum.
Unionen har tillagt att man i avtalsrörelserna sedan 2010 drivit frågan om likabehandlingsavtal för samtliga avtalsområden.

Samhall

Flera fackförbund och Svenskt Näringsliv hänvisar till Samhalls kollektivavtal som
syftar till att kombinera krav på flexibilitet och nödvändigheten att ta individuella
hänsyn. På den fackliga sidan samordnar LO Samhallavtalet med sju av sina medlemsförbund, Fastighets, GS, Handels, HRF, Kommunal, IFMetall och Seko. Förbunden tecknar avtalet, inte LO.

Likabehandlingsråd

Inom arbetsgivarorganisationen KFO:s avtalsområde finns ett likabehandlingsråd
med representanter från KFO, Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna. Rådet
är ett samrådsorgan för insatser mot diskriminering i arbetslivet och arbetar med
alla diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. När det gäller arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen finns en överenskommelse om att tillsätta ett
likabehandlingsråd.

Egna utbildningsinsatser

GS, Facket för Skogs-Trä och Grafisk bransch avser att under 2016 genomföra en central utbildning för förtroendevalda och anställda som bland annat tar upp diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.
Jusek har bjudit in Hjärnkoll för en kompetensutvecklingsinsats för förhandlare
och ombudsmän. Syftet var att bli bättre på att stödja de med psykisk ohälsa och vissa
funktionshinder

Normkreativ arbetsgrupp

Teaterförbundet har en normkreativ arbetsgrupp, där man avser att lägga mer fokus
på funktionshindersfrågor.

Jämställdhetsutskott

Sveriges Arkitekter har nyligen tillsatt ett jämställdhetsutskott som kommer att arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder.

Privata företag

Svenskt Näringsliv genomförde 2011 en enkät med 120 företag om funktionsnedsättning. Några av enkätresultaten redovisas under avsnitt 7. Matchningen på
arbetsmarknaden.
Hotell-och restaurangfacket påpekar att det finns arbetsgivare på deras område,
bland annat Max Hamburger som aktivt arbetar med att anställa personer med
funktionshinder.
Här kan också nämnas att funktionshinderorganisationen FUB i sin tidigare
nämnda rapport lyfter fram ICA som exempel på ett företag som framgångsrikt anställt ett ganska stort antal personer med lätt utvecklingsstörning.
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Galaxen Bygg

Galaxen Bygg, grundat 1986, ägs av byggbranschen och ägnar sig åt förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Personer med anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och bygghantverkssektorerna ska få möjlighet till ett nytt anpassat arbete genom en
rehabiliteringsanställning med lönebidrag. En sådan anställning varar i genomsnitt 2,5 år.
Målet är att minst 40 procent av dem som haft en Galaxenanställning ska kunna
övergå till en reguljär anställning i byggsektorn, utbildning till annat yrke eller
avsluta sitt arbetsliv med ålderspension.
Galaxen Byggs uppdrag är begränsat till insatser för dem som har anknytning till
byggbranschen och behöver rehabilitering och arbetsträning på grund av en förvärvad funktionsnedsättning.
Fackförbundet Byggnads och deras arbetsgivarmotparter hänvisar genomgående
till Galaxen som branschens främsta och jämförelsevis framgångsrika insats för anställda i yrket med funktionsnedsättning.

Kommunerna

Enligt Kommunal förs sedan våren 2015 diskussioner med SKL om möjligheterna
för personer med funktionsnedsättning att få anställning. SKL har inrättat en partssammansatt referensgrupp.

Skolan

Enligt Lärarförbundet finns inom utbildningssektorn specialskolor med lärare med
funktionsnedsättning. På Manillaskolan för elever med hörselnedsättning arbetar
till exempel både legitimerade döva lärare och lärare med hörselnedsättning.

Försvarsmakten

Officersförbundet har drivit några tvister kopplat till diskriminering på grund av
funktionsnedsättning, bland annat diabetes. Förbundet säger sig inte ha lyckats
övertyga Försvarsmakten att individer ska kunna prövas mot de faktiska arbetsuppgifterna, inte bara mot försvarets yttersta uppgift, den väpnade striden. Däremot anser
förbundet att det finns en förstående inställning i försvaret till anställda som drabbas
av förvärvad funktionsnedsättning, exempelvis efter en stridsolycka i Afghanistan.

Polisen

Polisförbundet menar att när frågan om anställning för någon med funktionsnedsättning kommit upp i polisens gemensamma arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor
har den ”åkt av banan”. Arbetsgivaren ser inte att det skulle gå att ta in personer med
funktionsnedsättning i verksamheten.

Samarbete med funktionshinderorganisationer

Akademikerförbundet SSR har ett samarbete med Handikappförbunden (HSO) om
universellt utformade arbetsplatser.

Slutsats

Som framgår av sammanställningen går det att hitta goda exempel på insatser av
arbetsmarknadsparterna för personer med funktionsnedsättning. Men de är genomgående av blygsam karaktär och begränsad omfattning.
I den svenska modellen överlåts i stor utsträckning på arbetsmarknadens parter
att svara för lönebildning och spelregler i arbetslivet. Med den rollen följer ett ansvar för alla arbetssökande, det vill säga för ett brett allmänintresse, som ibland kan
komma i konflikt med olika organisationers särintressen. I det perspektivet framstår
parternas insatser för personer med funktionsnedsättning som helt otillräckliga.
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Partsinsatser för omställning - omställningsavtal och
omställningsorganisationer

Arbetsmarknadens parter gör ganska stora insatser för dem som sägs upp på grund
av arbetsbrist. I Sverige har vi sedan länge haft en positiv inställning till strukturomvandling som något som stärker konkurrensförmågan och skapar tillväxtförutsättningar. Att även de fackliga organisationerna anser att strukturomvandlingens positiva effekter överväger de negativa är ovanligt i en internationell jämförelse och har
två huvudförklaringar. Den ena är den höga svenska tilliten; den andra en historiskt
ganska stor benägenhet och förmåga till omställning på arbetsmarknaden.
Omställningsförmågan förutsätter en väl fungerande matchning på arbetsmarknaden. Matchningen av arbetssökande mot lediga jobb är den offentliga arbetsförmedlingens huvuduppgift; men parterna tar också ett stort ansvar för matchningen genom olika omställningsavtal. I löneavtalet avsätts en del av löneutrymmet till
omställning. Inom den ramen har det byggts upp ett antal partsgemensamma omställningsorganisationer som arbetar med insatser för att underlätta omställningen
till ett nytt arbete, främst för dem som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.
De fem största omställningsavtalen och omställningsorganisationerna är enligt en
TCO-rapport: [42]
– Trygghetsfonden TSL Svenskt Näringsliv och LO, 900 000 arbetare i 100 000 företag.
– TRR Trygghetsrådet – arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv och
PTK (Privattjänstemannakartellen), 850 000 tjänstemän i 32 000 företag.
– Omställningsfonden – kommuner och landsting, 1,1 miljoner anställda.
– Trygghetsstiftelsen – statsanställda.
– Trygghetsrådet TRS – de företag och organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens, Svensk Scenkonsts, Teatercentrums, Danscentrums och
Länsmuseernas kollektivavtal, 50 000 anställda och frilansar.
Utöver de nämnda i TCO-rapporten finns också Kyrkans Trygghetsråd.

Vilken roll spelar omställningsverksamheten för personer med
funktionsnedsättning?

Omställningsavtalen omfattar endast personer som varit anställda en viss tid på en
arbetsplats där det skett uppsägningar på grund av arbetsbrist. ”Organisationerna
arbetar inte med rehabilitering. Trygghetsrådet TRS är undantaget som sedan 2012
ger stöd till personer som riskerar att bli uppsagda av personliga skäl på grund av
ohälsa. Effekten har blivit att insatserna blir snabbare och mer effektiva.” [43]
I TCO-rapporten sammanfattas det framtida behovet av omställning i sex punkter.
• Omställning och behov av kompetensutveckling är en självklarhet.
• Behov av att karriärväxla ökar, vi behöver jobba längre.
• Behovet av stöd vid ohälsa ökar.
• Tidsbegränsad anställning blir allt vanligare och de bör omfattas av
omställningsavtalen.
• Urbanisering och digitalisering fortsätter. Det påverkar i allra högsta grad omställningen på svensk arbetsmarknad.
• Stora rekryteringsbehov kommer att finnas inom offentlig sektor.” [44]

42
43
44
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Av TCO-rapporten framgår att omställningsorganisationerna i första hand arbetar
med de så kallade insiders, hyggligt välfungerande, tidigare anställda personer som efter
vissa insatser, framförallt utbildning bedöms kunna gå vidare till en ny anställning. De
som står långt från arbetsmarknaden – rapporten exemplifierar: ”personer med exempelvis en funktionsnedsättning, ohälsa, nyanlända invandrare eller ungdomar med låg
utbildning.” – ses främst som arbetsförmedlingens ansvar. [45]
TCO-rapporten ger en ovanligt tydlig beskrivning av den nutida arbetsmarknadens uppdelning i insiders med stor ekonomisk och social trygghet å ena sidan och
outsiders med betydligt svagare skyddsnät å den andra. De etablerade är parterna
ansvar; de oetablerade det allmännas. Även om en så tydlig rollfördelning framstår
som problematisk även för arbetsmarknadsparterna framgår det att rapportförfattarna
i huvudsak betraktar den som ett naturligt tillstånd.
Men bland personer som sagts upp på grund av arbetsbrist finns också de som
har en funktionsnedsättning eller lider av ohälsa. Alldeles utan erfarenhet av att
stödja arbetssökande med funktionsnedsättning är omställningsorganisationerna
därför inte.
I intervjuer med organisationernas verkställande direktörer framgår att de ser
problem med vad de upplever som en alltför strikt uppdelning mellan arbetsförmedlingens ansvar och deras. ”Att samhället backar och parterna tar ansvaret anses inte
riktigt rättvist och är ett resonemang som återkommer hos samtliga. En dialog kring
detta med andra aktörer välkomnas av organisationerna.” [46]
Frågan är vem som ska ta över från vem. Staten har möjligen överlåtit lite väl
stort ansvar till parterna för omställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det
är i varje fall vad direktörerna tycks mena. Men parterna borde å andra sidan kunna
ta ett större ansvar för dem som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden, något
som inte alls tycks vara direktörernas tanke.

Vad borde arbetsmarknadens parter kunna göra?

