
Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi GN, 15 h.p. 

Höstterminen 2006 

Handledare: Tommy Ferrarini & Jon Fahlander 

Examinator: Elisabet Lindberg 

 

 

 

 

Samspel utan samsyn 
 

En kvalitativ studie av synen på lönebidraget 

för funktionshindrade inom 

Arbetsmarknadsstyrelsen, Svenskt Näringsliv 

och Handikappförbunden 

 

Emelie Lindahl



 

Sammanfattning 

En halv miljon svenskar i arbetsför ålder har funktionshinder som medför att deras 

arbetsförmåga är nedsatt. Endast varannan person i denna grupp är sysselsatt. Trots att det 

årligen avsätts cirka 12 miljarder kronor till arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med 

funktionshinder ökar skillnaden i sysselsättningsgrad mellan gruppen och övriga befolkningen. 

Den mest omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärden är lönebidraget som ekonomiskt 

kompenserar arbetsgivaren vid anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga. 

Målsättningen med lönebidraget är att det skall trappas ned över tid och att arbetstagaren skall 

övergå till osubventionerad anställning. Insatsen har under lång tid kritiserats för att övergången 

till osubventionerad anställning uteblir, att subventionen blir permanent och att personer som 

har behov av insatsen inte får del av den.  

 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka hur representanter från stat, 

arbetsgivare och arbetstagare ser på lönebidraget och dess implementering. I undersökningen 

redovisas resultatet av tre intervjuer med representanter för de tre parter som implementeringen 

av lönebidraget bygger på: stat, arbetsgivare och arbetstagare. Staten representeras av 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), arbetsgivarna av Svenskt Näringsliv och arbetstagarna av 

handikappförbundens samarbetsorgan, Handikappförbunden.   

 

Resultatet visar att det finns betydande skillnader i parterna syn på insatsen. Från AMS beskrivs 

insatsen som helt normaliserande medan Svenskt Näringsliv talar om den som en social insats. 

Handikappförbunden menar att personer med funktionshinder inte ses som en resurs på 

arbetsmarknaden utan som mottagare av stöd. Skillnaderna mellan parternas syn på insatsen kan 

försvåra implementeringen och kan vara en förklarande orsak till att insatsen fortsättningsvis, 

trots en omfattande utredning, år 2003, utsätts för kritik.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte  

Fler än en halv miljon svenskar mellan 16 och 64 år har ett funktionshinder1 som medför att deras 

arbetsförmåga är nedsatt. Sysselsättningsgraden för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund 

av funktionshinder är betydligt lägre än för övriga befolkningen. År 2004 var varannan person med 

nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder sysselsatt, jämfört med tre av fyra i 

befolkningen som helhet (IAM 2005:3). 

 

Möjligheten att försörja sig genom eget arbete spelar stor roll för hur personers upplever sin 

delaktighet i samhället. Arbete innebär inte bara ett sätt att försörja sig utan ger personer en känsla 

av stabil social identitet. Arbete påverkar dessutom personers aktivitetsnivå och ger tillgång till 

arenor och ett socialt liv utanför hemmet. Ytterligare ger arbete en tidsmässig struktur och en känsla 

av inriktning och ordning i tillvaron (Giddens 2003).  

 

Målet med den nationella handikappolitiken är full delaktighet för alla och tillgång till ett 

medborgarskap med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. En tillgänglig arbetsmarknad 

är en förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna delta jämlikt (prop. 2005/06:1).  

Regeringen avsätter cirka 12 miljarder kronor om året för arbetsmarknadspolitiska insatser för 

personer med funktionshinder. Ändå ökar skillnaden i sysselsättningsgrad mellan personer med 

funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga och övriga befolkningen. (prop. 2005/06:1) Den mest 

omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärden är lönebidraget, en individuell stödåtgärd som syftar 

till att ekonomiskt kompensera en arbetsgivare för den nedsättning i arbetsförmåga som ett 

funktionshinder kan ge i relation till en otillgänglig arbetssituation. Allteftersom 

tillgänglighetsförbättrande åtgärder och åtgärder som stärker personen i arbetssituationen vidtas, 

minskar bortfallet i arbetsförmåga. Under denna process ska även lönebidraget minska, eftersom 

det ska stå i direkt relationen med bortfallet i arbetsförmåga. Målet är att arbetstagaren ska övergå 

till osubventionerad anställning. 

 
1I uppsatsen tillämpas SCB:s definition på funktionshinder. Här beskrivs funktionshinder som gällande en 
funktionsnedsättning som kan vara ett tillstånd, sjukdom eller en skada och vara av övergående eller 
bestående natur. Då personer med en funktionsnedsättning möter en miljö och omgivning som inte är 
utformad efter samhällets mångfald uppstår funktionshinder. Funktionshinder är en relation mellan person 
och miljö. (SCB 2005)  
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Handikappförbundens samarbetsorgan, Handikappförbunden, har kritiserat lönebidraget för att 

övergången till osubventionerad anställning ofta uteblir och att insatsen låser personer i en 

arbetsmarknadspolitisk insats istället för att vara den sluss till arbetsmarknaden som det i grunden 

syftar till att vara. Kritik riktas även mot att det inte är tillräckligt många arbetsgivare som anställer 

personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionshinder, trots lönebidraget. Sammantaget 

ses insatsen som kostsam och ineffektiv (Synpunkter på AMS slutredovisning av ett treårigt projekt 

angående hantering av lönebidraget). 

 

Även regeringen har uppmärksammat problemen och år 2003 genomfördes en utredning av 

lönebidraget. Sammanfattningsvis slår utredningen fast att om arbetet med åtgärden sker efter 

regelverket och om handläggare, arbetsgivare och arbetstagare sköter sin del i insatsen så ska den 

fungera tillfredsställande. Eftersom lönebidraget inte fungerar tillfredsställande och bristerna inte 

finns i regelverket kan de antas återfinnas i insatsens implementering.  

 

Lönebidraget bygger på en överenskommelse mellan staten, arbetsgivaren och arbetstagaren. En 

effektiv implementering kräver en samsyn kring vad insatsen ska innebära, vilket mål som ska 

uppnås och hur implementeringen ska ske. De tre parterna som ska samverka för att insatsen ska 

fungera tillfredsställande har olika perspektiv och motiv vilka kan påverka implementeringen. 

Den utredning som genomfördes identifierar främst de problem som kan uppstå i anslutning till 

implementeringen från statliga handläggares perspektiv. Befintlig analys brister därmed i omfång 

dels då samtliga aktörer inte behandlats på ett heltäckande sätt och dels då relationen mellan 

aktörernas perspektiv och motiv inte återkopplats mot varandra och mot insatsens konstruktion. Hur 

ser arbetsgivare på lönebidraget och dess funktion? Vad är arbetstagarens perspektiv? Strävar 

parterna åt olika håll? Finns konflikter i motiv och perspektiv som kan försvåra eller motverka en 

effektiv implementering?  

 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka hur representanter från staten, 

arbetsgivare och arbetstagare ser på lönebidraget och dess implementering. I undersökningen 

redovisas resultatet av tre intervjuer med representanter för de parter som implementeringen av 

lönebidraget bygger på: stat, arbetsgivare och arbetstagare. Staten representeras av 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), arbetsgivarna av Svenskt Näringsliv och arbetstagarna av 

handikappförbundens samarbetsorgan, Handikappförbunden. Studien använder en deskriptiv ansats 

med syfte att klargöra de centrala aktörernas syn på insatsen och försöka identifiera skillnader som 

kan förklara de brister som beskrivs kring lönebidragets implementering.  

 

Problemområdet är av stort utomvetenskapligt intresse. Lönebidraget är en arbetsmarknadspolitisk 

insats som tar stora medel i anspråk och en betydande del av den arbetsföra befolkningen har en 
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subventionerad anställning. Målsättningen med insatsen är att arbetstagaren ska övergå till en 

anställning utan subvention så att denna kan tillfalla nästa person som behöver stöd ut på 

arbetsmarknaden. Om inte insatsen fungerar är det en stor samhällsekonomisk förlust, personer 

inlåses i insatsen och andra med behov av insatsen får inte del av den. Vidare är lönebidraget 

centralt för en betydande del av befolkningens delaktighet i samhället. Inomvetenskapligt belyses 

problematiken kring insatser som förutsätter ett välfungerande samspel mellan ett flertal fristående 

aktörer, vilket är relevant även i andra sammanhang. Det finns med andra ord goda utsikter för att 

med denna uppsats rikta ljus mot ett viktigt område. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett intresse 

för fördjupade studier. 

 

Ett resonemang om förutsättningarna för lönebidragets funktion kräver en förståelse för det 

sammanhang som åtgärden återfinns i. För en analys av eventuella brister och deras orsaker krävs 

en förståelse för vilka övergripande mål som insatsen syftar till att förverkliga. Därför behandlas 

arbetsmarknadspolitikens strävan i kommande avsnitt. Därefter presenteras lönebidragets 

institutionella struktur följt av en kortfattad genomgång av tidigare studier. Slutligen binds 

teoridelen ihop genom att generella problem kring samverkan återkopplas mot vad som presenteras. 

I slutet av varje del summeras vad som är av särskild vikt för studien. Inför det empiriska avsnittet 

redovisas uppsatsens frågeställningar och avgränsningar samt metodologiska överväganden. 

1.2 Lönebidragets målsättning och struktur 

Ett generellt mål i svensk arbetsmarknadspolitik har länge varit ”Arbete åt alla” och redan i 

betänkandet Handikapp, Välfärd och Rättvisa, år 1991, betonas att arbetslinjen ska hävdas även för 

personer med omfattande funktionshinder (SOU 1991:46). Arbetslinjen innebär att alla ska kunna 

försörja sig genom arbete. Vid behov ska personer tillfälligt stöttas med lönesubvention för att på 

sikt klara detta. Därmed ska arbetslivsinriktade insatser prioriteras även om de på kort sikt kostar 

mer än exempelvis sjukpenning (prop.1991/1992:100). Detta blir en konsekvens av synen att rätten 

till arbete inte ska påverkas av individuella skillnader i förutsättningar och behov av stödinsatser 

(SOU 1992:52). Flera försök att underlätta för personer med funktionshinder har vidtagits. 

Exempelvis utlovades i 1995 års budgetproposition en översikt av hinder i arbetslivet samt vilka 

åtgärder som kan överbygga dessa (prop. 1994/95:100).  

 

Grunden i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare, är 

att samhället ska utformas så att det möjliggör full delaktighet för samtliga medborgare (Prop. 

