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Abstrakt 
This essay will describe the working method of wage subsidies at the Employment 

Service and provide an insight into how legal these decisions are in Västra 

Götalandslän. Through qualitative interviews, prosecutors at the Swedish Employment 

Service have described the process how a wage subsidy is taken at the employment 

service. In addition, Lennart Lundqvist's theory of "our public ethos" in which the paper 

sets the ethics of ethics to see how legal the process is in decision making. The 

conclusion was that the workforce's workforce could be further improved in order to be 

able to be more confident.  
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1. Inledning: 

Arbetsförmedlingens (AF) ledord är Professionell, Inspirerande och 

Förtroendeingivande. Med dessa värdeord vill AF skapa en nytta för kunderna samt 

samhället. Arbetssättet ska utgå från rättssäkerheten, vara effektiva samt att samarbeta 

med andra myndigheter genom samverkan. Arbetet ska genomsyras av service som utgår 

ifrån kunderna. Myndigheten vill sprida inspiration för att utveckla människor och företag 

till starkare samhällsnytta på arbetsmarknaden.1 

 

2017 avslutades starkt av Sverige som då hade den lägsta arbetslösheten i Europa på 6.7 

procent, samt en trend som visade en fortsatt nedgång inom arbetslöshet och en ökad 

sysselsättning genom subventionerade och osubventionerade anställningar. Samtidigt så 

meddelar arbetsgivare att det råder en stor kompetensbrist hos den arbetande 

befolkningen vilket snabbt kan leda till att tillväxten hämmas och arbetsmarknaden saktas 

ner i sysselsättning.2  

 

Via lönebidrag kan personer som har vissa begränsningar få en anställning som är 

anpassad utifrån det egna behovet. Här finns både tekniska hjälpmedel, specialanpassade 

datorskärmar exempelvis, och även stöd till arbetsgivaren i form av ekonomisk ersättning 

för att personen exempelvis inte ska utföra vissa uppgifter, alternativt komma upp i 

arbetstid eller kunna studera vid sidan om. Samtliga insatser är till för att öka individens 

chans på arbetsmarknaden och på så sätt bli självförsörjande.3 

 

Handläggarna på AF arbetar utefter regleringsbrevet så beslutsfattandet kring lönebidrag 

borde vara rättssäkert. Denna studie syftar till att undersöka om detta stämmer genom att 

intervjua fem handläggare på AF som arbetar med lönebidrag. Studien ämnar vidare 

undersöka hur arbetsförmedlarna själva ser på rättssäkerheten kring hur lönebidrag blir 

till i och med arbetsprocesser men även ur en etisk synvinkel gällande beslutsfattandet 

kring procentsatsen om lönebidraget och dess skillnader.  

 

 

                                                 
1 Arbetsförmedlingen (2018). Vision och värdegrund.  
2 Arbetsförmedlingen (2018). Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017. 
3 Arbetsförmedlingen (2018). Lönebidrag för utveckling i anställning.  
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1.1. Syfte och frågeställningar: 

Denna studie har två syften; att undersöka beslutstagandet innan ett lönebidrag tas samt 

att undersöka om handläggarna på AF arbetar genom Lennart Lundqvists teori om 

förvaltningsetiken eller om ens egenetik påverkar beslutsfattandet. Studien ämnar 

uppfylla ovanstående syften samt besvara frågeställningarna nedan genom att intervjua 

arbetsförmedlare som arbetar med lönebidrag på AF. Tidigare forskning inom lönebidrag 

har främst behandlat lönebidragsanställningar utifrån ett chefsperspektiv samt 

möjligheten för personer med en dokumenterad funktionsnedsättning att få ett arbete. 

Genom att intervjua arbetsförmedlare som arbetar med lönebidrag för funktionsnedsatta 

så ämnar studien även att utöka tidigare forskning kring lönebidrag.  

 

I relation till studiens syften ämnar denna studie undersöka samt besvara följande 

frågeställningar; 

 

Hur bedömer handläggare på Arbetsförmedlingen om personer med 

funktionsnedsättningar beviljas Lönebidrag och finns det någon skillnad i 

tillvägagångsättet? 

 

Utifrån Lennart Lundqvists teori gällande ”vårt offentliga etos” jämförande egenetiken 

och förvaltningsetiken, kan man säga att handläggare på Arbetsförmedlingen arbetar 

rättssäkert? 
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2. Bakgrund:  

I denna del av studien presenteras information om Arbetsförmedlingens uppgift, 

funktionsnedsättningar och lönebidrag. 