Vår enkät visar att arbetsmarknadens parter inte gör tillräckliga insatser för personer
med funktionsnedsättning.
De avtal som finns inom stat och kommun avser främst att reglera anställningsvillkoren för dem med funktionsnedsättning som får tillfällig anställning med arbetsmarknadspolitiskt stöd. Huvuddelen av fackförbunden med medlemmar i offentlig
tjänst hänvisar till dessa avtal som sin främsta insats för arbetstagare med funktionsnedsättning.
Några särskilda insatser som inte är avtalsbundna har också rapporterats i
enkäten. I huvudsak avser de redan anställda eller också är de av mycket blygsam omfattning. Jag har här bortsett från de som bara svarat att de beaktar diskrimineringslagen. Att arbetsmarknadens parter avser att följa svensk lag är en självklarhet.
För den som vill få parterna att sätta ökat fokus på situationen för personer med
funktionsnedsättning är det klokt att fokusera på det positiva snarare än på det negativa,
alltså att ta fasta på de goda exemplen. Sådana har andra har mest att lära av.
Den funktionshinderorganisation som närmar sig arbetsmarknadens parter
måste vara beredd på att beträda jungfrulig mark. Statliga myndigheter och många
kommuner satsar stora belopp på insatser för arbete åt personer med funktionsnedsättning. Vissa enskilda arbetsgivare, i både privat och offentlig sektor visar
förmåga att behålla och nyanställa personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknadsparterna ligger däremot i de flesta fall påtagligt lågt.
Arbetsgivarorganisationen KFO och på den fackliga sidan Akademikerförbundet SSR och Unionen förefaller av enkätsvaren att döma vara de organisationer
45
46

TCO (2015) sid 6
TCO (2015) sid 8
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som arbetar mest medvetet med likabehandlingsfrågor. Även om de tycks ge vissa
andra diskrimineringsgrunder högre prioritet än funktionsnedsättning ger deras
hittillsvarande arbete en grund att bygga ett utvidgat samarbete med funktionshinderrörelsen på. Galaxen inom byggbranschen kan också lyftas fram, även om dess
huvudsyfte är rehabilitering, inte likabehandling.
Ett första råd är att försöka följa upp de inte alltför vanliga goda exemplen och
fråga organisationerna bakom dem vad de gjort i praktiken för att förverkliga sina
ambitioner och vilka resultat de uppnått..
Ett andra råd är att utveckla olika sätt att mer än i dag uppmärksamma och
kanske också belöna engagerade arbetsgivare, chefer, kollegor eller lokala fackliga
förtroendevalda som gjort kreativa och framgångsrika insatser för att behålla, anställa och utveckla personer med funktionsnedsättning. Av det som i dag finns kan
nämnas Samhalls pris Visa Vägen, som delas ut vid en årlig gala. Fler sådana insatser
behövs, gärna i facklig eller partsgemensam regi.
Att skapa tillgängliga arbetsplatser och att framgångsrikt kunna matcha arbetssökande med funktionsnedsättning mot lämpliga lediga platser kräver stora
kunskaper, som det kan vara svårt att leva upp till för på små och medelstora företag och myndigheter och kanske inte heller av mindre fackförbund och arbetsgivarorganisationer.[47] Att bidra till att utveckla metoder för ett inkluderande arbetsliv
också för personer för funktionsnedsättning borde ses som en uppgift för centralorganisationerna på arbetsmarknaden.

Rekommendation 4.

Bilda arbetsgruppen Arbetsliv och funktionshinder med företrädare för centrala arbetsgivarorganisationer (exempelvis Svenskt Näringsliv, KFO och offentliga arbetsgivare), de fackliga centralorganisationerna (LO, TCO, SACO) och några funktionshindersorganisationer.
Arbetsgruppen skulle inledningsvis kunna ges tre avgränsade uppgifter:
– en gång om året samla organisationernas högsta ledningar till en gemensam
överläggning om insatser för ökad tillgänglighet i arbetslivet
– en gång om året anordna en konferens för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan handläggare av frågor som rör funktionsnedsättning och arbetsliv i arbetsgivarorganisationer, fackförbund, företag, myndigheter och funktionshinderorganisationer.
– utveckla former för att uppmärksamma och belöna kreativa och framgångsrika
insatser för att anställa och behålla personer med funktionsnedsättning på den
egna arbetsplatsen.

47 Ett av undantagen från denna allmänna slutsats om små organisationer är Sveriges minsta fackförbund, Skog-och Lantbrukstjänstemannaförbundet med färre än 1 000 medlemmar,
som redovisar genomtänkta synpunkter på hur lönebidragsanställningar bör utformas inom
förbundets avtalsområden.
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6.

EN FÖRÄNDERLIG
ARBETSMARKNAD

Vad har hänt?

För 150 år sedan var ungefär tre fjärdedelar av Sveriges befolkning knuten till jordbruket. Den resterande fjärdedelen fanns inom industrin och tjänstesektorn. I dag
svarar en expanderande tjänstesektor för en ungefär lika stor andel av sysselsättningen
som jordbruket gjorde på 1870-talet. Andelen industrisysselsatta har minskat till en
fjärdedel; jordbruksarbete är sällsynt.
Under senare delen av 1800-talet inleddes den snabba omvandlingen av svensk
arbetsmarknad. Vid andra världskrigets början sysselsatte jordbruk, industri och
tjänstesektor ungefär var sin tredjedel av de förvärvsarbetande. Omkring 1960 kulminerade industrisysselsättningen. Nästan halva befolkningen arbetade då i industrin, ungefär lika många med tjänster. Sedan har industrijobben blivit färre, jordbrukssysselsättningen försumbar och tjänstearbetena desto fler.
Snabb urbanisering, ökade kunskapskrav i arbetslivet, nya värderingar, men
också en enastående välfärdsutveckling är några av uttrycken för dessa förändringar
som bidragit till att Sverige har gått från att vara ett av Europas fattigaste länder i
slutet av 1800-talet till ett de rikaste på 2000-talet. Utvecklingen har naturligtvis
haft förlorare, men vinnarna har varit desto fler och de samlade välfärdsvinsterna har
varit betydligt större än förlusterna.
Det är inte särskilt meningsfullt att fråga sig hur det här har påverkat de långsiktiga arbetsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning. För drygt 100 år
sedan skulle många av dem som i dag lever till hög ålder med ett medfött förvärvshinder inte ha blivit vuxna. De med förvärvade funktionsnedsättningar hade ofta inte
överlevt de olyckor eller sjukdomar som orsakat dem. De som trots allt levde med en
funktionsnedsättning till vuxen ålder togs ofta bort från arbetsmarknaden genom
att institutionsplaceras. Personer med funktionsnedsättning är några av samhällsutvecklingens främsta vinnare, även om mycket fortfarande återstår att göra för att
deras funktionsnedsättning inte ska handikappa dem jämfört med övriga.
På den gamla arbetsmarknaden fanns det gott om jobb som krävde goda kroppskrafter, men inte så mycket mer. Det var bra för vissa med funktionsnedsättning.
På dagens arbetsmarknad ställer en stor och växande del av jobben höga krav på
utbildning och kunskaper, men inte så stora krav på fysisk förmåga. Det är bra för
andra med funktionsnedsättning. Med vissa funktionsnedsättningar är ett arbete
som ställer små krav ibland det enda möjliga alternativet, men att så kallade enkla
jobb generellt sett skulle vara lämpligast vid varje form av funktionsnedsättning är
en alltför vanlig missuppfattning.
Ett samhälle med växande välstånd och därmed också förutsättningar för bättre
välfärd är ett samhälle i ständig förändring. Så har det varit och så kommer det att
förbli. Arbetsmarknadens snabba omvandling kommer att fortsätta. Gamla arbetsuppgifter försvinner; nya tillkommer. Computer, det engelska namnet på dator, var
tidigare en yrkesbenämning bland annat i USA på den numera nästan försvunna
kategori kontorister, ofta ganska lågavlönade kvinnor som i Sverige kallades räknebiträden eller kalkylatorer. Datorer klarar numera uppgifterna till bråkdelen av kostnaderna. Men dagens arbetsmarknad sysselsätter fler personer än arbetsmarknaden
på den inte alltför avlägsna tid då kontoren fortfarande fylldes av räknebiträden och
maskinskriverskor och robotarna ännu inte tagit över en stor del av fabriksgolven.
Arbetsmarknadens tekniskt drivna och ständigt pågående förändringar måste
personer med funktionsnedsättning förhålla sig till i lika hög grad som övriga. Det
är inte säkert att de missgynnas av det. Det kan vara tvärtom. Att leva med ett funk-
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tionsnedsättning utvecklar ofta anpassningsförmåga, en av konkurrensfördelarna på
en dynamisk och föränderlig arbetsmarknad.

Vad kommer att hända?

Det är lätt för var och en att inse hur IT på kort tid revolutionerat vårt sätt att leva,
med e-post, internetbank, nättjänster, Wikipedia, GPS, Skype, Spotify, Facebook,
podradio, TVPlay och mycket mera. Smarta mobiltelefoner är inte bara telefoner,
de är minidatorer, mediespelare, GPS-mottagare och kameror. De kan ge oss väderprognoser och mäta hjärtrytm. I arbetslivet finns hjälpmedel som ingen trodde
vara möjliga för ett antal år sedan, men i dag är realiteter: datorgenererade journalistiska texter, översättningsprogram och 3D-skrivare. Det viktigaste av allt är att
majoriteten av jordens befolkning nu är digitalt sammankopplad med varandra och
därmed har tillgång till större delen av den information som till för inte så länge
sedan var förbehållen små samhällseliter. Men mycket återstår att göra, bland annat
när det gäller att tillvarata IT:s möjligheter att förbättra tillvaron för personer med
funktionsnedsättning.
Vi står på tröskeln till en ny tid, menar två forskare vid ansedda MIT (Massachusetts Institute of Technology) Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee i en uppmärksammad bok, Den andra maskinåldern. Med ångmaskinen startade den industriella
revolutionen; med elektriciteten, telefonen och explosionsmotorn gick den in i en
andra fas. Nu befinner vi oss i den digitala revolutionen med delvis oförutsägbara
effekter på ekonomi, konkurrenskraft, sysselsättning, inkomstfördelning och välfärd.
Ångmaskinen och elektriciteten tillhör den första maskinåldern, som förstärkte
och ersatte muskelkraften. Få omvandlingar i mänsklighetens historia har haft så
dramatiska effekter. ”Nu går vi in i den andra maskinåldern. Datorer och andra
digitala innovationer har samma inverkan på den mentala kraften – på vår förmåga
att med hjälp av våra hjärnor förstå och forma vår omgivning – som ångmaskinen
och dess efterföljare hade på muskelkraften.” [48] En hel del talar för att den andra
maskinåldern kan få lika genomgripande konsekvenser för välfärd och sätt att leva
som den första.
Den andra maskinåldern går dessutom fortare. Ett halvt sekel tog det att elektrifiera hela Sverige. På ett knappt decennium revolutionerade IT sättet att utföra
bankaffärer, beställa biljetter, reservera hotellrum, ta del av nyheter och köpa böcker.
Mycket av det som för inte så länge sedan ansågs som ren science fiction börjar
bli verklighet. Sedan en tid rullar Volvos förarlösa bilar på Hisingen och Googles
motsvarande lilla bilflotta på Kaliforniens vägar, utan att ännu ha förorsakat någon
personskada. Watson, IBM:s stordator kan snabbt dra slutsatser av gigantiska informationsmängder. Watson startade som mästare på Jeopardy och har nu bland annat
lärt sig att ställa cancerdiagnoser av samma kvalitet som åtskilliga läkare. Apples Siri
svarar adekvat på muntliga frågor. Baxter, en humanoid robot kan läras att uträtta
vad den ombeds att göra med sin kloliknande gripfunktion genom att man griper
klons ”handled” och leder den genom de rörelser man vill att den ska uträtta. I kombination med Siri skulle Baxter i en framtid kunna bli till god hjälp för många med
funktionsnedsättning: ”Hej Siri, be Baxter att ge mig mina läsglasögon”.
Det dröjer innan den självstyrande bilen och den intelligenta roboten lämnar
prototypstadiet och kan massproduceras till rimlig kostnad. När så sker kan många
människor med funktionsnedsättning dra särskilt stor nytta av dem.
De sociala effekterna av den andra maskinåldern, IT:s genombrott på bred front,
är redan ganska omfattande. Allt mer av det som tidigare krävde stort arbete och
högt pris kan i dag tillhandahållas med liten arbetsinsats och betydligt billigare. Att
framställa varor kräver resurser, påverkar miljön och kostar alltid pengar. Det som är
48
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Brynjolfsson och McAfee (2015), sid16