1999/2000:79). Titeln på den nationella handlingsplanen indikerar ett perspektivskifte inom 

handikappolitiken. Traditionellt har personer med funktionshinder betraktats som mottagare av 

samhällets stöd och omsorg. Det synsättet ska ersättas av ett medborgarperspektiv där alla personer 
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ses som fullvärdiga resurser och medborgare med samma rättigheter och skyldigheter.   

För att åstadkomma full delaktighet ska handikappolitiskt arbete fokusera på att identifiera och 

undanröja hinder i samhällslivet samt att förebygga och bekämpa attityder som leder till 

diskriminering. De nationella målen för handikappolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald 

som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder 

(1999/2000:79). 

 

Hinder för delaktighet återfinns i miljö och omgivning och målet är ett samhälle som är tillgängligt 

för samtliga medborgare, oavsett funktionsförmåga. Alla medborgare har samma rättigheter men 

även samma skyldigheter. Samhället ska utformas så att var och en ges möjlighet att ta del av de 

förra och att uppfylla de senare.  

 

Lönebidraget regleras i förordningen om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp2 vars 

tillämpning förklaras i AMS föreskrifter (SFS 2000:630). Det är graden av nedsättning i 

arbetsförmåga som utgör grunden till storleken av lönebidraget och sätts som högst till 80 procent 

av arbetsgivarens bidragsgivande lönekostnad. Om personen är berättigad till insatser enligt LSS3, 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får lönebidraget uppgå till hela 

lönekostnaden. Lönebidraget ges upp till fyra år men det kan sedan förlängas om det bedöms 

motiverat utifrån en särskild prövning.  

 

Enligt förordningen om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp har AMS ett ansvar att 

verka för övergång till osubventionerad anställning (SFS 2000:630). För att underlätta övergången 

ska en individuell handlingsplan upprättas vid anställning med lönebidrag (SOU 2003:95). 

I AMS föreskrifter om lönebidragets tillämpning står att ett arbetsplatsbesök ska ligga till grund för 

ett första beslut om lönebidrag vilket högst utbetalas i ett år. Start och slutdatum för lönebidraget 

ska finnas i den utredning som fastslår om insatsen är lämplig. Omprövningsbeslut efter det första 

årets slut ska fattas utifrån ett ytterligare arbetsplatsbesök. En handlingsplan ska upprättas och 

signeras av de parter som medverkat till anställningen; arbetsförmedlaren, arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Handlingsplanen ska innehålla överenskommelser om bidragsnivå samt 

kompletterande insatser som kompetensutveckling och anskaffning av hjälpmedel. Under 

beslutsperioden ska planen följas upp och uppdateras inför beslut om förlängning (SOU 2003:95). 

För handläggningen av lönebidrag finns särskilda kvalitetskrav. Det krävs i enlighet med dessa 

bland annat att alla beslut ska fattas före startdatum av bidragsperioden. En person måste vara 
 

2 Förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp 

3 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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registrerad som arbetshandikappad och ha en handikappkod för att kunna beviljas lönebidrag. 

Koden utgår från en medicinsk diagnos eller ett funktionshinder. En socialmedicinsk utredning, en 

analys av funktionshindrets betydelse i relation till arbetsfält samt handikappkod och arbetstagarens 

godkännande av denna ska finnas med i dokumentationen. Överenskommelsen ska också innehålla 

en beskrivning av de arbetsuppgifter personer förväntas utföra och eventuell arbetsanpassning. 

Inom tre månader från startdatum ska en uppföljning ske med personlig kontakt med arbetsgivare 

och arbetstagare. Vid en omprövning av lönebidraget ska arbetsplatsen besökas och dokumentation 

ska upprättas. Dokumentationen ska då innehålla en utredning av arbetsförmågans utveckling, 

bidragsnivå, ny beslutsperiod samt nästa datum för uppföljning (SOU 2003:95). 

 

Lönebidraget är följaktligen en insats som syftar till att kompensera arbetsgivaren för en nedsatt 

arbetsförmåga under en övergångsperiod. Under den subventionerade perioden ska tillgängligheten 

på arbetsplatsen förbättras och arbetstagaren stärkas genom olika insatser och arbetsförmågan 

därigenom förbättras. Subventionen kan slutligen helt tas bort och insatsens mål är nått. Insatsen 

når sitt mål genom en handlingsplan där vägen mot en osubventionerad anställning stakas ut med de 

insatser och stöd som krävs. Handlingsplanen är därmed helt central, den innehåller vägen mot 

målet och formaliserar tre parters samverkan: arbetstagaren, arbetsgivaren och arbetsförmedlaren.  

1.3 Tidigare studier  

Arbetet och dess betydelse finns belagt i många studier och teorier. Enligt Jahoda (1982) uppfyller 

arbetet grundläggande funktioner som ger tidsstruktur, sociala kontakter, delaktighet i kollektiva 

syften status och identitet samt regelbunden aktivitet. Arbetet innehåller tidsstruktur och ger en 

regelbunden vardag. Tidsstrukturen ger individen stöd i att organisera och strukturera aktiviteter 

vilket har stor betydelse för psykiskt välbefinnande.  Arbetet ger även en gemenskap och skapar ett 

sammanhang där individen ges möjlighet att utvecklas i relation till andra. Individen får också 

möjlighet att observera andra i termer av likheter och olikheter gällande beteenden, 

tillvägagångssätt och åsikter. Individen ges därmed möjlighet att ta del av andra individers 

erfarenheter. Sammanfattningsvis ger arbete sociala kontakter. I arbetet får individen även 

delaktighet i kollektiva syften. Att tillsammans med andra arbetstagare sträva mot ett gemensamt 

mål skapar känsla av meningsfullhet och gemenskap. Delaktighet i kollektiva syften minskar risken 

för social isolering. Arbete är dessutom en norm i samhället. Utan delaktighet i den normen går en 

viktig del av en individs status och identitet förlorad. Den position en individ upplever sig ha i 

samhället baseras till stor del på den ställning individen har på arbetsmarknaden. 

 

Tidigare studier av arbetssituationen för personer med funktionshinder både med och utan 

anställning med lönebidrag saknas däremot i stor utsträckning. I en forskningsrapport konstateras 



 6

att dock att arbetsgivare har negativa föreställningar om personer med funktionshinder och en 

benägenhet att underskatta deras arbetsförmåga. Arbetsgivares benägenhet att anställa personer med 

nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder beror i stor utsträckning på om arbetsgivaren 

träffat personen. Endast 2-3 procent av tillfrågade arbetsgivare hade övervägt att anställa en person 

med funktionshinder och av dessa hade mindre än hälften gjort detta (Knutsson, Persson 2001). 

I en annan forskningsrapport framkommer att personer med intellektuella funktionshinder och 

lönebidrag har annorlunda arbetsvillkor än övriga på arbetsplatser och att de inte behandlas jämlikt. 

Individer med lönebidrag riskerar dessutom att utsättas för överkrav och förväntas i många fall 

bidra i samma utsträckning som övriga på arbetsplatsen trots subventionen. I rapporten beskrivs 

deras arbetssituation som en form av underordning och utanförskap (Larsson 2006). 

 

Holmqvist (2005) menar utifrån sin forskning om arbetshandikappades utveckling, att arbetslösa 

som är svåra att placera på arbetsmarknaden till slut klassificeras som arbetshandikappade trots att 

de inte har nedsatt arbetsförmåga. Holmqvist menar att klassificeringen ofta blir en 

självuppfyllande profetia. Personer socialiseras in i rollen som beroende av stöd. Detta sker genom 

en rad missriktade åtgärder som fokuserar på personers brister och oförmågor. Därför borde det 

arbetsmarknadspolitiska systemet och strukturer utvecklas och ta vara på personers kompetens och 

förmågor istället för att fokusera på brister och svagheter. Holmqvist menar dessutom att den 

samhällsekonomiska vinsten med skyddade anställningar som lönebidrag bara stämmer om de 

personer som omfattas av anställningarna inte har nedsatt arbetsförmåga utan bara ett 

funktionshinder. 

 

Forskaren och psykologen Leymann (1992) har analyserat förekomsten av vuxenmobbning i det 

svenska arbetslivet. Han menar att funktionshinder utgör en orsak till mobbning eller kränkande 

särbehandling. Bland annat visar Leymann att personer som är anställda med lönebidragsanställda 

är utsatta för mobbning avsevärt oftare än personer med osubventionerad anställning. 

Eriksson (1995, 1996) har författat två rapporter om lönebidragsanställdas situation. De visar bland 

annat att personer som är anställda med lönebidrag har en underordnad roll på arbetsplatserna. 

Rapporterna visar att det är stor skillnad mellan olika arbetsplatser och att det förekommer att 

personer anställs med lönebidrag utan att det finns tillräckligt med arbetsuppgifter för att sysselsätta 

en person.  

 

I rapporten Handikappning och normalisering; om integration och marginalisering av anställda med 

funktionshinder visar Tielman (2003) att anställda med funktionshinder genom sociala processer 

kommer att betraktas som ”handikappade” på arbetsplatsen. När arbetstagarens prestation sedan 

bedöms ligger denna definition till grund och påverkar bedömningen. Definitionen påverkar på 

samma sätt avseende vilka arbetsvillkor som ska gälla och hur det sociala umgänget på 
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arbetsplatsen formas. Studien visar att det är mer avgörande för en persons möjligheter att bli 

betraktad som ”handikappad” på en arbetsplats än att ha ett funktionshinder.  

Sjöberg (2002) har tillsammans med flera författare publicerat en bok om Arbetsliv och 

funktionshinder. Abrahamsson (2002) är en av dessa. Han menar att den forskning som bedrivs 

huvudsakligen tar sin utgångspunkt i den funktionshindrades villkor och att den utgörs av 

beteendevetenskaplig forskning. Arbetslivsinriktad forskning från de samhällsvetenskapliga 

disciplinerna lyser med sin frånvaro.  Det finns en omfattande forskning om funktionshinder och 

forskning om arbetsliv men det saknas kunskap om personer med funktionshinder i arbetslivet.  

Att forskning på området till stor del saknas konstateras även i lönebidragsutredningens betänkande 

ArbetsKraft. Här redovisas resultatet av en genomgång av 308 akter med överenskommelser och 

handlingsplaner från individens första möte på arbetsförmedlingen till beslut om stöd i form av 

lönebidrag samt omprövningar och uppföljningar av insatsen. Dessa kompletteras i utredningen av 

intervjuer med lönebidragshandläggare vid tre arbetsförmedlingar. Utredningen visar att 

majoriteten de som beviljats lönebidrag hade varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i över två år 

innan lönebidrag beviljats. En vanligt förekommande anledning till att beviljandet inte skett tidigare 

var att en lämplig arbetsgivare saknats (SOU 2003:95).  