möjligt att omvandla till bits har nästan obefintlig marginalkostnad eller miljöpåverkan. Det kan mångfaldigas gratis och kan skickas över hela världen på några sekunder.
Spotify ger till en låg fast kostnad tillgång till ett musikutbud större än några
privata skivbibliotek för 25 år sedan. De flesta skivaffärer har lagt ner verksamheten.
Tio procent av alla foton, som fram till dess tagits genom historien, togs digitalt år
2013. Att köpa en kamera eller mobiltelefon kostar, men de digitala foton som tas
med dem är gratis. Den yrkeskår som tidigare framkallade och kopierade den äldre
teknikens kort har i stort sett slagits ut. Många av de nytagna fotona sprids genom
Instagram och på Facebook, som har mer än en miljard användare, men färre än 5
000 anställda.[49]
Av direkt betydelse för vissa med funktionsnedsättning är den globala rörelsen
att tillverka skräddarsydda proteser på 3D-skrivare för mindre än 500 kronor, en
bråkdel av den nuvarande teknikens kostnader. Det betyder bland annat att barn i
snabbväxande ålder skulle kunna byta protes oftare.[50]
På initiativ av Stiftelsen för Strategisk Forskning har Stefan Fölster undersökt
hur tekniksprången inom bland annat digitalisering, automatisering, robotisering
och dataanalys påverkar arbetsmarknaden. Fölster bygger på en metodik som utvecklas i en uppmärksammad forskningsrapport från universitetet i Oxford. Den går
igenom 700 klassificerade yrken på den amerikanska arbetsmarknaden och finner
att nästan hälften av alla jobb kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom
20 år. Till skillnad mot förr är det nu också en hel del tjänstemannaarbetsuppgifter
med höga utbildningskrav som kan komma att automatiseras.[51]
Även vissa arbeten i vården kan ersättas av digital teknik. Fölster kommer i sina
beräkningar fram till att det kan gälla så mycket som en tredjedel av vård- och omsorgspersonalens arbetsuppgifter. I takt med att fysiska, ofta tunga, arbetsuppgifter
kan ersättas ökar betoningen på den uppgift som inte kan bytas ut och som trots allt
är den viktigaste: uppgiften att vara människa. ”Yrken som kräver fingerfärdighet,
originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och
omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas.” [52]
Kommer det att finnas arbete för alla i vår nya, digitala värld? Frågan är inte ny.
Ända sedan industrialismens barndom, på ångmaskinernas tid, har det funnits en
föreställning att arbetsuppgifterna är begränsade, att ny teknik (eller utlänningar)
tar jobben från dem som bättre behöver dem. Uppfattningen att äldre bör lämna
plats till yngre (och under 1900-talets första hälft gifta kvinnor till manliga familjeförsörjare) bygger på tron att arbetsuppgifterna behöver ransoneras. Men så har
det inte blivit under de drygt 200 år oron för teknikomvandlingens sysselsättningskonsekvenser funnits. Dagens svenska arbetsmarknad sysselsätter fler än någonsin tidigare. Och för personer med funktionsnedsättning erbjuder den nya tekniken
nya och bättre möjligheter att undvika att funktionsnedsättningen omvandlas till ett
funktionshinder på arbetsplatsen.

49 Brynjolfsson och McAfee (2015) sid 149
50 Källa The e-NABLE Community (2016), uppgift från Oscar Jonsson, Myndigheten för
Delaktighet
51 Frey och Osborne (2013)
52 Fölster (2014), sid 6f
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7.

KAN VI LITA PÅ ATT DET
LÖNAR SIG ATT LÅTA DET
KOSTA?

16 procent av svenskarna i förvärvsaktiv ålder upplever sig ha någon form av funktionsnedsättning. I pensionärsgenerationen är andelen ännu högre. Även bland
barn och ungdomar finns det inte så få med funktionsnedsättning.
Det är därför helt naturligt att varje land med ambitionen att vara ett välfärdssamhälle lägger ner ganska stora belopp på funktionshinderpolitik. I en, nu några år
gammal, internationell jämförelse av OECD tycks Sverige falla väl ut, mätt med hur
mycket funktionshinderpolitiken tillåts kosta som andel av BNP.
OECD konstaterar att funktionshinderpolitik för personer i arbetsför ålder är
en av våra största sociala och arbetsmarknadspolitiska utmaningar.[53] Medlemsländerna satsar i genomsnitt två procent av BNP på funktionshinderpolitik så som
OECD definierar det (spending on disability benefits). I topp ligger Norge, Sverige
och Nederländerna med mellan fyra och fem procent av BNP.[54] Uppgifterna är flera
år gamla. Angelov och Eliasson preciserar med utgångspunkt i OECD-statistiken
den svenska andelen till 4,7 procent av BNP.[55]
Myndigheten för delaktighet gör årligen en samlad uppföljning av funktionshinderpolitiken. I 2015 års rapport görs inget försök att sammanfatta politikens kostnader som andel av BNP. [56] Av Försäkringskassans statistik framgår att den sammantagna kostnaden för LSS och personlig assistans motsvarar nästan två procent av
BNP.
I en några år gammal rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF)
görs en uppskattning av funktionshinderpolitikens kostnader i EU 15 (de ”gamla”
EU-länderna) år 2009. ISF kommer fram till att de två länder som satsar mest, som
andel av BNP är Danmark och Sverige. Deras andelar låg på drygt fyra procent av
BNP, ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet i EU 15.[57] Resultatet är ungefär
detsamma som OECD kommit fram till. Med tanke på att insatserna ökat i omfattning
fram till nu finns det ingen anledning att tro att funktionshinderpolitikens kostnader
skulle utgöra en mindre andel av BNP i dag.
Har vi råd att satsa så mycket på funktionshinderpolitik, kanske några frågar sig.
Det enkla svaret är att Sverige är ett rikt land. Att lägga fyra procent av våra gemensamma inkomster på något har vi råd med, vad det än kan vara. Det tar inte maten
från bordet för någon. Det avgörande är vad vi vill prioritera. Det finns många intressen att tillgodose. Alla kan inte tillgodoses samtidigt, ens av ett rikt land. Men bland
annat genom att anta FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har Sverige åtagit sig långtgående förpliktelser. Det bör vägas in som en
prioritering i varje budgetarbete.
Personer med funktionsnedsättning kan alltså åberopa väl definierade rättigheter till lika möjligheter till bland annat utbildning och arbete. Den avgörande
frågan blir trots detta vilken prioritet svenska folket kan fås att ge insatser för per53 ”Working age disability policy today is one of the biggest social and labour market challenges for policy makers. In many countries, disability benefits have become the benefit of last
resort for people unable to stay in, or get into, the labour market, for reasons related to policy
development and labour market changes.” OECD (2010), sid 9.
54 OECD (2010), sid 10
55 Angelov och Eliasson (2014), sid 3
56 Myndigheten för delaktighet (2015)
57 Inspektionen för Socialförsäkringen (2012), sid 24
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soner med funktionsnedsättning i konkurrensen med allt möjligt annat som också
anses angeläget och moraliskt förpliktande i ett land med långtgående jämlikhetsambitioner. Svaret är ganska enkelt. Uppfattar man att insatserna används väl, kommer rätt personer till del och är kostnadseffektiva accepterar man att det satsas mer
än om man är tveksam till insatsernas värde. För att försvara en hög prioritet åt
funktionshinderpolitiken är det därför viktigt att funktionshinderrörelsen lägger ner
stora ansträngningar på att bevaka att insatserna fungerar väl, bland annat genom
att välkomna och gärna även ta initiativ till systematiska utvärderingar av hur olika
delar av funktionshinderpolitiken fungerar.
En mer svårbesvarad fråga är hur stor del av sina inkomster människor är
beredda att avsätta till gemensamma ändamål, alltså hur höga skatter och avgifter de
är beredda att betala för att bland mycket annat finansiera en funktionshinderpolitik.
Ett rikt land har bättre möjligheter att ta hand om de sina än ett fattigt. En väl utvecklad demokrati är erfarenhetsmässigt bättre på välfärd än auktoritärt eller diktatoriskt styrda länder. I samhällen där människor litar på varandra och har förtroende
för att stat och kommun leds och administreras av företrädare som är rättrådiga och
okorrumperade går det lättare att bygga omfattande välfärdsstater.
I alla de här tre avseendena ligger Sverige ovanligt väl till, i likhet med övriga
länder i Norden och några andra EU-länder.
Sverige var, som tidigare nämnts, länge ett av Europas fattigaste länder, kallt, kargt, glesbefolkat, i ett avlägset hörn av Europa. Först på 1870-talet kunde vi
långsamt börja lämna massfattigdomen. Kort dessförinnan hade näringsfriheten
införts. Nu började järnvägen nå stora delar av landet. Gränser hade öppnats för
en friare utrikeshandel och då kunde naturtillgångar exploateras, industrier startas
och växa och människor söka sig en bättre framtid inom, men även utanför landets
gränser.
De institutionella förutsättningarna var också viktiga. Svenskarna var ovanligt
läskunniga trots att de ovanligt fattiga. Det var en viktig förutsättning för att en
kunskapsintensiv exportindustri snart kunde börja byggas upp. Ett för sin tid
välfungerande rättsväsende och myndigheter som inte var särskilt korrupta och
byråkratiska utan jämförelsevis opartiska och snabba fick stor betydelse för den
ekonomiska utvecklingen i Sverige och bidrog till den höga tillit som präglar svenskarna. I ekonomiska termer leder tillit bland annat till låga transaktionskostnader
för både producenter och konsumenter.
I en bok som kom för tre år sedan sammanfattar professor Lars Trädgårdh med
flera det svenska värderingsklimatet. Deras uppgifter bygger bland annat på World
Value Survey, en världsomspännande undersökning av människors värderingar i
olika länder.[58]
”Svenskar tycks ha en utpräglat positiv syn på jämställdhet, jämlikhet och individens oberoende, inklusive en stor acceptans för skilsmässor, ett bejakande
av homosexuellas rättigheter och unga människors relativt autonoma status.
Detta samband mellan tillit, modernitet och individbaserade värderingar gäller
dessutom inte bara subjektiva värderingar utan även andra mätbara aspekter
på samhällslivet som social rörlighet, korruption, laglydighet, ekonomiskt välstånd, utbildning, förtroende för institutioner, religiositet och sekularisering
med mera.”[59]
Den höga tilliten är en central tillgång för det svenska samhället. För dem som behöver mycket av samhällets stöd är det särskilt viktigt att värna just tilliten. Men
58
59

Inglehart och Welzel (2005)
Trädgårdh m.fl. (2013), sid 35f
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kommer den att överleva på sikt i ett samhälle som inte längre är stabilt och traditionellt utan har blivit rörligt, mångkulturellt och urbaniserat? Trädgårdh och hans
medförfattare är hoppfulla och menar att de klassiska teorier inte stämmer ”som
förknippar modernitet med de sociala bandens upplösning och en minskad social
tillit. I det fåtal länder i världen där en majoritet utifrån data visar sig ha en stabil
tillit för andra, bland dessa Sverige, är det typiska inte att de är mer traditionella.
Om det är något epitet som kan associeras med Sverige är det nämligen just modernitet”.[60]
Historien av hög tillit är en viktig förklaring till välfärdspolitikens framväxt:
”länder som hade en hög grad av tillit innan välfärdsstaten fanns har varit mer
benägna att bygga stora välfärdsstater som omfattar hela befolkningen och som
kräver internationellt sett höga skatter”, noterar nationalekonomerna Andreas Bergh
och Magnus Henrekson.[61]
Ekonomisk forskning visar att en stor offentlig sektor och höga skatter vanligtvis
är tillväxthämmande. Det går att peka på tre förklaringar till varför det ändå gått så
bra för Sverige
Öppenheten mot omvärlden är en förklaring. Bergh och Henrekson skriver:
”(Det) finns ett antal skäl till att ekonomisk öppenhet gentemot omvärlden kan
vara särskilt viktigt för länder med stor offentlig sektor och höga skatter. Ekonomisk
öppenhet och frihandel skapar fler möjligheter till arbetsdelning. Med öppenheten
kommer inte bara tillgången till nya varor, utan även kunskap, teknik och nya
marknader.” [62]
Ett i internationell jämförelse välfungerande rättsväsende och en icke korrupt
och obyråkratisk förvaltning i förening med en låg politisk konfliktnivå är den andra
förklaringen.
Den tredje förklaringen har med den höga graden av tillit i det svenska samhället att göra. I länder där tilliten är 10 procent högre än genomsnittet är den årliga
ekonomiska tillväxten en halv procentenhet högre, sägs i en studie.[63] Sveriges högre
tillit förklarar att vi kan hålla en större välfärdsstat motsvarande ungefär tio procentenheter högre skatt, något som minskar den årliga tillväxttakten med ungefär den
halva procentenhet som samma höga tillit åstadkommit.[64]

Rekommendation 5

Den höga allmänna tilliten i det svenska samhället och det stora ömsesidiga förtroendet mellan invånarna är en viktig förutsättning för omfattande satsningar på
bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Hög prioritet till funktionshinderpolitiken gynnas bäst om allmänheten har tilltro till den, finner att den
är effektiv och gör nytta. Kombinera därför att vara den som lyfter fram goda exempel med att vara alla verksamheters ledande granskare.

Trycket på välfärdssystemen ökar ju rikare vi blir.

Det är väl känt att kostnaden för att producera varor ökar betydligt långsammare än
kostnaden för att producera tjänster. Relativpriset på personalintensiva tjänster har
ökat sedan industrialismens barndom och det kommer att fortsätta att öka.
Förklaringen är ganska enkel. Stigande välstånd tar sig bland annat uttryck i att
löner, och därmed arbetskraftskostnader ökar mer än andra priser. Tjänster är arbetsintensiva; varor produceras med allt lägre arbetsinsats. Vi får för varje år allt färre
60
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hårklippningar till priset av en dammsugare. Mat, kläder, möbler, bilar, elektronik
har blivit billigare, relativt sett, och i vissa fall till och med i löpande priser; många
nättjänster tillhandahålls utan marginalkostnad, det vill säga i praktiken gratis. Den
digitala revolutionen tenderar att öka takten i relativprisförändringarna.
Det här är en närmast oundviklig effekt av ekonomisk tillväxt och stigande
välfärd. Samtidigt är det vissa av välfärdstjänsterna med stigande relativpriser som
vi värdesätter mest, när vi är i behov av dem. En starroperation kostar som en semesterresa; det är knappast någon tvekan om vad vi skulle välja. Det samhällsekonomiska värdet av en bra mattelärare överstiger lärarlönen.
För att ingen ska tvingas avstå från vad människor värdesätter särskilt högt när
behovet uppstår är avgiftsfria utbildningar och en nästan avgiftsfri sjukvård och omsorg sedan länge självklara delar i den skattefinansierade generella välfärden.
Relativprisförändringarna mellan varu-och tjänsteproduktion sätter de skattefinansierade välfärdstjänsterna under finansiell press. Det väcker ibland frågan om inte
mer av den privata köpkraften borde släppas in i vård och omsorg. Gör vi så skulle
efterfrågan på sjukvårdsresurserna omfördelas till enkla väldefinierade engångsinsatser. De som har möjlighet att skjuta på badrumsrenoveringen eller semesterresan
skulle prioritera att lägga pengarna på en snabb medicinsk engångsinsats, om det är
vad som behövs för att göra dem friska. Men för dem med svag privatekonomi, funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom skulle en marknadsutsättning av delar
sjukvård och omsorg innebära en stor risk för försämringar i den offentliga vården.
Den vars vårdbehov inte klaras av en engångsinsats på 40 000 kronor utan motsvarar
flera miljoner under resten av livet kan inte betala ur egen plånbok.
Varför skulle det ligga en målkonflikt i att mer av den privata köpkraften används
till köp av sjukvårdstjänster? Det borde ju frigöra resurser. Problemet är att viljan
att skattefinansiera den gemensamma vården troligen minskar. För den växande,
någorlunda välbeställda och välmående medelklassen skulle det kännas som att betala två gånger för vården. Det skulle riskera att försvaga viljan att acceptera ett högt
skattetryck. Den generella välfärden skulle sättas under ökat finansiellt tryck, inte
minskat, riskera att utarmas och därmed i ett slags ond cirkel förstärka incitamenten
för dem som inte uppfattar sig komma att ha mer omfattande behov av vård och
omsorg än att de skulle kunna betala själva eller genom sina arbetsgivare.
För funktionshinderrörelsen finns det ett starkt egenintresse att motverka
en sådan utveckling. Personer med funktionsnedsättning har inte sällan kostnadskrävande vård- och omsorgsbehov och de är många gånger utestängda från
möjligheten att teckna privata sjukvårdsförsäkringar.
Omfattande välfärdsåtagandena förutsätter ett högt skattetryck. De som vill
värna välfärden borde därför ägna en viss tankemöda åt hur ett välfungerande skattesystem bör utformas.
Höga skatter på arbete förstärker relativprisförändringarna mellan varuproduktion av allt högre kvalitet till allt lägre arbetskraftskostnader och välfärdstjänster, där
kvaliteten i betydligt högre grad bestäms av arbetsinsatserna. Om skatten på arbete
minskas och växlas mot ökad skatt på konsumtion och andra skattebaser hålls relativprisförändringarna tillbaka.
Enligt teorin om optimal beskattning ska oelastiska skattebaser beskattas hårdare
än elastiska eftersom det leder till mindre snedvridningar i samhällsekonomin. En skatt
som det inte går att komma undan och som inte påverkar beteendet särskilt mycket är
samhällsekonomiskt mer fördelaktig än en skatt som påverkar beteendet och i värsta
fall leder till att verksamheter upphör eller flyttar från landet.[65] Internationella studier visar att bolagsskatt och skatt på personlig inkomst tillhör de mest tillväxtskadliga

65 Resonemanget gäller inte skatter avsedda att påverka beteendet som alkohol- tobaksoch miljöskatter.
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medan fastighetsskatt är minst tillväxtskadlig och skatt på konsumtion näst minst.[66]
Sverige har ett ganska proportionellt skattesystem. Hög skattekvot begränsar
utrymmet för progressivitet. Den helt dominerande omfördelningen av resurser sker
via de offentliga budgetarnas utgiftssidor. En skatteväxling från skatt på arbete till
skatt på stabilare skattebaser skulle göra välfärdstjänster och andra arbetsintensiva
tjänster relativt sett mindre dyra jämfört med varor och därmed vara både fördelningspolitiskt gynnsamt och klimatsmart.

Rekommendation 6

Värna kvaliteten på den generella välfärdspolitiken och motverka ökad egenfinansiering av välfärdstjänster.

Samhällsekonomiska effekter av arbetsmarknadspolitik för
personer med funktionsnedsättning

Intresseorganisationer uttrycker inte sällan en önskan om en enda siffra, som ska
bevisa den samhällsekonomiska nyttan av deras insatser. Ibland är sådant möjligt.
Den samhällsekonomiska lönsamheten eller olönsamheten i att bygga en bro eller
förbättra en väg går, åtminstone i princip, att räkna ut ganska exakt; den övergripande samhällsekonomiska lönsamheten av en bra skola eller väl fungerande bostads- och arbetsmarknader är heller inte särskilt svårt att visa.
Men den som vill bryta ner samhällsekonomiska kalkyler på individnivå stöter
på problem. Statistik gäller inte i det enskilda fallet är det viktigt att hålla i minnet.
Olika personer tillgodogör sig en utbildning olika väl, för att ta ett exempel.
Arbetets värde för den enskilde är ekonomiskt och socialt, men handlar också
om självförverkligande i en kombination som varierar från person till person. Att
kunna leva på inkomsterna av sitt eget arbete betraktas som mycket viktigt av de
allra flesta i vårt samhälle. Själva samhällsorganisationen är också uppbyggd på den
tanken, som naturligtvis gäller personer med funktionsnedsättning i lika hög grad
som andra.
Det ligger alltså ett egenvärde i principen om arbete åt alla, även åt dem med
funktionsnedsättning. Det egenvärdet låter sig inte så lätt omvandlas i kronor och
ören. Däremot går det att göra en så kallad alternativkostnadskalkyl.
Välfärdssamhället tar hand om de sina. Även den som inte arbetar får sin
försörjning. När någon går från arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, sjuk-eller
aktivitetsersättning till ett förvärvsarbete minskar a-kassans och försäkringskassans utgifter. Summan av den bortfallna försäkringsersättningen och de ökade
skatteintäkterna från arbetsinkomst och konsumtion kan ses som ett minimimått
på vilka insatser för anpassning, hjälpmedel och personlig assistans som är direkt
statsfinansiellt lönsamma.
Hur stora belopp kan det röra sig om? Den statsfinansiella kostnaden för livslånga
insatser i form av försörjningsstöd eller sjuk- och aktivitetsersättning, bostadstillägg
och garantipension och bortfallna skatteintäkter på en förvärvsinkomst för en person som aldrig lyckas få ett arbete kan med en grov uppskattning beräknas till minst
10 miljoner kronor. Antar man andra förutsättningar kan kostnaden bli väsentligt
högre.[67]
66 Hansson (2014) ger en lättillgänglig översikt över teorin för optimal beskattning
67 Om en person med funktionsnedsättning aldrig får ett förvärvsarbete utan uppbär
skattefinansierad sjuk- och aktivitetsersättning på miniminivå från 21 till 65 års ålder kostar
det med 2016 års belopp 4,6 miljoner. Antar man att personen i fråga lever lika länge
som genomsnittet av befolkningen, det vill säga till 80 års ålder tillkommer 1,4 miljoner i
skattefinansierad garantipension på miniminivå. Den här personen är också berättigad till
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Vanligtvis är det samhällsekonomiskt lönsamt att satsa mer på sysselsättningsskapande insatser än vad som rakt av kompenserar de direkta statsfinansiella kostnaderna för ett utanförskap. Hög sysselsättning och låg arbetslöshet är bland det viktigaste för att stärka tillit och sammanhållning i samhället och motverka utanförskap.
Hög tillit och god sammanhållning, två av de nordiska ländernas särdrag medför som
tidigare redovisats minskade transaktionskostnader och ökad tillväxt i ekonomin.
Att matchningen på arbetsmarknaden tycks ha försämrats på senare år är därför
inte bara problematiskt statsfinansiellt utan också i perspektivet av fortsatt tillit och
sammanhållning i samhället.

bostadstillägg. För den som får en egen bostad vid 25 års ålder summerar bostadstillägget
på maximinivå under 55 år till 3 miljoner – hyror under maximiminivån har blivit alltmer
ovanligt . Totalt gör det 9 miljoner. Hade personen haft arbetsinkomst, åtminstone av ett deltidsarbete, hade ersättningarna och bostadstillägget visserligen sjunkit, men personen hade i
stället betalat mer i inkomst- och konsumtionsskatter och dessutom skapat ekonomiskt värde
genom sina arbetsinsatser. Sammantaget ger detta grund för påståendet att kostnaden för en
person med funktionsnedsättning som hela livet står utanför arbetsmarknaden summerar till
minst 10 miljoner kronor.
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8.