 

Relationen mellan personens funktionshinder och de krav som det aktuella arbetet kräver ska finnas 

utrett och dokumenterat. Denna utredning saknas dock ofta och istället finns funktionshindret 

angivet som hänvisning till att arbetsutbudet är begränsat. Handlingsplanen, den överenskommelse 

som arbetsgivaren, arbetstagaren och handläggaren undertecknar, består i många fall av korta 

standardiserade formuleringar utan individuell karaktär. Dokumentation om individuella mål, 

kompetenshöjande aktiviteter och tidsplaner saknas. I de planer som innehåller en målsättning 

utgörs den av en anställning med eller utan lönebidrag. I de fall ett lönebidrag är målet är målet 

uppnått i samband med att planen skrivs och i de fall där målsättningen är en osubventionerad 

anställning anges sällan hur övergången ska ske eller tidsangivelse för bidragets upphörande (Ibid).  

De tre parterna som signerat handlingsplanen ska kontinuerligt följa upp den för att garantera att 

anställningen genomgår den process som stärker arbetstagaren och leder till en osubventionerad 

anställning. Vid intervjuerna med handläggare har frågan om uppföljningar av handlingsplanen 

ställts. Svaren visar att den i hälften av fallen uteblir. De flesta överenskommelser följs upp en gång 

per år och det är oftast i samband med en omprövning av lönebidraget. Enligt kvalitetskriterierna 

ska en anställning följas upp inom tre månader vilket i många fall uteblir. Vid intervjuer med 

handläggare visar utredningen på att denna regel anses svår att leva upp till i praktiken på grund av 

resursbrist och svårigheter att få kontakt med arbetsgivare. Nuvarande mål och resultatstyrning är 

ett såkallat ”volymmål” och innebär att ett visst antal personer ska finnas i insatsen. Målet har inga 

krav på rörligheten i insatsen. Att personer lämnar sin plats i insatsen för att fler ska få ta del av den 
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är därmed inte en del av målet. Volymmålet innebär att insatsens mål är uppnått i samband med att 

en anställning med lönebidrag kommer till. (Ibid).  

2. Avgränsningar och 

frågeställningar  

2.1 Avgränsningar 

En rad avgränsningar har skett redan vid val av problemområde. Dessa är delvis av en sådan 

omfattning att ytterligare avgränsningar blir överflödiga. Likväl finns en poäng i att de lyfts fram 

och ställs mot det större sammanhanget. 

 

Vid varje studie återfinns utöver tid och rymd även avgränsningar med avseende på nivå, att 

forskningsobjekt i princip alltid är en del av något annat, mer generellt fenomen. Givet 

problemområdet finns en avgränsning i tid till dagsläget. Med avseende på rymd undersöks endast 

fallet Sverige, och vad gäller nivå är det specifikt insatsen lönebidraget som är aktuellt. 

För varje dimension finns möjligheter till expansion. Undersökning hade exempelvis kunnat 

innefatta de svenska aktörernas syn kontra aktörernas syn i ytterligare ett land, med avseende på en 

likvärdig insats. Genom att undersöka samspelsberoende insatser som sådana och därmed reducera 

lönebidraget till ett fall bland flera av ett mer omfattande fenomen. Ett annat alternativ vore att 

införliva en tidsdimension i undersökningen. Inget av detta kommer dock att göras, till följd av de 

skäl som beskrivs nedan. 

 

Nivån har valts då lönebidraget som insats är av ett sådant omfång och har en sådan grad av 

dokumenterade brister vad gäller dess implementering att det i sig självt är ett intressant 

forskningsobjekt. Att insatsen trots kritiken inte avskaffas visar den viktiga roll som insatsen har. 

Tidsbegränsningen faller sig naturlig då dagens situation är oklar. De olika aktörernas perspektiv på 

insatsen och dess kontext har inte undersökts, sammanställts och jämförts. Av samma skäl sker 

begränsningen till det enskilda fallet. Först när det är klarlagt i vad mån aktörernas synsätt är 

samstämmiga kan ett lämpligt jämförelseobjekt väljas.  
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2.2 Frågeställningar 

Syftet med uppsatsens intervjuer är att belysa hur varje aktör ser på insatsen och dess 

implementering. För att ge en djupare förståelse omfattar undersökningen även synen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. Synen på arbetsmarknaden är viktig eftersom 

det är på arbetsmarknaden som lönebidraget implementeras. Specifika frågeställningar blir således: 

Hur ser respektive aktör på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder? 

Hur ser respektive aktör på lönebidraget och dess implementering? 

Vilka skillnader finns det mellan de olika aktörernas perspektiv? 

Kan dessa skillnader vara av relevans för insatsens implementering, och i så fall på vilket sätt? 

Medan de två första frågorna är rent deskriptiva i sin karaktär är de två senare frågorna analytiska. 

3. Teoretisk referensram 

En rational choice-teoretisk utgångspunkt bedöms som förtjänstfull i sammanhanget, då det i 

praktiken rör sig om tre individer i samverkan. Det centrala i teorin är antagandet att aktörer är 

rationella och nyttomaximerande. Teorin utgår från ett fokus på individen eller med andra ord en 

metodologisk individualism (Hagen 1999). 

 

I enlighet med rational choice-teori gör varje aktör val utifrån sin egen kunskaps- och 

erfarenhetsbas, för att nå en för egen del så positiv utkomst som möjligt. Agerandet avgörs med 

utgångspunkt från ett individuellt perspektiv. Då varje perspektiv är unikt väntas, till följd av rollers 

karaktär och den kontext de agerar i, det finnas särskiljande tendenser hos varje grupp (Hagen 

1999). Exempelvis gäller för samtliga arbetsförmedlare att de agerar inom samma myndighets 

ramar och å denna myndighets vägnar, vilket formar deras intressen på ett likartat sätt. 

Danermark & Kullberg (1999) undersöker i studien Samverkan: Välfärdsstatens nya arbetsform 

vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete myndigheter emellan. Efter en genomgång av ett 

antal studier på området identifierade de bl.a. dessa faktorer såsom hämmande: 

 

• Olika kunskapstraditioner och professionella mål. 

• Olika ekonomiska intressen. 

• Asymmetrisk relation mellan de samverkande. 
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Medan studien rörde samarbete mellan myndigheter är problematiken i dessa avseenden i hög grad 

applicerbar även vid samverkan som sträcker sig utanför den statliga förvaltningen. Vad gäller 

övriga faktorer, såsom exempelvis skild etisk praxis, är det desto svårare att applicera på dem en 

samverkan där en av parterna är en individuell arbetssökande och en annan representant för ett 

företag som agerar utifrån sitt vinstintresse. Aktörerna som samverkar kring lönebidraget har 

troligen olika ekonomiska intressen och kunskapstraditioner utifrån vilka de betraktar 

problematiken och tidigare studier visar att det finns asymmetriska maktrelationer aktörerna 

emellan. I ett sådant fall är det av stor vikt att insatsens utformning har en jämkande verkan där de 

olika perspektiven kanaliseras gentemot ett gemensamt mål. För att kunna analysera och i sin 

förlängning konstruera insatsen utifrån sådana hänsyn krävs en identifiering och en förståelse för 

respektive parts perspektiv och relationen perspektiven emellan. Det är här som denna studie avser 

att göra ett bidrag. 

4. Metod, urval och data 

För att kunna besvara frågeställningarna måste först övergripande val göras, avseende vad och hur. 

(Esaiasson mfl. 2003). Med avseende på vad som ska undersökas har det tidigare fastslagits att de 

relevanta aktörerna för lönebidraget är den statliga handläggaren, arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Dessa kategorier av roller måste nu översättas till faktiska personer genom ett strategiskt urval.  

 

Med avseende på hur gäller frågan om vilket upplägg på undersökningen som bäst fångar 

fenomenet. Idealt vore naturligtvis en heltäckande intervjuundersökning, eventuellt med 

uppföljande intervjuer med hänsyn taget till ett preliminärt resultat. Ett sådant upplägg låter sig 

dock inte göras inom ramen detta arbete. Nedan diskuteras det urval som ligger till grund för 

undersökningen, sedan behandlas de praktiska avvägandena för dess genomföring. Alternativa 

tillvägagångssätt diskuteras löpande i texten. 

4.1 Undersökningens urval 

För att till fullo kunna uttala sig om respektive grupp skulle det krävas en statistisk undersökning 

med ett representativt underlag. Detta är inte genomförbart inom ramen för denna studie.  

Jag har därför valt att använda mig av experter med anknytning till respektive grupp. Huruvida 

detta tillvägagångssätt erbjuder en god validitet eller inte beror i hög grad på den organisation de 
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verkar inom. Jag kommer först kortfattat presentera de organisationer som utvalts, för att sedan 

diskutera detta val. 

 

Arbetsmarknadsstyrelsen 
 
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS är den centrala myndigheten inom Arbetsmarknadsverket. AMS 

svarar som chefsmyndighet för ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av 

Arbetsförmedlingens verksamhet. (Arbetsmarknadsverkets organisation). Arbetsförmedlingen ska 

bidra till en effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser samt stödja och rusta de 

arbetssökande. En del i uppdraget är att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för 

utsatta grupper. Arbetsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet 

bland annat på grund av funktionshinder och arbeta för att alla arbetssökande får samma 

möjligheter att erhålla ett arbete (Vårt uppdrag). 

 

Dessutom är AMS sektorsmyndighet för handikappolitiken vilket innebär att de ska arbeta för att 

uppfylla de handikappolitiska målen inom arbetsmarknadssektorn och vara pådrivande, stödjande 

och samordnande gentemot andra aktörer. AMS har varit sektorsmyndighet sedan år 2000 och bör 

därmed ha ett etablerat arbetssätt i enlighet med de handikappolitiska målen. Även 

implementeringen av lönebidraget bör präglas av deras arbete. 