FÖRBÄTTRA MATCHNINGEN
PÅ ARBETSMARKNADEN

2014 registrerade Arbetsförmedlingen 202 000 öppet arbetslösa och 53 000 obesatta
lediga platser i genomsnitt under året. Tio år tidigare, 2004 var motsvarande siffror
239 000 öppet arbetslösa och 21 000 obesatta lediga platser.
Ofta tolkas de här siffrorna som att skillnaderna ökat mellan de arbetssökandes
förutsättningar och arbetslivets krav. Arbetsförmedlingen menar att arbetsmarknaden har hårdnat för utsatta grupper och att de arbetslösa är andra än för tio år sedan. ”Efter finanskrisen har (Arbetsförmedlingen) allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga platserna. Detta
tycks bero på att sökandesammansättningen alltmer utgörs av grupper med svag
konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Personer inom de utsatta grupperna har
en lägre jobbchans efter finanskrisen jämfört med före finanskrisen”. [68]
På kort sikt varierar matchningsresultatet med konjunkturen. 2014 minskade
således antalet inskrivna arbetssökande på arbetsförmedlingen samtidigt som
antalet lediga platser ökade. Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program
med aktivitetsstöd sjönk med knappt 25 000 till 379 000.[69]
Till de utsatta grupper som har särskilt svårt att få ett arbete om de blir arbetslösa
räknar Arbetsförmedlingen personer med enbart förgymnasial utbildning, äldre
(55 – 64 år), utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning. De
arbetssökande med utsatt position har blivit cirka 100 000 flera sedan 2004. Snabbast har ökningen varit bland utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning.
Svenskt Näringsliv lät 2011 göra en undersökning av 120 företags erfarenheter
av personer med funktionsnedsättning.[70] Undersökningen gjordes i form av besöksintervjuer. 46 procent av företagen hade anställda med någon funktionsnedsättning
som inte medförde “nedsatt arbetsförmåga”. 21 procent hade anställda med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga”. För de flesta av dem hade nivån på
lönebidragen betydelse när de anställde.
De tillfrågade företagen fanns inom fem branscher: IT, Transport, Handel,
Restaurang och Tjänsteföretag. 105 av de 120 företagen hade färre än 20 anställda.
Få av företagen anlitar Arbetsförmedlingen vid rekrytering. De flesta rekryterar via
andra kanaler.
I rapporten redovisas ett antal belysande kommentarer från företagens
företrädare. Några av dem:
”Anställde en kille för två år sedan, han är duktig och pålitlig. Efter en tid märkte
jag att han hör dåligt. Vi såg till att han skaffade hörapparater och företaget stod
för kostnaden.”
”I mitt åkeri har jag två förare som har krigsskador från sina gamla hemländer.
En … har en protes nu. En annan är helt förlamad i ena armen. Båda jobbar heltid hos mig som chaufförer.”
”Jag har bara en anställd och hon är helt oumbärlig för verksamheten, hon är
både programmerare och webbdesigner. Hon har ett synfel som gör att hon
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knappt kan se, men hon gör ett fantastiskt jobb.”
”Nedsatt arbetsförmåga är en lustig formulering. Det är ett uttryck som politiker
hittat på. Hur kan man säga att någon har nedsatt arbetsförmåga utan att veta
vad arbetsuppgifterna är?”
”I flera år har vi alltid haft någon anställd med funktionsnedsättning. 3 eller 4 personer har kommit hit, jobbat och gått. Lönebidraget gäller i ett år, efter ett år vill
arbetsförmedlingen dra ner på lönebidraget för den anställde eller tar bort det helt.
Samtidigt som de betalar fullt lönebidrag om jag anställer någon annan.”
”Sett från mitt företags perspektiv vill jag gärna hitta duktiga medarbetare som
sedan vill stanna kvar hos oss, ju längre desto bättre. När det kommer till lönebidrag så vet man från början att anställningen gäller ett år. Benägenheten att lära
sig saker och lära ut saker blir också begränsad.”
Svaren är belysande. Några företag har haft turen eller skickligheten att kombinera
medarbetare och arbetsuppgifter på ett sätt som gör att även en grav funktionsnedsättning inte sätter ner arbetsförmågan. Andra erbjuder arbete med lönebidrag så länge
arbetsförmedlingen betalar bra. Sedan ersätts den anställde med en ny ”praktikant”
med nytt lönebidrag.
Att arbetsmarknadspolitiska insatser är viktiga, men också har både för- och
nackdelar går att ana redan av de ganska anekdotiska svaren i Svenskt Näringslivs
enkät. En nyligen gjord vetenskaplig utvärdering av effekterna av lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare och anställning hos Samhall visar på en betydande välfärdsvinst med stora positiva effekter för dem som omfattas. De får både
högre inkomster och sysselsättning. Men deltagarna blir kvar i de subventionerade
anställningarna. De får mer sällan reguljära anställningar. [71]
”Sammanfattningsvis kan studiens resultat tolkas som att de riktade arbetsmarknadspolitiska programmen ger personer med funktionsnedsättning
meningsfull sysselsättning och förtjänstmöjligheter. Detta kan dock helt och
hållet hänföras till att programmen i sig innebär både sysselsättning och förvärvsinkomst, eftersom effekterna på osubventionerad sysselsättning är tydligt negativa. Eftersom effekterna på såväl förvärvsinkomst som disponibel inkomst är
positiva kan resultaten ändå anses positiva för deltagarna. Men givet att programmen är dyra skulle det vara värdefullt att genomföra en kostnadsnyttokalkyl, särskilt med tanke på de negativa effekterna på osubventionerad anställning.” [72]
Vad författarna säger är att det finns en undanträngningseffekt av subventionerad
sysselsättning. För den grupp som omfattas av sysselsättningssubventioner minskar
möjligheten till anställning på arbetsmarknadens reguljära villkor. Sambandet inser
varje arbetsgivare; varför anställa någon utan subvention, när man kan göra det med
subvention?
Arbetsförmedlingens statistik bekräftar bilden. Av dem som hade anställning
med bidrag (lönebidrag, offentligt skyddat arbete, utvecklingsanställning eller
trygghetsanställning) övergick endast 3,4procent under 2014 till arbete utan stöd.
Övergångsandelen för unga under 30 år var endast obetydligt högre, 4,5 procent.[73]
Som arbetsmarknaden i dag fungerar är det realistiskt för den som fått ett arbete
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med stöd att utgå från att så kommer det med stor sannolikhet att förbli arbetslivet ut.
Stödnivåerna är höga. Med lägre nivåer hade det varit färre i bidragsanställning och fler som stått utanför arbetsmarknaden. Men så höga nivåer skapar också
inlåsnings- och undanträngningseffekter för personer som med bättre fungerande
matchning hade stått nära den öppna arbetsmarknaden.
Det finns undanträngningseffekter, som inte alls behöver betraktas som negativa
utan tvärtom kan vara positiva för alla berörda, menar IF Metalls utredningsenhet i
en rapport som analyserar betydelsen av matchning på den svenska arbetsmarknaden. Rapportförfattarna resonerar med en intressant blandning av klarsynthet och
cynism:
”Lönesubventionerade anställningar diskuteras ofta i sammanhang av
överväganden om undanträngningseffekter. Risken finns att jobb på ordinarie
arbetsmarknad, på enskilda arbetsplatser eller via konkurrerande företag, ersätts
med billigare arbetskraft. Arbetsmarknadspolitiken medverkar med andra ord
till lönedumpning på arbetsplatser eller osund konkurrens mellan företag.
I teorin kan undanträngningseffekten skapa en för arbetsmarknaden positiv omställning. Ju fler jobb på den reguljära arbetsmarknaden människor
som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel genom funktionsnedsättning, kan komma in på desto bättre för både dem och målet att motverka
långvarig arbetslöshet och risken för utslagning. Teorin bygger på att de personer som ’drabbas’ av undanträngningen och som har en jämförelsevis starkare
ställning på arbetsmarknaden kan få jobb som är, lite vanvördigt uttryckt, bättre
lämpade för dessa personer. Undanträngningen skapar en slags sortering av jobben utifrån arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden.
De positiva effekter som undanträngning kan ge förekommer i diskussionerna om att rörligheten på arbetsmarknaden blir trögare av att många upplever
att de är överutbildade eller överkvalificerade för de jobb som de har. Enklare
uttryckt – arbetsmarknaden tar inte tillräckligt vara på arbetstagares kompetens
och därmed tillgängliggörs inte jobb för personer med svagare ställning på arbetsmarknaden.” [74]
Metallutredarna oroar sig med viss rätt över att ett felaktigt utnyttjande av lönesubventioner kan leda till konkurrenssnedvridningar. Att det skulle kunna bli ett tryck
nedåt på den allmänna lönenivån är däremot svårare att hålla med om; så många är
inte de bidragsanställda på svensk arbetsmarknad.
Det är svårt för läsaren att avgöra om Metalls utredare verkligen anser att personer med funktionsnedsättning ska ta jobb som personer utan funktionsnedsättning allt annat lika anser sig överkvalificerade för, men det förefaller mest rimligt
att utgå från att de velat beskriva arbetsmarknaden så som den faktiskt fungerar.
I vilket fall som helst vilar bevisbördan på den som menar att en funktionsnedsättning i sig gör en person mindre lämpad för kvalificerade arbetsuppgifter. Är en
metallarbetare med funktionsnedsättning allt annat lika mindre överkvalificerad för
en viss arbetsuppgift än en metallarbetare utan funktionsnedsättning? Är en rullstolsburen socionom allt annat lika en mindre kompetent socialsekreterare än en socionom
med väl fungerande ryggmärg? Ritar en arkitekt med hörselnedsättning allt annat lika
sämre hus än kollegan som hör bra? Målar en målare med svår diabetes allt annat lika
ojämnare ytor än arbetskamraten som kan ta en tårtbit till eftermiddagsfikat?
Det bör tilläggas att begreppet allt annat lika, vanligtvis mycket användbart vid
jämförelser, blir lite komplicerat när det gäller att jämföra någon utan funktionsnedsättning med någon vars funktionsnedsättning medför begränsningar i vilka
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arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på ett bra sätt.
Beroende på hur omgivningen ser ut kan en funktionsnedsättning orsaka funktionshinder och därmed begränsat arbetsutbud. Inte sällan, men naturligtvis långtifrån alltid, kan hjälpmedel och arbetsplatsanpassning undanröja funktionshindren
och därmed den nedsatta arbetsförmågan. Den snabba tekniska utvecklingen erbjuder många nya möjligheter att avlägsna funktionshinder. För att ta ett spektakulärt
exempel: i takt med att de förarlösa bilarna utvecklas kommer successivt allt färre
jobb att kräva körkort.
Det är angeläget att lägga ett starkare fokus på matchningsinsatser och arbetsförberedande utbildning för personer med funktionsnedsättning. Förebildstanken
är också viktig. Att anpassa lokaler, ta arbetshjälpmedel i bruk, anpassa arbetstiden
eller ge hjälp med vissa arbetsmoment kräver både kunskap och engagemang hos
arbetsgivare och kollegor. Den första med funktionsnedsättning som anställs på arbetsplatsen väcker flest frågor. Sedan brukar det gå lättare, konstaterar Lika Unika
i en programskrift: ”När en person med funktionsnedsättning lyckas komma över
tröskeln till en arbetsplats tenderar denna att bana vägen för fler. Det är ett erfarenhetsmässigt konstaterat faktum. Arbetsgivaren upptäcker själv att det där med funktionsnedsättning inte behöver vara något problem, tvärtom.”[75]
Att ersätta arbetsgivaren med offentliga medel för de kostnader för hjälpmedel
och anpassning som uppstår, när förvärvshinder ska undanröjas, är samhällsekonomiskt lönsamt, eftersom alternativet ofta är bidragsanställning eller sjuk- eller aktivitetsersättning.
Utmaningen är att tillvarata de stora välfärdsvinsterna av riktade sysselsättningsskapande insatser för grupper med “nedsatt arbetsförmåga” och samtidigt göra det
på ett sätt som så lite som möjligt försvagar samma gruppers ställning på den reguljära arbetsmarknaden. Funktionshinderorganisationer borde bland annat mer framhålla sina medlemmars starka sidor, deras konkurrensfördelar.
Genom att anställa personer med funktionsnedsättning stärks företagets anseende som ansvarstagande, en del av dess CSR, dess sociala ansvarstagande, något
som FUB försöker visa i sin tidigare redovisade rapport ”Hur störd får man vara i ert
varumärke?”. Men det är inte det enda. Att anställa personer med funktionsnedsättning tillför nya erfarenheter att ta till vara, några par ögon som ser företagets verksamhet på annat sätt och några medarbetare som närmar sig utmaningar från ett nytt
håll. Så kan funktionsnedsättningen vändas till en tillgång för företaget. Men för
att nå dit krävs stor kreativitet och förändringsbenägenhet hos alla på arbetsplatsen.
Sådana arbetsplatser finns, men de är sällsynta. Vore de vanligare, skulle det gynna
innovationsklimat, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Rekommendation 7

Förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska de trögheter, inlåsningseffekter och fördomsfulla attityder i arbetslivet som skapar onödigt utanförskap.
Framställ inte enbart personer med funktionsnedsättning som svaga, stödberoende och marginaliserade på arbetsmarknaden, vilket åtskilliga förvisso är.
Framhåll lika ofta den styrka som också finns hos många i gruppen och de konkurrensfördelar det kan medföra för företag och myndigheter att bland sina anställda
ha personer som utöver att ha den utbildning och det kunnande arbetsuppgifterna
kräver även tillför verksamheten erfarenheten av vad en funktionsnedsättning innebär.
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9.

STÄRK MERITOKRATIN

Offcersförbundet är ett av de få fackförbund som i vår enkät tydligt markerat att man
arbetar för att inkludera även personer med funktionsnedsättning i det egna yrket,
exemplifierat med diabetes. Det är på sitt sätt inte så förvånande. Antagning till officersutbildning förutsätter att man klarar väl definierade krav på bland annat fysisk
och mental förmåga. Officerare anställs och befordras i högre grad än i många andra yrken efter meritokratiska principer. Officersförbundets hållning är också meritokratisk; den som trots en funktionsnedsättning klarar yrkets formella krav bör
kunna komma ifråga för anställning på samma villkor som andra.
”I en utpräglad meritokrati beror människors status och position på deras intellektuella förmågor och formella meriter, kunnande och kompetens. Men gång
på gång visar det sig att idén om meritokratin inte ger en riktig beskrivning av
verkligheten. Exempelvis finns det gott om mycket kompetenta och dugliga personer bland Sveriges invandrare och personer med funktionsnedsättning som
aldrig lyckas bli anställningsbara.” [76]
Det här skriver ekonomiprofessorn Mikael Holmqvist i en artikel. Som ett led i sin
forskning om arbete, makt och organisation har han gjort en ingående studie av hur
en elits livsstil och värderingar bildas och förs vidare i Djursholm, redovisat i en bok
på mer än 700 sidor och i några artiklar. Ett genomgående tema är den process genom vilken ett samhälle erbjuder sina medlemmar social upphöjelse. Holmqvist kallar det konsekrati, något han ställer som motsatsen till meritokrati.[77] ”Det är nämligen inte ytterst kunskap och kompetens som gör Djursholm till en plats för ledare
och deras familjer, utan andra värden”[78]
Meritokratins grundtanke är att alla ha ska ha lika chans att lyckas, oavsett bakgrund och yttre attribut. En konsekrati bygger enligt Holmqvist inte på människor
kompetens utan på deras framtoning, deras aura. Konsekratin är ”ett samhälle där
människors möjligheter ytterst beror på deras sociala, kommunikativa och estetiska
förmågor och attribut.” [79]
I ett sådant samhälle finns ingen plats för människor med funktionsnedsättning,
noterar Holmqvist. Han säger sig under sina besök på Djursholm inte ha mött någon
i rullstol eller barn och vuxna med uppenbara handikapp. Den handfull barn som
går i ortens särskola bor vanligtvis inte där. De bemöts hövligt, men framförallt ignoreras de. ”Att barnen inte bemöts som annorlunda, att de så att säga inte stigmatiseras genom omgivningens blickar och beteende är givetvis positivt, men har
också att göra med att djursholmarna inte vill tillmäta dessa barns beteende någon
betydelse. Det avvikande sociala beteende som barnen uppvisar får inte bli en del av
det djursholmska samhället”.[80]
Jag slås av tanken att det svala, inte sällan obefintliga intresset av att öppna det
egna yrket för personer med funktionsnedsättning som många, jag skulle vilja påstå
de flesta, arbetsmarknadsparter visat i vår enkät kan förklaras med Holmqvists begreppsapparat.
Fackförbund har ett intresse av att stärka medlemmarnas självbild och yttre
aura som utövare av yrken med stora krav på fysisk, mental, intellektuell, kognitiv
76 Holmqvist (2015:2)
77 ”Konsekration, av latinets consecrare, betyder ’att inviga någon’, ’att göra någon helig’.
Det handlar i allt väsentligt om att socialt upphöja en människa” Holmqvist (2015:1, sid 14
78 Holmqvist (2015:1, sid 223)
79 Holmqvist (2015:2)
80 Holmqvist (2015:1, sid 126)
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eller social förmåga. Framgång i att förmedla denna yttre aura av yrket som särskilt
krävande eller samhällsnyttigt skapar förutsättningar att höja medlemmarnas sociala ställning och förbättra deras relativlöner.
För arbetsgivarorganisationer gäller något liknande. Ökar det allmänna anseendet – auran– för branschens arbetsgivare och yrken blir det lättare att till oförändrade relativlöner rekrytera dem man helst vill locka till sig.
Det i och för sig helt naturliga värnet om yrkets eller branschens självbild som
krävande och samhällsnyttigt och önskan att förstärka den yttre auran riskerar att
uppfattas som svårförenligt med funktionsnedsättning, möjligen med undantag för
ansvaret för några av dem som förvärvat sin funktionsnedsättning efter att ha vunnit
insteg i yrket. Det här uttrycks sällan öppet. Arbetsmarknadens parter tycks benägna
att välja samma strategi som djursholmsborna – inget ont om personer med funktionsnedsättning, men de kan inte bli en del av oss. De flesta har inga kommentarer,
men i något enstaka fall är man mer uppriktig. ”Man får nog i sådant fall ägna sig
åt administrativa (yrkets namn) arbetsuppgifter”, konstaterar en facklig företrädare
som anser att ingen funktionsnedsättning är förenlig med yrkets egentliga uppgifter.
Hur ändras en sådan inställning? Det sker bäst genom att stärka den meritokratiska principen att vid rekrytering sätta kunnande och meriter, alltså utbildning, faktiska kunskaper och tidigare erfarenheter framför tilltalande yttre attribut,
social förmåga och stil. Det ställer i sin tur krav på skolan att sätta större fokus än i
dag på att förmedla och betygsätta kunskap och analytisk förmåga hos eleverna, men
också att bli bättre på att se de elever som har särskilda behov av stöd och hjälp.
Det kan finnas skäl att erinra sig att bara för några årtionden sedan fanns det yrken
som påstods omöjliga att rekrytera kvinnor till. Inga kvinnor ansågs kunna uppfylla yrkets krav. Det var i hög grad genom att hävda meritokratiska principer som
de återstående manliga yrkesbastionerna raserades. Väldefinierade krav som villkor
för tillträde till yrket uppfylls av vissa män, men inte alla och av vissa kvinnor, men
inte alla. Detsamma gäller andra missgynnade grupper, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning bland andra. En del uppfyller yrkets
krav; andra gör det inte. I dag sorteras alltför många av dem bort tidigt i anställningsprocessen utan att de fått möjlighet att visa sin potential. ”Meritokratin erbjuder
den bästa grunden för samhällsekonomin, och för de flesta människors möjlighet till
integration och sysselsättning”.[81]
Att den meritokratiska principen hävdas vid tjänstetillsättning är antagligen särskilt viktigt för högutbildade personer med funktionsnedsättning. Den som klarat
att genomföra en krävande utbildning trots sin funktionsnedsättning bör rimligen
vara kapabel att börja arbeta inom det yrke som utbildningen lett till. Skulle det inte
vara så är felet främst att söka i utbildningen. En förklaring till att högutbildade med
funktionsnedsättning så ofta har svårare än sina kurskamrater att få ett arbete är förmodligen delvis att söka i själva begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”, som ofta misstolkas som att en person överhuvudtaget inte kan utföra några arbetsuppgifter lika
bra som andra. En andra och kanske viktigare förklaring ligger i det tänkande i arbetslivet som kan beskrivas med Mikael Holmqvists begreppsapparat. Ett arbetsliv
som värdesätter utbildning, kunnande och andra dokumenterbara meriter mindre
än social, estetisk och kommunikativ framtoning missgynnar den som besitter den
nödvändiga kompetensen, men inte kan leva upp till en fördomsfull syn på hur man
bör framstå.
Anställning efter meritokratins principer bidrar vanligtvis till ökad jämställdhet
mellan män och kvinnor; att kvinnor oftare än män har en högre utbildning gäller
även personer med funktionsnedsättning.
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Rekommendation 8