 

Svenskt Näringsliv 
 
Svenskt Näringsliv är en förening med uppdrag att ”öka förståelsen för företagens verklighet och att 

verka för att alla företag ska ha bästa möjliga villkor för att framgångsrikt kunna bedriva sin 

verksamhet och kunna växa”. Föreningen företräder närmare 57 000 små och stora medlemsföretag 

vilka är organiserade i 48 arbetsgivar- och branschförbund inom det privata näringslivet. (Om 

Svenskt Näringsliv) 

 

Den grundläggande förutsättningen för ekonomisk tillväxt utgörs enligt Svenskt Näringsliv av 

bättre villkor för näringslivet. Fler arbetstillfällen för människor med funktionshinder skapas genom 

företag och företagande och inte genom reglering och lagstiftning eller en utbyggd 

arbetsmarknadspolitik. Svenskt Näringsliv anser att det finns ett behov av att förändra dagens stöd 

och att många med funktionshinder står utanför arbetsmarknaden, trots att de kan och vill arbeta. 

Lönebidragsutredningen saknar enligt organisationen analys av varför systemet inte fungerar och 

förslagen som ges anses ligga inom ramen för traditionell arbetsmarknadspolitik utan spelrum för 

mer marknadsbaserade lösningar (Remissyttrande: Yttrande angående Betänkande av 

Lönebidragsutredningen ArbetsKraft SOU: 2003:95). 
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Att Svenskt Näringsliv representerar arbetsgivaren i undersökningen beror på att de representerar 

ett stort antal små och medelstora privata företag och utgör en sektor som personer med 

funktionshinder traditionellt varit underrepresenterade inom jämfört med exempelvis stat och 

kommun. Organisationen har dessutom visat intresse i frågan och genomfört undersökningar bland 

sina medlemmar. Det är också en organisation som tydligt uttryckt en ståndpunkt i frågan.  

 

Handikappförbunden 
 
Handikappförbunden är en paraplyorganisation som består av 43 av de nationella 

handikappförbunden vilka utgör organisationens medlemmar. Uppdraget är att vara 

handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter 

(Handikapprörelsen). Handikappförbundens mål avseende arbetsmarknaden är att alla ska ha rätt 

till arbete på lika villkor och att arbetsmarknaden ska fungera och vara tillgänglig för alla. De anser 

att synen att människor med funktionshinder som sämre arbetskraft måste bort och samhället måste 

börja se personer med funktionshinder som en resurs på arbetsmarknaden (Arbetsmarknad). 

 

Det kan argumenteras att de handikapporganisationer som själva har medlemmar med 

funktionshinder bättre kan representera arbetstagarens perspektiv. Det hade dock inneburit att 

undersökningen fick utgå från arbetstagare med ett visst funktionshinder exempelvis synnedsättning 

eller rörelsehinder. För ett bredare perspektiv där personer med kognitiva såväl som fysiska 

funktionshinder representeras krävs en paraplyorganisation.   

4.2 En informantundersökning baserad på 
experter 
För Svenskt Näringsliv och Handikappförbunden gäller att de representerar och aktivt verkar för de 

grupper som avses undersökas. Då organisationernas ståndpunkter och perspektiv är att betrakta 

som deras medlemmars synsätt på aggregerad nivå finns starka skäl att vänta en god validitet. En 

felkälla kan uppstå om vissa undergrupper får ett mindre eller större genomslag än andra. I 

jämförelse med de alternativ som presenterats ter sig denna potentiella felkälla som förhållandevis 

marginell. Vad gäller AMS återfinns en mycket god sannolikhet för att en väl insatt representant för 

myndigheten återger ett perspektiv och en problembeskrivning som även präglar den faktiska 

verksamheten. Sammantaget väntas experterna ge ett väldefinierat perspektiv som är representativt 

för den instans de representerar och som de har god vana att uttrycka. Strävan blir att få en så hög 

intensitet i det slutgiltiga urvalet som möjligt. Variation är i sammanhanget inte ett relevant 

hänsynstagande på annat sätt än det att varje instans måste representeras. Ur valet av vad som ska 

undersökas följer naturligt i hög grad hur detta ska ske. 
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4.3 Undersökningens upplägg 

Det första steget i undersökningens upplägg är att välja vilka experter som ska representera 

aktörerna. Dessa har identifierats genom kontakter med varje instans. Jag har valt att intervjua vice 

ordförande på AMS som även är ansvarig för insatsen. Svenskt Näringsliv representeras av deras 

expert på arbetsmarknad och funktionshinder. Som representant för arbetstagarens perspektiv 

valdes ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Handikappförbunden. Urvalet består därmed av de 

personer som anses mest kunniga och insatta i insatsen vid respektive instans.  

 

Nästa steg är att avgöra intervjuform. Givet frågeställningarna föreföll semistrukturerade 

samtalsintervjuer med tematisk tyngdpunkt vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Strävan har varit att 

informanterna ger sin bild utifrån två övergripande teman, lönebidraget samt arbetsmarknaden i 

stort. Då urvalet är begränsat minskar behovet av struktur för att svaren ska bli jämförbara. Att inte 

ostrukturerade intervjuer använts beror på att det begränsade urvalet medför att det är avgörande att 

varje informant ger ett så heltäckande svar som möjligt. Samtalsformen ger utsagan djup medan 

frågestrukturen ger det ramverk som håller samtalet på rätt kurs. De frågor som använts har därmed 

en öppen karaktär. (Kvale 1997) 

 

Under intervjuernas genomförande tjänade Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Esaiasson 

et al 2005) som ett rättesnöre för att garantera ett korrekt förhållningssätt. Undersökningens syfte 

redovisades för informanterna innan intervjuns genomförande och det fria deltagandet och 

fortskridandet betonades. Då frågornas karaktär endast rör respondenternas yrkesroll har processen 

varit utan de problem som frågor av mer personligt slag kan medföra.  

Intervjusituationen kan beskrivas som ett vardagligt samtal men med mer struktur och syfte vilket 

syftar till att skapa utrymme för informanten att förmedla ett rikt material. (Kvale 1997) 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och de fick själva bestämma tidpunkt. 

Detta för att ge dem möjlighet att besvara frågorna i en för respondenterna känd miljö samt att 

frågorna är knutna till deras yrkesroller. Informanterna hade i förväg fått övergripande information 

om vad frågorna skulle komma att beröra. Innan intervjun påbörjades redovisades upplägg och 

struktur. Intervjuerna spelades in. Endast jag har haft tillgång till inspelningar och utskrifter. 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant efter varje genomförd intervju.  

4.4 Intervjuguide för undersökningen 

Nedan följer de centrala frågor som användes under intervjuerna. Som beskrivits ovan tjänade dessa 

främst till att utgöra huvudfrågor samt säkerställa att alla relevanta hänsyn togs upp under samtalets 

gång.  
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Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionshinder? 

Vilka hinder och möjligheter finns? 

Beskriv insatsen anställning med lönebidrag.  

Vad innebär den?  

Hur fungerar insatsens implementering?  

Vad är insatsens styrkor och svagheter?  

Vad kan förbättras och i så fall hur?  

4.5 Metod för intervjuanalys 

Utifrån utskrifterna har jag valt att tillämpa meningskoncentrering som analysmetod. Att 

komprimera långa uttalanden i kortare uttalanden gör materialet överskådligt. Det är en 

förutsättning då det omfattande resultatet ska sorteras och struktureras utifrån de teman som 

framträder och som ligger till grund för presentationen av resultatet. (Kvale 1997) 

5. Resultat 
Resultatet utgörs av vad som framkommit i de tre intervjuerna och delas upp i två teman som följer 

av uppsatsens två rent deskriptiva frågeställningar: 

Hur ser respektive aktör på arbetsmarknaden, med utgångspunkt för människor med 

funktionshinder? 

Hur ser respektive aktör på lönebidraget och dess implementering? 

Svaren sammanställs och diskuteras sedan tematiskt i analysdelen. 

5.1 Arbetsmarknadsstyrelsen 

Nedan följer ett sammandrag av den intervju som genomförts med representanten för AMS. 

 

Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder 

Det finns mycket som har vänt till att bli fördelar för personer med funktionshinder på 

arbetsmarknaden. Det är många jobb som med teknikens hjälp har blivit lättare att utföra. 

Arbetsmiljön har på det stora hela trots allt blivit bättre och arbetsmiljöfrågorna aktualiseras allt 

mer.  
”I ett arbete som tidigare inneburit tunga lyft har man nu liftar till hjälp och automationen har 

gjort arbeten fysiskt lättare i många situationer.” 

Å andra sidan är det ett problem att personer med funktionshinder har lägre utbildningsnivå än 

övrig befolkning eftersom många yrken som inte kräver högre utbildning försvunnit.  
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”Många vad man kanske kallat lite enklare arbetstillfällen försvunnit som lagerarbete och 

vaktmästeriarbete av olika slag. Det här var yrken som kunde vara bra för personer med 

funktionshinder.”  

Det ställs också nya krav på arbetsmarknaden nu som inte fanns tidigare. Kraven på en god social 

förmåga är mycket högre nu än tidigare likväl som krav på att arbetstagaren ska kunna många olika 

uppgifter.  

 

Arbetsgivare kan nog fortfarande ha fördomar mot funktionshindrade, vilket kan försvåra inträdet 

på arbetsmarknaden. En lika viktig del är att personerna själva måste ta ansvar för sin situation och 

vara aktiv i sökandet efter ett arbete.  

 

Lönebidraget 

Lönebidraget är den dominerande arbetsmarknadspolitiska insatsen för personer med 

funktionshinder och har varit det allra bästa instrumentet genom alla år. Att kunna kompensera en 

nedsättning i arbetsförmågan och att då arbetsgivare kan vara intresserade av att anställa gör att den 

kompetens personen har kan tas tillvara. Insatsens kompenserande egenskaper ger en 

neutraliserande verkan. 
”Lönebidraget är neutraliserande eftersom det bara är bortfallet som kompenseras.” 

Inom ramen för insatsen görs bedömningar utifrån de krav som arbetet ställer och den 

arbetsförmåga som den enskilde individen har i relation till de kraven. Det är bara skillnaden 

däremellan som ersätts. Lönebidraget är en vanlig reguljär anställning med avtalsenlig lön och detta 

är den absoluta styrkan. Insatsen har en normaliserande verkan där kompensationen för bortfallet 

gör att personen betraktas som övriga anställda på en arbetsplats.  
”En person som har en anställning med lönebidrag arbetar där på samma villkor som alla andra 

som finns på arbetsplatsen.”  

Till lönebidraget finns speciella pengar avsatta. Det är en styrka att det reserverats en betydande 

och bestämd summa pengar som ska användas till just anställningar med lönebidrag. Med detta 

visas konkret att det är en fråga som måste prioriteras. Antalet anställningar med lönebidrag har 

ökat och så länge det finns personer med funktionshinder som står utanför arbetsmarknaden så är 

det viktigt att arbetet med att fler anställningar kommer till prioriteras.  