Stärk meritokratin genom att hävda att kunnande och meriter ska avgöra all
rekrytering, inte yttre attribut och social framtoning. På en arbetsmarknad, styrd av
meritokratiska principer har personer med funktionsnedsättning lättare att få ett arbete i nivå med deras förmågor, kunnande och kompetenser.
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10. ARBETSMARKNADSPOLITISKA STÖD BEHÖVS,
MEN OCKSÅ PARTSANSVAR
Den välkände Stephen Hawkings funktionsnedsättning gör det omöjligt för honom att
utföra något som helst av de enkla, okvalificerade jobb som personer med funktionsnedsättning alltför ofta anses passa särskilt bra för. Men samma funktionsnedsättning har inte förhindrat Stephen Hawking att bli en världsledande fysiker. Exemplet Hawking visar att matchningen av personer med funktionsnedsättning mot
lämpliga arbeten liksom matchningen av dem utan funktionsnedsättning måste utgå
från den enskilde individens förutsättningar.
Det finns inga arbeten som är mer lämpade än andra för kollektivet med funktionsnedsättning. Vissa kan ha svårt att klara annat än jobb som inte kräver yrkeskunnande; andra trivs med väldefinierade, gärna repetitiva arbetsuppgifter. Några
finner sig bäst till rätta med ett fysiskt krävande arbete, några med intellektuella eller
kreativa arbetsuppgifter, andra vill finnas på en arbetsplats där de möter människor
och där deras sociala förmåga tas till vara.
”Rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för
andra”, säger FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den understryker även att möjligheten till befordran också ska omfatta den
som har en funktionsnedsättning. Den ökade betoning av meritokratiska rekryterings- och befordringsprinciper i arbetslivet som vi efterlyste i föregående avsnitt
ligger väl i linje med FN-konventionen. Men det betyder inte att en stor del av de
med funktionsnedsättning inte skulle behöva särskilt stöd av olika slag för att kunna
utföra arbetsuppgifterna på lika villkor som andra. Sådant stöd är nödvändigt och en
del av de stödformer som finns behöver förbättras eller byggas ut.
De enskildas individuella styrkor är viktiga att betona för att motverka omotiverad nedvärdering av gruppen personer med funktionsnedsättning. Samtidigt är det
lika viktigt att hålla i minnet att två tredjedelar av alla med funktionsnedsättning
med SCB:s terminologi har “nedsatt arbetsförmåga”.
Det krävs särskilda insatser för att en funktionsnedsättning i så liten grad som
möjligt blir ett funktionshinder. Sex av tio med “nedsatt arbetsförmåga” som inte
tillhör arbetskraften anser att de skulle kunna utföra någon form av arbete om de fick
lämplig anpassning och stöd.[82]
Arbetsplatsanpassning, hjälpmedel, assistans och ledsagning eller att behovet av
lägre arbetstakt tillgodoses är exempel på vad som kan behövas för att frigöra mänskliga resurser. Det finns ingen motsättning mellan att å ena sidan framhäva kompetensen hos många med funktionsnedsättning och å andra sidan betona samma
personers behov av ibland ganska omfattande stödinsatser för att kunna använda sin
kompetens.
Det är viktigt att göra rätt från början. Arbetsplatsanpassning underlättas av om
det finns goda exempel att tillgå, som visar hur andra gjort i motsvarande situation.
Den som kan ta del av goda exempel inför ett anställningsbeslut inser att det som
fungerat på andra håll borde fungera också hos oss. En lämplig uppgift för den tidigare föreslagna arbetsgruppen Arbetsliv och funktionshinder kan vara att bygga upp
en webb-baserad erfarenhetsbank av goda exempel på hur man på en arbetsplats kan
avlägsna funktionshinder, som onödigtvis begränsar arbetsutbudet hos anställda
och arbetssökande med funktionsnedsättning.
82
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”

Det är
viktigt
att göra
rätt från
början.

Det är samhällsekonomiskt motiverat med mycket stora insatser för att göra det
möjligt för en person med kraftigt begränsat arbetsutbud att försörja sig på eget arbete, när alternativet är försörjning genom socialförsäkringssystemet.
I ett samhällsekonomiskt perspektiv görs det inte för stora anpassningsinsatser
för personer med funktionsnedsättning, snarare för små. Att inte mer görs förklaras i hög grad av den offentliga sektorns budgetrestriktioner och skattefinansieringens begränsningar. Här finns en av välfärdspolitikens skarpaste och mest svårlösta
målkonflikter.
Som svensk arbetsmarknad är ordnad finns dock vissa möjligheter att motverka
offentligfinansieringens begränsningar.
På marknader med väl fungerande priskonkurrens har enskilda företag begränsat utrymme att finansiera anpassningsåtgärder som konkurrenter avstår från, men
motsvarande gäller inte branschövergripande insatser, genomförda och finansierade
i trepartssamverkan mellan staten och de berörda arbetsmarknadsparterna. Kostnaden skulle då sannolikt delvis tas från skattemedel och på kort sikt delvis ur det
tillgängliga löneutrymmet. Det samhällsekonomiska resultatet, om satsningen blir
framgångsrik, skulle dock på lite längre sikt bland annat bli ökat löneutrymme.
En lämplig utformning skulle kunna vara att arbetsmarknadsparterna – såväl
privata som offentliga - i sina olika omställningsavtal skriver in att stöd till vissa insatser för bland annat arbetsplatsanpassning, hjälpmedel och assistans, som möjliggör
anställning av personer med funktionsnedsättning, ska vara en av omställningsorganisationernas uppgifter. Sådana avtalsförändringar behöver kompletteras med överenskommelser om nya samarbetsformer och gemensamma finansieringslösningar med
statliga myndigheter, i första hand Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Rekommendation 9

Arbetsmarknadsparternas omställningsorganisationer bör diskutera sina
möjligheter att i samarbete med funktionshinderrörelsen mer än hittills underlätta
för arbetssökande med funktionsnedsättning att få och behålla ett osubventionerat
arbete på den öppna arbetsmarknaden.
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BILAGA 1
STATISTIK OCH TABELLER
Tabell 1 Andel i arbetskraften 2014, 16-64 år.

Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

63%

Personer med funktionsnedsättning utan nedsatt arbetsförmåga 82%

Övriga i befolkningen

87%

SCB 2015:1

Tabell 2 Sysselsättning
och arbetslöshet bland
personer i arbetskraften.
S y s s e l - Varav i
satta
arbete
någon del
av veckan

Varav
frånvarande
hela
veckan

Arbetslösa

Personer med
funktionsnedsättning
och nedsatt arbetsförmåga

87,1%

66,9%

20,2%

12,9%

Personer med
funktionsnedsättning
utan nedsatt arbetsförmåga

93,7%

80,9%

12,8%

6,3%

Övriga i befolkningen

92,5%

78,5%

14,1%

7,5%

Statlig

Kommunal Landsting

Privat

Personer med
funktionsnedsättning
och nedsatt arbetsförmåga

4,3%

24,7%

5,2%

65,3%

Personer med
funktionsnedsättning
utan nedsatt arbetsförmåga

6,2%

18,3%

4,6%

69,5%

Övriga i befolkningen

5,7%

17,3%

5,8%

69,9%

SCB 2015:1

Tabell 3 Personer med
funktionsnedsättning.
Sysselsatta efter sektor

SCB 2015:1

| 53

OBS 1) Att en person kan ha
flera funktionsnedsättningar. Det är ibland
oklart vilken av dem som är
den huvudsakliga orsaken
till att arbetsförmågan är
nedsatt.
2) Siffrorna inom parentes är
mycket osäkra och egentligen tveksamma att redovisa
på grund av att grupperna är
så små.
3) Vissa grupper kan ha
svårt att svara på intervjuundersökningar. Det gäller
framförallt personer med
utvecklingsstörning, som är
kraftigt underrepresenterade
och ingår i gruppen Annat.
4) Siffrorna ska tolkas med
insikt om att det alltid finns
felmarginaler i en intervjuundersökning.
Ett exempel: antalet
personer med diabetes och
“nedsatt arbetsförmåga” är
angivet till 46 000. Det så
kallade konfidensintervallet
är 10 000. Det betyder att
det verkliga antalet med
mycket stor sannolikhet
ligger mellan 36 000 och
56 000. För rörelsenedsättning är konfidensintervallet
+/- 26 000 och för en liten
grupp som epilepsi +/- 5
000

Tabell 4 Antal personer
efter typ av funktionsnedsättning
Med nedsatt
arbetsförmåga

Utan
Andel med
nedsatt
nedsatt arbetsarbets-förmåga förmåga

Rörelsenedsättning

309 000

28 000

92%

Psykisk funktionsnedsättning

147 000

14 000

91%

Astma, allergi med mera

125 000

93 000

57%

Dyslexi

76 000

45 000

63%

Hörselskada

74 000

37 000

67%

Mag-tarmsjukdom

56 000

24 000

70%

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

53 000

17 000

76%

Annat

53 000

4 000

93%

Hjärt-kärlsjukdom

52 000

12 000

81%

Diabetes

46 000

56 000

45%

Psoriasis

31 000

21 000

60%

Synnedsättning/blindhet

30 000

16 000

65%

Lungsjukdom

(18 000)

(2 000)

90%

Stamning, språk, tal med
mera

(13 000)

(3 000)

81%

Epilepsi

(10 000)

(7 000)

59%

Någon funktionsnedsättning totalt

655 000

306 000

68%

SCB 2015:1
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Tab 5 Diskriminering och
kränkande särbehandling
Med nedsatt
arbetsförmåga

Utan nedsatt
arbetsförmåga

Har inte fått ett jobb man
sökt och haft tillräckliga
meriter för

9%

3%

Blivit förbigången då man
sökt en högre tjänst

2%

1%

Blivit behandlad på ett
osakligt sätt vid lönesättning

7%

1%

Inte kunnat delta i utbildning

6%

1%

Blivit uppsagd eller avskedad på grund av funktionsnedsättningen

7%

0%

Utsatts för mobbning,
trakasserier eller kränkningar från chefer eller
arbetskamrater

8%

2%

Mött negativa attityder hos
arbetsgivare

16%

5%

SCB 2015:1
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Tab 6 Vad har hänt sedan 2006?

2006

2014

Antal som uppger sig ha någon funktionsnedsättning

919 000

961 000

Andel i befolkningen som uppger sig ha någon
Funktionsnedsättning

15,7%

15,9%

Antal som även uppger sig ha nedsatt arbetsförmåga

556 000

655 000

Andel i befolkningen med funktionsnedsättning och
nedsatt arbetsförmåga

9,5%

10,9%

Antal personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i arbetskraften

323 000

415 000

Andel av personer med funktionsnedsättning och
nedsatt arbetsförmåga i arbetskraften

58,0%

63,4%

Antal personer med funktionsnedsättning utan nedsatt arbetsförmåga i arbetskraften

309 000

250 000

Andel av personer med funktionsnedsättning utan
nedsatt arbetsförmåga i arbetskraften

85,2%

81,6%

Andel av hela befolkningen i arbetskraften

79,9%

83,9%

SCB 2015:1

Tab 7 Antal anställda med
stöd och övergångar till
arbete utan stöd

Kvarstående
snitt per
månad

Till arbete
utan stöd

BidragsAndel

Lönebidrag

32 230

1 562 (4,8%)

63,9 %

Varav unga under 30

4 803

308 (6,4%)

Offentligt skyddat arbete

3 586

86 (2,4%)

396

21 (5,3%)

7 841

344 (4,4%)

3 275

138 (4,2%)

32 990

609 (1,8%)

3 948

87 (2,2%)

76 647

2 601 (3,4%)

12 422

554 (4,5 %)

Varav unga under 30
Utvecklingsanställning
Varav unga under 30
Trygghetsanställning
Varav unga under 30
Totalt
Varav unga under 30
SCB 2015:1

74,5 %

76,3 %

68,4 %

BILAGA 2
ARBETSMARKNADSPOLITIKENS MÅL
OCH MEDEL
Arbetsförmedlingens mål

Arbetsförmedlingens inriktningsmål: ”Sysselsättningsgraden för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen
mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.”
Arbetsförmedlingens delmål för att nå detta inriktningsmål är:
1. Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka.
2. Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka.
3. Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet i arbetet, förkorta tiden från
att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är identifierad och registrerad.
Den genomsnittliga tiden från det att en arbetssökande är aktualiserad på Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är registrerad minskade med
ca 10 dagar per år under perioden 2011–2016. Den genomsnittliga tiden minskade från 260 dagar 2013 till 250 dagar 2014.
4. Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet
ska krav på tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i
avtal.