”Så många anställningar som möjligt så att så många personer som möjligt får delta på 
arbetsmarknaden.”  

Det är ett problem att inte fler arbetsgivare är beredda att anställa en person med lönebidrag. Det 

saknas ibland arbetsgivare, trots att insatsen funnits länge och är välkänd. Det finns ett stort antal 

personer som har en anställning med lönebidrag vilket innebär att det finns en mängd information i 
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samhället om vad lönebidrag är. Därför är det märkligt att inte fler är intresserade av att anställa 

med lönebidrag. 
”Den här stora gruppen finns på olika arbetsplatser så det finns givetvis massvis av kunskap om 

vad lönebidrag är.” 

Det finns en ambitiös metodik kring lönebidraget som syftar till att ge bra stöd och vägledning till 

arbetsgivare. Handläggaren på arbetsförmedlingen ger stöd till arbetsgivaren både inför och under 

en anställning. Eftersom metodiken med lönebidrag innebär att man ska ha en regelbunden 

uppföljning så finns alla möjligheter för arbetsgivaren att få det stöd som önskas. Som minimum 

sker den uppföljande kontakten varje gång lönebidraget omprövas.  

 

Regelverket säger att förstagångsbeslutet ska omprövas inom ett år. Sedan kan det vara på längre 

tid. Så gott som alla tillämpar ettårsregeln vilket innebär att lönebidrag omförhandlas en gång om 

året. I vissa fall förekommer även kontakt där emellan, exempelvis vid upprättandet av den 

handlingsplan. Handlingsplanen anger vad som ska ske under anställningen. Som arbetsgivare kan 

önskemålet läggas fram att uppföljningar ska ske med tätare mellanrum även om man inte ska 

ompröva lönebidraget.  
”Arbetsgivaren kan ju be om vägledning vilket då skrivs in i handlingsplanen. Arbetsgivare, 

handläggare och arbetstagare skriver ju under överenskommelsen och det blir naturligt för 

arbetsgivaren att sedan koppla tillbaka till den förmedling och handläggare som tidigare utgjort 

kontakten angående eventuella problem som uppstår under anställningens gång.” 

I stort fungerar allt väl med handläggningen av lönebidraget. Särskilt sedan beslut om 

arbetshjälpmedel för personer som har en anställning med lönebidrag numer fattas av 

Arbetsförmedlingen. Det gör att när det blir uppföljningar efter två eller tre år som visar på ett 

behov av arbetshjälpmedel för att höja arbetsförmågan så kan Arbetsförmedlingen själva fatta 

beslut om det. Tidigare har dessa beslut bara kunnat fattas under det första året. 
 ”Detta kan minska en situation där det är oklart vem som ska stå för vad och där det lätt kan 

uppstå konflikter om kostnader”  

5.2 Svenskt Näringsliv 

Nedan följer ett sammandrag av den intervju som genomförts med representanten för Svenskt 

Näringsliv. 
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Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder  

Arbetsgivare tänker inte på hur arbetsmarknaden ser ut för olika grupper och arbetsmarknaden är 

inte primärt dess arbetsmarknadspolitiska insatser. Insatserna utgör bara en liten del och är något 

som arbetsgivare oftast vill hålla sig borta från. Utgångspunkten för arbetsgivare är marknaden, i 

andra hand kommer arbetsmarknadspolitiken. Som helhet måste arbetsmarknaden fungera som en 

marknad och vad som krävs är ett bättre företagarklimat som gör att arbetsgivare vågar anställa. För 

att personer med funktionshinder ska få ökat tillträde till arbetsmarknaden måste små företag våga 

växa.  

 

Företagarens ansvar och uppdrag är att utveckla sitt företag och se till att det går bra. Ett medel för 

att nå det målet är att ha rätt man på rätt plats.  
”Det finns inget som säger att det inte skulle kunna vara en person med funktionshinder men 

företagaren kan inte under några omständigheter äventyra sitt företag.”  

Samhällets mål är att ge personer tillträde till arbetsmarknaden. Detta är det få arbetsgivare som 

inte ställer sig bakom men som företagare måste företagets ekonomiska intresse ligga i fokus. I 

gynnsamma fall kan företagarens mål förenas med samhällets mål och företaget kan anställa en 

person med funktionshinder som passar för jobbet och som garanterar företagets konkurrenskraft. 

Men det gäller att inte bli utkonkurrerad av andra företag för att man gör en social insats. Oavsett 

samhällets och politikens mål så är företagares mål att företaget ska gå så bra som möjligt.  
”Det har visat sig i undersökningar att väldigt många små företagare känner att de vill göra en 

social insats om de kan göra det utan att äventyra företagets framtid.” 

Det finns många arbetsgivare som har haft någon tidigare anställd, någon i familjen eller 

bekantskapskretsen som har ett funktionshinder och som mer än gärna anställer under rätt 

förhållanden.  

 

Frågan med rätt och efterfrågad kompetens måste aktualiseras för att personer med funktionshinder 

ska få ökat tillträde till arbetsmarknaden. Tidigare har det funnits fler arbetstillfällen som inte 

kräver högre utbildning. När nu arbetsmarknaden förändras måste skolan ta sitt ansvar och 

förbereda på bästa sätt. 
”Ibland kanske det inte är funktionshindret som är hindret för anställningen utan att personen 

saknar rätt utbildning och kompetens. Arbetslivet kan inte förväntas ta hand om det som ledet 

innan hanterat bristfälligt.”  

Personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionshinder måste ha en kompetens som är efterfrågad 

och då kan den nya tekniken komma till hjälp. Det finns väl utvecklad teknik i dag som verkligen 

kan komma till gruppens fördel om den utnyttjas rätt. Personer med funktionshinder kan med 

distansarbete och andra arbetsformer få ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Om en person 
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får tillgång till rätt hjälpmedel och stöd kan det visa sig att arbetsförmågan inte är nedsatt längre. 

Med teknikens hjälp kan personer arbeta på lika villkor och det gäller då att man kommer överens 

om hur man ska investera i den här tekniken.  
”Samhället hämtar givetvis hem kostnader genom att människor får komma i arbete och bidra till 

sin egen försörjning.”  

Om det i dessa frågor framgick klart och tydligt att staten stödjer arbetsgivaren och arbetstagaren 

med det stöd som krävs så skulle fler arbetsgivare våga anställa personer med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionshinder. 

 

Lönebidraget 
Undersökningar som Svenskt Näringsliv gjort bland sina medlemmar visar att de flesta har en 

negativ inställning till arbetsmarknadspolitiken som sådan men att man gärna gör undantaget när 

det gäller personer med funktionshinder. Medlemmarna anser att det är speciella omständigheter 

och att det är rimligt att erhålla ersättning för eventuella merkostnader som funktionshindret kan 

medföra. Har man inga merkostnader ska man heller inte ha någon ersättning. Det skulle bli fler 

anställningar med lönebidrag om det fanns klarare riktlinjer och klarare information. Om 

arbetsgivare kände att de hade sin personliga kontaktman på arbetsförmedlingen att få stöd och 

vägledning av när det inte fungerar skulle de våga anställa i ökad utsträckning. En nyanställning är 

något oerhört stort för ett litet företag.  
”Vad som verkligen hade gjort en skillnad hade varit en handläggare som är insatt och som också 

är införstådd med företagandets villkor, vad det innebär och varför man inte vågar satsa.”  

Den process som en arbetsgivare sätts i då en anställning med lönebidrag ska komma till stånd är en 

komplicerad administrativ kringapparat. Detta kan skrämma arbetsgivare. Att lönebidraget ska 

förhandlas och fastställas och behov av eventuella arbetshjälpmedel eller arbetsanpassning ska 

utredas kan ha en avskräckande effekt.  
”En liten företagare har ingen personalavdelning och har ingen kunskap om de här processerna. 

Det blir lätt att de väljer att avstå av den anledningen.”  

Det måste bli klart för alla att arbetsgivare på grund av sitt uppdrag inte tänker i termer av insatser 

och insatsers mål. Arbetsgivare i allmänhet och de flesta av Svenskt Näringslivs medlemmar är små 

företag. De vill anställa någon för att det är ett arbete som ska utföras och fokus ligger på att välja 

någon som man tycker har kompetens, erfarenhet och som man tycker passar. Det är önskvärt men 

svårt att få arbetsgivare att se bredare i sin rekrytering, särskilt när det finns ett överskott på 

arbetskraft. 

 

En del av förklaringen till varför personer med funktionshinder har svårare att få en anställning kan 

vara fördomar där arbetsgivaren tror att personen skulle göra ett sämre arbete eller vara frånvarande 
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i högre utsträckning. Ett betydligt större hinder är att det krävs extra insatser från arbetsgivaren, 

insatser som är svåra att kalkylera i förhand. Det finns flera moment av osäkerhet i samband med 

insatsen. Arbetsgivare känner att de inte på förhand kan se vad anställningen kommer att innebära. 

Först senare under anställningen kan det visa sig vad för slags stöd som behövs och då kan det vara 

väldigt svårt att få det här stödet eftersom personen redan har en anställning. Företagare arbetar 

ständigt för att minimera risken för utgifter. 
”Kostnaden hamnar mitt emellan aktörerna och det kan lätt bli ett Svarte Petter spel där ingen 

vill ta kostnaden vilket ger ganska mycket krångel.” 

Osäkerheten kan även leda till att arbetsgivaren blir mer mån om att bidragsnivån blir så hög som 

möjligt. Ibland kan det uppstå en auktion kring bidragsnivån. Om budet höjs så kanske företagaren 

vågar anta det. Det är nedsättande för personens räkning att sitta ned och komma fram till hur stor 

en nedsättning i arbetsförmåga är.  

”Tänk om någon skulle gå i korridorerna på vår arbetsplats och fastställa huruvida de anställda 
arbetar till 75 procent eller 120 procent. Samtliga skulle tycka det var fullständigt orimligt.”  

Vad insatsen heller inte tar hänsyn till och som kan utgöra ett problem är att ett funktionshinder inte 

är konstant utan kan gå upp och ner och att arbetsförmågan därmed varierar. På förhand går det 

givetvis inte att förutspå och med tanke på det är det avgörande att arbetsgivare känner att de har 

stöd av arbetsförmedlingen och att det finns en kontakt som har förståelse för arbetsgivarens 

situation.  