Arbetsförmedlingens viktigaste stödformer:
Lönebidrag

Syftet med lönebidrag är att en person ska kunna få eller behålla ett arbete hos en
privat eller offentligt arbetsgivare, där personens kompetens och färdigheter kan tas
till vara. Lönebidrag kan utgå både vid nyanställning och för en tidigare anställd,
som exempelvis återkommer från sjukdom eller olycka med nedsatt arbetsförmåga.
Storleken på lönebidraget, som är tidsbegränsat till högst fyra år, bestäms bland annat av hur nedsatt den anställdes arbetsförmåga bedöms vara. Arbetsgivaren kan
som mest få bidrag för en bruttolön på upp till 16 700 kronor (2015).
Ersättningen gäller för alla anställningsformer, men lön och andra villkor måste
följa branschens kollektivavtal. Den är förenad med krav på en plan för hur den anställde ska kunna öka sin arbetsförmåga så att lönebidrag inte ska behövas efter en tid.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)

Bidraget riktar sig i första hand till personer som tillhör någon av de tre personkretsarna i LSS eller har en socialmedicinsk funktionsnedsättning. Arbetsförmågan
är inte sällan mer nedsatt i den här gruppen än bland dem som har arbete med lönebidrag. Som vid lönebidrag kan arbetsgivaren vid en heltidsanställning få bidrag för
en bruttolön för upp till 16 700 kronor per månad (2015). Arbetsgivaren får normalt
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ersättningen beviljad för ett år i taget.
Som i fråga om lönebidrag är OSA-ersättningen förenad med krav på en plan
för hur den anställde ska kunna öka sin arbetsförmåga och sina möjligheter att få ett
arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Lönebidragsanställning syftar till att lägga grunden för fortsatt anställning hos
arbetsgivaren. OSA-anställning är mer inriktad på anställningsbarhet i största allmänhet.

Trygghetsanställning

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning, när de anställer någon med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättning är tänkt som kompensation för kostnaderna att anpassa arbetsuppgifterna efter den anställdes särskilda
behov. Även i det här fallet kan arbetsgivaren få bidrag för en bruttolön på upp till
16 700 kronor i månaden vid heltidsanställning (2015), men lönen finns det inget
tak för. Ersättningsperioden är fyra år med möjlighet till förlängning.

Utvecklingsanställning

En annan bidragsform för den som anställer någon med “nedsatt arbetsförmåga” på
grund av en funktionsnedsättning är utvecklingsanställning. Även här kan bidraget
uppgå för en bruttolön på högst 16 700 kronor. Det är tänkt att täcka kostnaderna för
att anpassa arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider. Ersättningen kan betalas i
högst ett år. Vid utvecklingsanställning förväntas den anställde på ett annat sätt än
vid trygghetsanställning kunna utveckla sin kompetens och arbetsförmåga och antas
därför efter en tid lättare kunna få och behålla en anställning eller börja studera.

Stöd till personligt biträde

Den som har en funktionsnedsättning kan behöva lite mer hjälp än andra av kollegor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det innebär en kostnad
för arbetsgivaren, som kan få ekonomisk ersättning för personligt biträde med högst
60 000 kronor per år (2015). Egenföretagare kan också få ersättning för personligt
biträde. Om företagarens funktionsnedsättning medför stora kommunikationssvårigheter kan ersättningen uppgå till 120 000 kronor.

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

Tanken med SIUS är att ge en arbetssökande med funktionsnedsättning och “nedsatt arbetsförmåga” stöd och hjälp inför en anställning och under den första tiden
på ett nytt jobb. Stödet ges av en SIUS-konsulent som har särskild kompetens i introduktionsmetodik. Denne hjälper till vid introduktionen på arbetsplatsen och arbetar sida vid sida med den nyanställde. Stödet har två delar: ett introduktionsstöd
i sex månader, då den arbetssökande inte räknas som anställd och därefter ett uppföljningsstöd i minst ett år efter det att anställningen börjat.

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen

Stödet har två delar. Den anställde kan få ersättning för hjälpmedel som ska kompensera för “nedsatt arbetsförmåga” och arbetsgivaren kan få ersättning för att anpassa den fysiska miljön på arbetsplatsen. Den anställde kan få ersättning med högst
100 000 kronor, eller mer om det anses finnas särskilda skäl till det. Arbetsgivaren
kan också få ersättning med högst 100 000 kronor.

Stöd till tolkkostnader

Arbetsgivare kan få ersättning med upp till 50 000 kronor per år för medarbetare
som behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning och liknande.
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Stöd att starta eget

Under särskilda förutsättningar kan personer med funktionsnedsättning få stöd till
start av näringsverksamhet. Stödet utgår i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan under högst sex månader.

Samhall

Samhall är ett statligt ägt företag med uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning som medför så “nedsatt arbetsförmåga” att de inte bedöms kunna få ett
arbete genom några andra insatser. Målet med ett arbete hos Samhall är att anställningen ska leda till att den anställde utvecklas i arbetsuppgifterna så att hen på sikt
kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
I nära samarbete med Arbetsförmedlingen ska Samhall erbjuda arbete åt
personer som står långt från arbetslivet. Det är arbetsförmedlingen som bestämmer
vem som ska få jobb på företaget. Sedan är det Samhalls uppgift att i samverkan med
näringsliv och myndigheter ordna lämpliga arbetsuppgifter åt sina anställda. Totalt
sysselsatte företaget 2014 cirka 22 000 personer med olika slags svårigheter på arbetsmarknaden. Nästan 20 000 av dem var anställda i det så kallade kärnuppdraget. De
har en stor anställningstrygghet och ska inte sägas upp vid arbetsbrist. [83]
Därutöver erbjöd Samhall 1 000 tidsbegränsade så kallade utvecklingsanställningar, företrädesvis åt unga vuxna med funktionsnedsättning som kom från jobb-och
utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, den tidigare fas 3. Slutligen hade Samhall
cirka 300 anställda som arbetade 25 procent med bibehållen 75 procent sjukersättning.
I Samhalls uppdrag ingår att arbeta för att de anställda ska övergå till anställning
hos annan arbetsgivare. Uppdragsgivaren har satt målet att minst 1 100 eller drygt
fem procent av Samhalls medarbetare ska lämna företaget för annan anställning.
Målet överskreds 2014 med 22 personer. ”För mig … är det fantastiskt att se alla
dessa medarbetare utvecklas och finna nya vägar till arbete”, kommenterar Samhalls
VD i årsredovisningen. Entusiasmen över ett tämligen blygsamt resultat visar hur
svår den delen av uppdraget är. Inlåsningseffekterna i Samhall är betydande, men
också anställningstryggheten. Att lämna företaget för en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden kan av vissa uppfattas som ett vanskligt och riskfyllt steg.
Därför erbjuder Samhall återanställningsgaranti under ett år för den som vågar
försöka.
Samhalls sysselsättningsmål räknas inte i antal anställda utan i antal lönetimmar
(29,4 miljoner). Inom ramen för det målet kunde företaget 2014 anställa betydligt
fler (7 000) än vad som motsvarar dem som övergick till annan anställning.

Peritos och Misa

Peritos är ett privatägd företag inom ramen för den så kallade sociala ekonomin.
Dess affärsidé är att ge arbete främst åt ungdomar som gått i särskola, men också
åt andra ungdomar med funktionsnedsättning, berättigade till någon form av sysselsättningsstöd från Arbetsförmedlingen. I likhet med Samhall har Peritos ambitionen att matcha sina anställda till jobb hos andra arbetsgivare. Misa är ett annat
företag som på motsvarande sätt erbjuder bemanning och stöd vid tillsättning av
personer med utvecklingsstörning.
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Arbetsmiljöverkets mål och måluppfyllelse

Arbetsmiljöverket (AMV) har brutit ner de övergripande målen i sex delmål för verket:
– Mål 1: I föreskriftsarbetet ska konsekvenser för tillgänglighetsfrågor analyseras,
uppmärksammas och beaktas. AMV anser målet uppfyllt.
– Mål 2: Arbetsmiljöverket ska aktivt bevaka standardiseringsarbeten avseende
tillgänglighet och användbarhet. Målet anses delvis uppfyllt. Knappt hälften av
dem som företräder AMV i standardisering har bevakat funktionshindersperspektivet
– Mål 3: Kompetensutveckling på temat ”En bra arbetsmiljö för alla” som inkluderar tillgänglighet ska genomföras för samtlig personal inom Arbetsmiljöverket
anpassad utifrån verksamhetens behov under tidsperioden 2013 – 2014. AMV
anser målet uppfyllt.
– Mål 4: Arbetsmiljöverket ska genomföra minst en årlig regional eller nationell
tillsynsaktivitet där tillgänglighetsperspektivet ingår. Av sex delmål under mål 4
anses tre uppnådda, arbetet med två andra pågick 2014 och det sjätte ska börja
2015.
– Mål 5: Arbetsmiljöverket ska ta fram en kommunikationsplan med förslag på
informationsaktiviteter gällande tillgänglighet och årligen revidera den. AMV
anser målen uppfyllda.
– Mål 6: Arbetsmiljöverket ska i Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät
poängmässigt befinna sig i den övre kvartilen 2016. AMV fick åtta av 13 möjliga
poäng i enkäten.
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BILAGA 3
Funktionshinderkoder
Kod Förklaring
11
Hjärt, kärl – och/eller lungsjukdom
21
Barndomsdövhet
22
Hörselskada
31
Grav synskada
32
Synsvaghet
41
Rörelsehinder som kräver hjälpmedel
42
Övriga rörelsehinder
51
Övriga somatiskt relaterade funktionshinder
61
Psykiskt funktionshinder
71
Generella inlärningssvårigheter
81
Socialmedicinskt funktionshinder
91
Astma/allergi/överkänslighet
92
Dyslexi/specifika inlärningssvårigheter
93
Förvärvad hjärnskada
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OM ARENA IDÉ
Rapporten är utgiven av Arena idé – en oberoende tankesmedja med ett medborgar- och löntagarperspektiv. Vi
vill vara ett alternativ till näringslivsfinansierade tankesmedjor. Vi ger ut rapporter och böcker, ordnar seminarier och debatter.
Vår målsättning är att vrida opinionsbildningen i
en annan riktning och lyfta in frågor som i dag saknas
i debatten. Vi vill undersöka vår samtid och påverka
vår framtid. Vi verkar utifrån värderingar baserade på
jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och
frihet. Arena idé ingår i Arenagruppen.
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