 

Arbetsgivare är rädda för kostnader för sjukfrånvaro. Det är negativt för personer med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionshinder eftersom det finns fördomar om att funktionshinder 

medför ökad risk för sjukfrånvaro. Arbetsgivare försöker att göra så säkra anställningar som möjligt 

vilket slår direkt mot personer med funktionshinder. Vad en arbetsgivare uteslutande gör är att 

kalkylera med risker i samband med alla nyanställningar.  
”Ser man att det finns för mycket osäkerhet i en anställning och att man inte vet vart det tar iväg 

ekonomiskt vågar en arbetsgivare inte anställa.” 

Osäkerheten kan gälla sjukfrånvaro men även att man inte vet vem som är villig att betala om det 

behövs göras anpassningar, köpa in utrustning eller kompetensutveckla. Om en arbetsgivare har 

andra att välja på där osäkerheten är mindre riskerar personer med funktionshinder att bli 

förbigången anställning. 
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5.3 Handikappförbunden  

Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder  

Handikappförbunden anser att den relativa handikappmodellen, att det är brister i miljö och 

omgivning som orsakar funktionshinder och inte brister hos personer, inte fått genomslag i 

samhället. Personer med funktionshinder betraktas mottagare av samhällets stödinsatser, inte som 

arbetskraft. Detta är grundproblemet generellt i samhället och på arbetsmarknaden resulterar det i 

att personer med funktionshinder inte ses som en resurs. Istället fokuseras på nedsättning som mäts 

och bedöms. Personens förmåga sätts i skuggan.  
”Om det på en marknad med konkurrens som grund fokuseras på en nedsättning försvinner 

personens möjligheter helt.”  

Samhällets syn på personer med funktionshinder påverkar hur personer med funktionshinder ser på 

sig själva. Personer med funktionshinder är vana vid de negativa värderingar som finns och agerar 

utifrån dem.  

”Varför skulle personer med funktionshinder se sig själva som resurser på arbetsmarknaden när 
ingen annan gör det?” 

De största svårigheterna på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga och 

funktionshinder är negativa värderingar. Det sätt som arbetsförmedlingen arbetar på med 

förhandlingar om personers nedsättning i arbetsförmåga förstärker dessa värderingar. Deras 

arbetssätt behöver läggas om.   
”Uppbyggnaden av personens egen konkurrenskraft måste ligga i fokus och det måste börja i 

skolan så att personer stärker sina möjligheter inför arbetsmarknaden.” 

Detta ger skolan en viktig roll att förbereda personer på rätt sätt och erbjuda personen rätt 

utbildning. Hittills har skolan inte lyckats med att förbereda för arbetsmarknaden. Det beror på att 

personer med funktionshinder inte förväntas delta på arbetsmarknaden som andra. 

En ytterligare problematik på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 

funktionshinder är att läget inte är konjunkturberoende som för exempelvis ungdomar och andra 

grupper som har det svårt på arbetsmarknaden. Då efterfrågan på arbetskraft ökar så kommer dessa 

grupper in på arbetsmarknaden. De svaga grupperna fungerar som en andra hands arbetskraft som 

arbetsgivare tar till när utbudet minskar. Tyvärr sker inte detta för personer med funktionshinder. 

Detta tyder på att personer med funktionshinder inte ens ses som en andra hands arbetskraft såsom 

andra grupper med lågt deltagande på arbetsmarknaden.  

 

Dessutom är personer med funktionshinder ofta mottagare av någon stödinsats från samhället, en 
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insats som föreslagits på grund av att personen inte förväntats kunna delta på arbetsmarknaden. När 

arbete sedan finns tillgängligt står insatsen i vägen för att anta arbetet.   

”Personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionshinder är ofta fast i förtidspension eller 
inlåsta i annan åtgärd som de inte vågar lämna för en osäker anställning.”  

 Detta innebär att även om vi går mot en brist i arbetskraft så stängs personer med funktionshinder 

ute från arbetsmarknaden. Personen som mottar samhällets stöd har heller inga incitament att ge sig 

ut på en osäker arbetsmarknad utan motiveras att stanna i en trygg åtgärd. Systemet bekräftar 

samhällssynen på personer med funktionshinder; att de är mottagare av stöd och inte arbetstagare. 

Detta går även att urskilja genom att titta på vilka det är som samhället fortbildar när det blir brist 

på arbetskraft.  
”En reflektion som kan göras här är att man i sämre tider generellt satsar på utbildningar som 

riktar sig mot de grupper som står utanför arbetsmarknaden men dessa satsningar uteblir för 

personer med funktionshinder.” 

De rättigheter en person har som medborgare motsvaras av skyldigheter och dessa är minst lika 

viktiga att uppfylla för upplevelsen av medborgarskap. En grundläggande skyldighet är att bidra till 

den gemensamma välfärden och att inte få den möjligheten utestänger människor från att delta i 

samhällsutvecklingen. För att allas rättigheter ska bli självklarhet krävs att alla får möjlighet att 

bidra till vårt gemensamma välstånd.  
”Det är den princip som vårt samhälle bygger på och här finns ett nödvändigt samhällskontrakt 

som innehåller skyldigheter likväl som rättigheter.” 

Vårt samhälle värderar arbete högt och är avgörande för identitetsuppfattningen. För delaktighet i 

samhället är deltagande på arbetsmarknaden en förutsättning. Det är dessutom genom att personer 

med funktionshinder finns på arbetsplatser och i olika positioner och tjänster som värderingar om 

funktionshinder kan försvagas och försvinna. Detta blir en ond cirkel eftersom personer med 

funktionshinder inte kommer ut på arbetsplatser i tillräckligt hög utsträckning. De som väl kommer 

ut har ofta subventionerade anställningar. Det förstärker bilden av att personer med funktionshinder 

inte är arbetskraft som andra. Att insatsen inte övergår i osubventionerad anställning är ett stort 

problem. 

 

Lönebidraget  

Lönebidragets själva grund är tvivelaktig men för många är den enda möjligheten till anställning. 

Det måste dock fungera som en sluss in i arbetslivet och inte en lösning för aktivitet. Då 

arbetsmarknadens utgångspunkt är konkurrens blir det omöjligt för personer med funktionshinder 

att hävda sig om de mäts och bedöms utifrån sin nedsättning i arbetsförmåga. En persons tillgångar 

och förmågor måste ligga till grund i en insats.  
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Lönebidraget har klara brister men det kan inte bara tas bort utan att ersättas med något annat. Det 

skulle gå att skapa en bättre insats. Ett område som kan förbättras är efterlevande av befintlig 

lagstiftning och att granskningen av lagstiftningen blir mer framträdande.  

”Lagstiftningen ger mycket ansvar till arbetsgivare men det råder klara brister i hur lagarna 
efterlevs i praktiken.” 

Det finns ett inbyggt fel i strukturen redan från lagstiftande nivå då man utgår från en 

hundraprocentig arbetsförmåga. Ingen kan säga vad en hundraprocentig arbetsförmåga är. Eftersom 

det i de arbetsmarknadspolitiska insatserna fokuseras på att en arbetsförmåga inte uppgår till hundra 

procent så fastslås det en negativ och fiktiv norm att det finns en sådan nivå. Dessutom förmedlas 

den bilden till arbetsgivaren på organisationsnivå när tjänstemän ska förhandla om hur stor 

avvikelsen är från denna påhittade norm. Ett av de stora problemen på arbetsmarknaden för 

personer med nedsatt arbetsförmåga är att de utestängs på grund av negativa värderingar. Dessa 

finns inte bara generellt i samhället utan förmedlas och reproduceras via statliga myndigheter med 

de arbetsmarknadspolitiska programmen.   
”Detta är ett problem i konstruktionen, de negativa värderingarna finns inbyggda och 

reproduceras.”  

Lönebidraget har inte någon neutraliserande effekt och personer som har en anställning med 

lönebidrag upplever i allmänhet inte att de är på arbetsplatsen på samma villkor som övriga. En 

anställning med lönebidrag kallas ofta för en ”placering” på en arbetsplats.  Det är bara en 

anställning med lönebidrag som kallas placering. Det är ett tecken på att tanken med ett 

neutraliserande lönebidrag är god men dessvärre inte återfinns i verkligheten.  
”Tanken med ett neutraliserande lönebidrag försvagas redan vid handikappkodningen. Att göra 

en bedömning av en nedsättning i arbetsförmåga och att ha en handikappkodning är ett förlegat 

system. Vi bör ställa oss frågan vilken annan grupp i samhället som hade funnit sig i att bli mätt 

och kodad på det viset.”  

En anledning till att så få arbetsgivare anställer med lönebidrag kan vara att informationen om 

lönebidrag inte når fram på rätt sätt till potentiella arbetsgivare. Det har visat sig i undersökningar 

att det finns ett stort antal arbetsgivare som skulle kunna tänka sig att anställa personer med nedsatt 

arbetsförmåga och funktionshinder men som av olika anledningar inte kommit sig för att göra det. 

Dessa arbetstillfällen borde tas tillvara. Arbetsgivarna och deras intresse fångas inte upp. Kontakten 

mellan AMS och arbetsgivare fungerar inte tillfredsställande. 
”Det har framkommit att arbetsgivare tror eller tycker att insatsen och administrationen kring 

den är krånglig. Om de känner så är det nödvändigt att göra något åt”.  

Handikappförbunden anser dock att den största anledningen till att fler anställningar inte kommer 

till är att synen på personer med funktionshinder. Anledningen till att så få anställningar med 

lönebidrag övergår till osubventionerade anställningar är helt enkelt att ingen arbetsgivare vill 

betala om de kan slippa. Även om en person med funktionshinder är lika effektiv som någon annan 
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på arbetsplatsen så ska det mycket till innan en arbetsgivare väljer att betala lönen om de inte 

måste. Vid omförhandling av bidraget sitter personen tillsammans med arbetsgivaren och 

arbetsförmedlingen. Ofta vet personen att arbetsgivaren inte anser sig ha råd att betala lönen och 

har att välja på att intyga en nedsatt arbetsförmåga eller stå utan arbete.  

6. Jämförande tematisk analys 

Nedan följer en diskussion av svaren i resultatdelen, utifrån en jämförande tematisk ansatts. Här 

besvaras de två frågeställningar av analytisk karaktär. 

Vilka skillnader finns det mellan de olika aktörernas perspektiv? 

Är dessa skillnader av relevans för insatsens implementering, och i så fall på vilket sätt? 

6.1 Arbetsmarknaden för personer med 

funktionshinder 

Organisationerna är relativt samstämmiga i hur de anser att arbetsmarknaden ser ut för personer 

med nedsatt arbetsförmåga och funktionshinder i form av arbetstillfällen och utbud samt dess 

möjligheter och svårigheter. De är ytterligare samstämmiga i att det är ett problem att personer med 

nedsatt arbetsförmåga och funktionshinder generellt har en lägre utbildningsnivå än befolkningen i 

övrigt. De påtalar skolans roll och ansvar och utbildningens relevans för att få en anställning. 

Vidare är de överens om att en många arbeten som inte kräver högre utbildning försvunnit, men att 

andra möjligheter skapats. Här nämns som exempel ny teknik och flexibla arbetsformer samt att 

den fysiska belastningen i många yrken minskat. Parterna är med andra ord överens om att en del 

av problematiken inte går att lösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.  

 

När det kommer till det låga deltagandet har arbetsgivares representant och Handikappförbunden 

olika förklaringar på varför det är så. Från arbetsgivarrepresentanten lyfts att det är generellt dåliga 

förhållanden för arbetsgivare som gör att personer med funktionshinder blir extra utsatta och inte 

kommer in på arbetsmarknaden. På grund av dåliga förutsättningar försöker arbetsgivare göra så 

säkra anställningar som möjligt. Att anställa en person med funktionshinder upplevs inte som den 

säkra anställningen eftersom arbetsgivare har svårt att i förväg ses vad funktionshindret kommer att 

innebära. 

 

Handikappförbundens förklaring hänger samman med resonemanget. Personer med funktionshinder 
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ses inte som arbetskraft och  personer som har funktionshinder förväntas inte delta i arbetslivet utan 

istället ta emot samhällets stöd. Denna syn leder till att personer med funktionshinder ofta befinner 

sig i en insats av något slag som de inte vågar lämna för en osäker anställning.  

6.2 Lönebidraget 

AMS beskriver lönebidraget som en vanlig, reguljär anställning med avtalsenlig lön, på samma 

villkor som andra på arbetsplatsen. Om en person har en nedsättning i arbetsförmåga kan 

arbetsgivaren bli kompenserad för bortfallet. Lönebidraget verkar därmed normaliserande och detta 

är insatsens starkaste sida.  Svenskt Näringsliv refererar helt motsatt till lönebidraget som en social 

insats som många företagare gärna vill göra om möjligheten finns. En anställning med lönebidrag 

beskrivs som ett risktagande. Handikappförbunden pekar på faktumet att det ofta talas om en 

”placering” med lönebidrag, inte en anställning. Detta ser de som en indikation på att personen som 

har anställningen inte ses som en arbetsresurs på en arbetsplats utan som mottagare av stöd.  

 

Här markeras tre olika perspektiv på insatsen. Medan en part ser åtgärden som neutral anser sig en 

annan stå inför åtagandet av en social insats medan den tredje parten förväntar sig att inte bli 

betraktad som en medarbetare på jämlika villkor. Lönebidraget bygger på en god samverkan där de 

tre parterna har den gemensamma synen att subventionen är tillfällig och att aktiva åtgärder för att 

en nedsatt arbetsförmåga ska avta planeras och genomförs. I mötet mellan en handläggare som ser 

insatsen som neutral och en företagare som anser sig göra en social insats uppstår rimligen 

missförstånd. Att dessutom arbetstagaren inte förväntar sig att bli betraktad som arbetskraft kan 

skapa ytterligare hinder.  

 

AMS ser lönebidraget som en neutral insats där arbetsgivare kompenseras för bortfall i 

arbetsförmåga. Svenskt Näringsliv däremot talar med självklarhet om ett risktagande i samband 

med en anställning med lönebidrag och att det kan förväntas leda till merarbete och merkostnader 

för arbetsgivaren. Detta risktagande menar Svenskt Näringsliv kan leda till att arbetsgivare försöker 

förhandla upp bidragsnivån. Eftersom bidragsnivån enbart ska grunda sig på nedsättningen i 

arbetsförmåga är detta ett allvarligt hot mot en lyckad implementering. När arbetsgivarens mål 

samtidigt är att få till stånd en anställning, förstärks risken att bidragsnivån beslutas på en felaktig 

grund. Arbetstagaren kan inte förmodas framhålla att bidragsnivån ska stå i relation till 

nedsättningen i arbetsförmåga eftersom hon eller han har som mål att få en anställning. Om 

bidragsnivån förhandlas utifrån något annat än arbetsförmågan i relation till de aktuella 

arbetsuppgifterna så undergräver det insatsens syfte och mål. 
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6.3 Varför fler anställningar inte kommer till 

Parterna ser även olika på varför fler anställningar inte kommer till. AMS konstaterar att det är ett 

problem att så få arbetsgivare är intresserade av att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga på 

grund av funktionshinder, men ser ingen förbättringspotential från sin organisation. Information om 

lönebidraget finns, reglerna efterlevs och vägledning fungerar på ett sätt så att arbetsgivare kan 

känna sig trygga.  

 

Från arbetsgivarhåll uttrycks tydligt att det är på grund av dåliga förutsättningar för företagare som 

är problemet med åtgärdens ineffektivitet. Svenskt Näringsliv trycker hårt på att arbetsmarknaden 

för personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionshinder skulle bli mer tillgänglig om resurser 

lades på att skapa ett bättre företagarklimat i allmänhet. När det gäller lönebidrag menar de i 

motsats till AMS att det just saknas information och vägledning. Det gör att arbetsgivare inte 

känner den trygghet som krävs för att anställa.  

 

Handikappförbunden anser i sin tur att problemet grundar sig i att arbetsgivare ser personer med 

funktionshinder som mottagare av stöd. Arbetsgivare söker inte mottagare av stöd utan arbetskraft. 

Därför kommer inte fler anställningar till. De olika aktörerna presenterar därmed tre skilda synsätt. 

Från AMS:s horisont är det främst en fråga om ett bristande intresse hos arbetsgivare att anställa 

personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionshinder. Svenskt Näringsliv efterlyser information 

och handläggare som är insatta i företagares situation och menar att det är rädsla och brist på 

kunskap som står i vägen. AMS och Svenskt Näringsliv förmedlar olika bilder av situationen. 

Svenskt Näringsliv menar att det saknas information och handläggare med kunskap om 

arbetsgivares och företagares situation.  

6.4  Incitamentsstrukturer 

Handikappförbundens grundinställning är att personer med funktionshinder inte ses som arbetskraft 

och de menar att AMS:s incitamentsstruktur gör att implementeringen blir ineffektiv. De negativa 

värderingarna reproduceras via det arbetssätt som tillämpas.   

 

De skiftande kontexter som aktörerna agerar utifrån skapar olika incitamentsstrukturer och genom 

dessa olika målsättningar. Dessa kan förstärkas ytterligare då aktörerna har olika synsätt på såväl 

sammanhanget som på insatsen. De verktyg som ska säkerställa utvecklingen mot en övergång till 

osubventionerat arbete och att insatsen har den normaliserande verkan som avses; kartläggning, 

handlingsplan och uppföljning, riskerar att utebli.  



 26

Att dessa verktyg hamnar i skymundan, är inte förvånande när handläggarens incitament inriktas 

mot att en anställning kommer till stånd och arbetsgivarens incitament främst rör en så fördelaktig 

överenskommelse som möjligt. I intervjuerna framkommer att arbetsgivare dessutom anser sig stå 

inför en social insats där informationen är bristfällig och relationen till Arbetsförmedlingen upplevs 

som otrygg. Arbetsgivaren anser dessutom att insatsen innebär utgifter och resurser som inte går att 

beräkna samt en krånglig administration. Det framkommer även i intervjuerna att handläggaren inte 

alls ser situationen på det viset. De olika perspektiven försämrar förutsättningarna för samverkan. 

Om personer med funktionshinder dessutom inte ses som arbetskraft såsom Handikappförbunden 

gör gällande, försvåras omständigheterna ytterligare. Om arbetstagaren betraktas som mottagare av 

stöd, kan benägenheten att lägga resurser på att staka ut den väg, med kompetensutveckling och 

andra utvecklande resurser, som leder mot en anställning utan subvention antas minska. 

Sammantaget förpassas den personliga utvecklingen till en bakgrund och möjligheterna för att nå 

målet om en osubventionerad anställning minskar. Detta är allvarligt då dessa två är insatsens 

medel och mål. Arbetstagarens förmåga att själv påverka att en plan formaliseras på rätt sätt kan 

inte bedömas som stor. Särskilt inte mot den bakgrund som Handikappförbunden förmedlar, att 

personer med funktionshinder själva delar bilden av att inte tillhöra arbetskraften på lika villkor. 

6.5 Bristfällig kommunikation 

Handikappförbunden poängterar att det krävs att handläggare har en god kommunikation och aktivt 

finner rätt på potentiella arbetsgivare för att en effektiv implementering av lönebidraget ska kunna 

uppnås.  

 

Svenskt Näringsliv menar att arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadspolitiska insatser är något 

som arbetsgivare generellt är negativa till. Lönebidraget implementeras därmed i en miljö där de 

betraktas som något icke önskvärt och ska kommuniceras till en målgrupp som har en negativ 

inställning till arbetsmarknadspolitiska insatser. Utöver det ska det kommuniceras till en grupp 

som, enligt Svenskt Näringsliv, kan ha negativa attityder till att anställa personer med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionshinder.  

 

Svenskt Näringsliv menar att det saknas information medan AMS menar att arbetsgivare har 

tillgång till fullgod information. Parterna är med andra ord inte överens om hur väl information om 

insatsen kommuniceras. Oavsett informationsutbudet tyder dessa skillnader i åsikt på att 

kommunikationen kan förbättras. Om arbetsförmedlares syn på rådande förhållanden och 

implementeringen av lönebidraget inte stämmer överens med potentiella arbetsgivare minskar 

chansen att den rätta kontakten etableras och att anställningar kommer till. Detta blir allvarligt 

eftersom insatsen bygger på och förutsätter en god och professionell kontakt och kommunikation. 
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Risken att parterna inte når fram till varandra ökar ytterligare om arbetsgivare känner sig negativa 

till arbetsmarknadspolitik generellt och handläggare inte har en medvetenhet om det i sin kontakt.  

Skillnaderna i synen på information är även problematisk i sig självt. Om arbetsgivare generellt är 

negativa till arbetsmarknadspolitiska insatser krävs en strategi för en målgruppsfokuserad och aktiv 

information som har med arbetsgivares perspektiv som bakgrund. AMS förmedlar istället bilden av 

att informationsbristen är ett oriktigt påstående. Följden av detta kan bli att ansvarig myndighet inte 

uppfattar och uppmärksammar problemet och att åtgärder inom området inte utvecklas.  

 

Bilden av att aktiva satsningar gentemot arbetsgivare behövs, stärks av de undersökningar som 

Svenskt Näringsliv gjort bland sina medlemmar, vilka visar på att de arbetsgivare som tidigare haft 

anställda med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder ofta anställer ytterligare personer 

från denna grupp.  Dessutom uppger många att de vill anställa någon om det är möjligt att göra utan 

att riskera företagets framtid, eller att de tänkt på att anställa någon men inte kommit sig för att göra 

det. Då själva grunden i lönebidraget är att det ska ha en normaliserande verkan beror denna rädsla 

antingen på att insatsen inte fungerar som den är tänkt och i praktiken innebär merkostnader, eller 

att information om insatsen inte nått fram i tillräcklig grad.  

6.6 Förhandlingar 

De förhandlingssituationer som beskrivits i informanternas svar förtjänar att lyftas fram ytterligare. 

Att förhandla om en persons nedsättning i arbetsförmåga och bidragets storlek vid sidan av 

personen är nedsättande. Alla tre respondenter berör detta och deras syn är samstämmig. 

Handikappförbunden och Svenskt Näringsliv menar att gruppen utsätts för en situation som ingen 

annan grupp hade funnit sig i. Såsom diskuterats ovan följer förhandlingssituationen naturligt av 

aktörernas olika mål och ekonomiska intressen vilka skapar bristfälliga incitamentsstrukturer. Om 

insatsen ska gå i linje med de handikappolitiska målen om full jämlikhet och delaktighet måste de 

moment som leder till förhandling avhjälpas. Handlingsplanen verkar inte räcka till för att jämka 

aktörernas perspektiv och mål.  

 

Att åsikten att förhandlingssituationer av det slag som förekommer inom ramen för lönebidraget 

inte är acceptabla kan tyda på en attitydförändring. Det kan vara ett tecken på ett perspektivskifte, 

från att personer med funktionshinder setts som mottagare av stöd till att betraktas som medborgare 

med samma rättigheter som andra. Detta behöver inte betyda att perspektivskiftet återfinns i 

praktiken, när ett lönebidrag ska formaliseras och där parter förhandlar utifrån sina skilda 

perspektiv. 
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7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur representanter från staten, arbetsgivare och 

arbetstagare ser på lönebidraget och dess implementering. Ambitionen var att åskådliggöra, jämföra 

och analysera de tre perspektiv som möts vid implementeringen av lönebidraget utifrån ett rational 

choice-teoretiskt perspektiv. Arbetsförmedlare, arbetsgivare och arbetstagare förutsätts samverka 

för att nå ett gemensamt mål; en reguljär anställning. Samhällets stöd ska vara normaliserande i den 

bemärkelsen att endast en nedsättning i arbetsförmåga ersätts under en övergångsperiod om 

maximalt fyra år (prop. 2003:95). Strävan har varit att belysa de potentiella problem som kan 

uppstå vid åtgärdens implementering i ett fall av samverkan då aktörerna kan förmodas agera 

utifrån olika professionella mål och ekonomiska intressen. 

 

Stora skillnader finns mellan de olika aktörernas syn på lönebidraget. Medan Svenskt Näringsliv 

talar om en ”social insats” betonar AMS att det rör sig om en reguljär insats med normaliserande 

verkan. Handikappförbunden å sin sida menar att insatsen reproducerar negativa attityder. 

Intervjuerna tyder på att medan arbetsgivare upplever en bristfällig information, kommunikation 

och kontakt så anser AMS att utbudet inom området är fullgott. Myndigheten delar heller inte 

arbetsgivarrepresentantens syn på vad insatsen innebär.   

 

Befintliga incitamentsstrukturer i lönebidraget leder till att insatsens syfte undermineras. Detta är ett 

resultat som inte framkommit i tidigare utvärderingar av lönebidraget. Handlingsplanerna, som 

syftar till att ha en jämkande verkan och leda parterna mot insatsens mål, verkar inte räcka. 

Skillnaden i synsätt mellan framförallt arbetsgivare och arbetsförmedlare föranleder en kontakt som 

båda parter finner svår och som förtar den jämkande verkan som handlingsplanen förväntas ha 

gentemot parternas vilja att skapa den för dem mest fördelaktiga lösningen.  

 

Med utgångspunkt i tidigare studier av lönebidraget (prop. 2003:95, Leyman 1992, Eriksson 1995, 

1996), insatsens utformning och organisationerna skilda intressen, kunde det antas att skillnader i 

kunskaps- och erfarenhetsbas, skilda motiv och asymmetriska relationer (Danermark & Kullberg, 

1999) kan orsaka hinder för en effektiv implementering. De två förstnämnda förväntningarna har 

fallit in såsom beskrivits ovan. Vad gäller asymmetriska relationer finns tydliga kopplingar mot det 

förhandlingsspel som präglar insatsen. När arbetsförmedlare och arbetsgivare förhandlar om 

bidragsnivå är det inte bara en kränkande situation för arbetstagaren, det är även ett tecken på att 

denne är den svagaste parten. Att dessa förhandlingar pågår motverkar även insatsens syfte såväl 

som politiken generellt. 
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7.1 Expertintervjuer som metod för att bedöma 

populationer 

Medan frågeställningarna enligt ovan har besvarats, återstår frågan om de besvarats rätt. Om 

upplägget på studien inte fångar fenomenet på rätt sätt – om det finns validitetsrelaterade brister – 

minskar svarens värde väsentligt. I studien användes expertintervjuer för att approximera respektive 

grupps perspektiv. I den mån intervjuerna övergått till att gälla expertens synpunkter, snarare än 

expertens bedömning av den grupp denne ska representera, försvagas tillförlitligheten.  

 

En ytterligare svaghet i upplägget är att kausaliteten är svår att testa. Orsakssamband går att skönja 

och belägga utifrån s.k. face value men det är inte möjligt att dra några slutgiltiga slutsatser om vad 

som påverkar vad och i vilken mån. Jag återkommer till detta under det avslutande avsnittet om 

förslag på fortsatt forskning. Slutligen är svaren aldrig mer spektakulära än de frågor som ställts. 

Denna studie har haft en starkt deskriptiv betoning där såväl teoriprövning som teoriutveckling lyst 

med sin frånvaro. Ambitionen har varit att belysa ett centralt forskningsobjekt och bana väg för 

vidare forskning på området. Resultaten från intervjuerna indikerar entydigt på väsentliga skillnader 

i perspektiv, och utifrån vad som tidigare är känt finns goda skäl till att anta en direkt koppling till 

brister i lönebidragets implementering.  

7.2 Fortsatt forskning 

Då denna studie indikerat på snarare än fastslagit att aktörernas olika perspektiv hämmar insatsens 

implementering kommer jag här peka på förslag till fortsatt forskning. Studien ringar in flera 

områden där konkreta förbättringsåtgärder kan identifieras. Studien visar på ett behov av analyser 

av vad som skulle kunna bidra till att fler arbetsgivare blir beredda att anställa personer med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionshinder. Det kräver i sin tur en studie av vilken inställning och 

förförståelse arbetsförmedlare har till företagande, företagare och rollen som arbetsgivare samt en 

djupare kartläggning av arbetsgivares attityder mot personer med funktionshinder. 

 

En fördjupad studie av de olika aktörernas perspektiv och deras möjligheter att agera med hänsyn 

tagen till rådande attityder skulle kunna klargöra om handlingsplanen är ett för svagt verktyg för att 

hålla insatsen på rätt kurs mot målet. 

 

Ett projekt på en mer övergripande nivå vore att utifrån en mer generell teoribildning och med 

generaliserbara ambitioner skapa en sammanhållen kausal modell. Då det rör sig om tre individer i 

samverkan tycks ett rational choice-perspektiv vara en fruktbar teroretisk utgångspunkt. Utifrån 
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samhällsvetenskapliga teorier och nuvarande kunskapsläge borde det vara möjligt att med en hög 

grad av precision specificera och testa vad som driver varje aktör. Återkopplingar mot 

kunskapsläget med avseende på statlig samverkan kan också vara en framkomlig väg, liksom 

jämförelser med likartade statliga insatser, för att försöka finna likheter och skillnader i de 

potentiella förklaringsfaktorerna och på så vis styrka specifika kausala samband.  

 

En anställning med lönebidrag är en lösning efter att ett antal andra arbetsmarknadsinsatser prövats 

(prop. 2003:95). Det är nödvändigt för insatsens syfte att den inte betraktas som mål. Enligt 

utredningen och utifrån volymmålet betraktas den dock av handläggaren vid arbetsförmedlingen 

som mål (Ibid.). Att arbetsgivaren skulle verka för övergång till osubventionerad anställning 

förefaller inte troligt eftersom det betyder en ekonomisk förlust. Att arbetstagaren som har behov av 

stödet inte själv kan verka för en övergång förefaller naturligt. Att anställning betraktas som mål 

kan tänkas hämma möjligheterna för att handlingsplanerna som ska leda personen till en 

osubventionerad anställning utformas på ett aktivt och korrekt sätt med mål och identifiering av de 

insatser som kan underlätta övergången till en anställning utan lönebidrag. 

 

Givet syftet för såväl insatsen som arbetsmarknadspolitiken i stort är dessa brister allvarliga. Det 

centrala elementet i lönebidraget är en övergång till en osubventionerad anställning och därmed 

möjligheten att försörja sig genom eget arbete uteblir. Istället blir personer fast i en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd då lönebidraget ses som en slutstation och inte en tillfällig insats. I 

vad mån de olika parternas perspektiv har haft en del i den bristfälliga implementeringen analyseras 

inte i utredningen. Varför handlingsplanerna, som ska leda mot insatsens mål och garantera att 

insatsen leds åt rätt håll, inte upprättas har inte heller analyserats.  

 

I den utredning av lönebidraget som genomfördes 2003 framgår att det återfinns allvarliga brister 

hos lönebidragets implementering. Handlingsplanerna utgör inte de redskap för en övergång till 

osubventionerad anställning som de är tänkta att göra, utan består istället av standardiserade och 

korta meningar utan individuell karaktär. (prop.2003:95) Varken i utredningen eller i regeringens 

åtgärder återfinns en analys av eventuella samverkansproblem till följd av olikartade perspektiv hos 

parterna. Detta trots att insatsen bygger på dialog och en konstruktiv samverkan mellan 

arbetstagare, arbetsgivare och arbetsförmedlare – tre aktörer som agerar utifrån skiljda intressen och 

mål. 
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