2.1. Arbetsförmedlingens arbetssätt: 

Af är en statligt ägd myndighet som arbetar direkt under regeringens regim. Afs syfte är 

att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande, motverka arbetslöshet genom att öka 

sysselsättningen samt prioritera de människor som befinner sig lägst bort från 

arbetsmarknaden. Af ska verka för att arbeta rättssäkert, effektivt och enhetligt. Det ska 

även ske likgiltigt i hela landet och som ”kund” (arbetsgivare och arbetssökande) ska man 

få god service oavsett vilken del av Sverige du bor i. Anpassningen i arbetsgången ska 

vara individbaserad och ske utifrån de förutsättningar som den enskilde individen har för 

att kunna få och behålla ett arbete.4 

 

2008 gav ”Delegationen mot felaktiga utbetalningar” ut en rapport som belyste 

problemen kring lönebidragstagandet samt pekade på de främsta anledningarna till att 

bidragsnivån oftast var för höga. De ansåg att den främsta anledningen var de svårigheter 

kring att just göra en sådan bedömning då det krävs kunskap om både arbetet i sig, 

nedsättningen kring funktionsnedsättningen samt kunskapsbrist kring regelverken. 

Ytterligare en faktor som ofta stämde in var bristen på tid för att kunna sätta in sig i både 

regelverk och ökad kunskap kring arbetsförmågan på arbetsplatsen utifrån 

branschkunskap. I och med rapporten kom det även fram att med förstaårs och 

andraårsbesluten så förekom det sällan någon sänkning kring bidragsnivån, vilket är syftet 

när det kommer till lönebidrag. Det borde således vara enklare att bedöma arbetsförmågan 

vid det andra beslutet då detta ska vara färdigställt under det första året med stöd från AF. 

AF arbetar för att motverka detta genom interna stickprovet som ska kunna ”hitta” de 

beslut som tagits felaktigt. Dock tar inte dessa stickprov hänsyn till den arbetsanalys som 

gjorts av handläggaren och således kommer dessa ärenden aldrig att bli kollade utan sköts 

internt av omprövaren på kontoren. Det finns inte heller någonting i handläggarstödet där 

det står beskrivet hur handläggarna ska agera inför beslutsfattandet av ett lönebidrag.5 

Genom rapporten från Statens Offentliga Utredning (SOU) (2012:31) utreds 

handläggarnas princip gällande bidragsnivån genom enkätundersökning, som enbart ska 

                                                 
4 Sveriges Riksdag. (2017). Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen – Svensk 
författningssamling 2007:1030. 
5 Regeringen (2012). Sänkta trösklar – högt i tak. S. 146. 
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nämnas i procentsats, oftast diskuteras i kronor på grund av subventionsnivån som 2017 

ligger på 18 300 kronor/månad.6 I rapporten nämns det även att handläggarna erbjuder 

ytterligare kompensation till arbetsgivaren i form av personligt bidrag eller 

handledarbidrag. Detta då taket anses vara under de avtalsenliga lönerna och 

handläggarna kan då genom en annan ekonomisk kompensation höjer bidraget till 

arbetsgivaren. Fyra av fem handläggare som deltog i SOU studien förmedlade att de ansåg 

att taket är för lågt för att kunna ta rättvisa beslut utifrån den anpassning som ärendet 

innebar.7 

 

2.2. Stödfunktioner vid Arbetsförmedlingen: 

Som arbetssökande eller för individer som alternativt har ett arbete men är i behov av 

extra stöttning från AF finns möjlighet till att få samtala med AFs specialister.8 Här finns 

det arbetspsykologier, arbetsterapeuter samt socialkonsulent. Det tillkommer även syn 

och hörselspecialister som kan anpassa arbetsplatsen utifrån de specifika nedsättningarna 

inom fysiska funktionsnedsättningar.9 

 

De stöd man kan få med ett dokumenterat funktionsnedsättning är allt från djupgående 

vägledning samt information om arbetsmarknaden, extra stöd i form av döv/synspecialist, 

extra stöttning genom anpassning mot och i ett arbete genom Särskild Stödperson för 

Introduktion och Uppföljningsstöd (SIUS). Genom en SIUS har den arbetssökande extra 

stöttning via att den arbetssökande får hjälp att finna, tillsammans med SIUS, ett lämpligt 

arbete utifrån de tidigare kunskaper och intressen samt att SIUS i början av ett nytt arbete 

alltid finns med ute på arbetsplatsen för att se att arbetsuppgifterna är lämpliga för 

arbetssökande i längden. SIUS har även uppföljning under hela det första året för att 

kontrollera att arbetet är väl anpassat och att det är ett långsiktigt arbete för den 

arbetssökande.10 

 

Genom samtal med specialisterna kommer sökande kunna göra ytterligare utredningar för 

att säkerställa de anpassningar som behövs i vidare arbete ute på arbetsmarknaden. Man 

                                                 
6 Arbetsförmedlingen (2018). Lönebidrag för anställning. 
7 Regeringen (2012). Sänkta trösklar – högt i tak. S. 243-4. 
8 Arbetsförmedlingen (2015). Psykosocialt anpassningsstöd. 
9 Arbetsförmedlingen (2018). Arbetsförmedlingens specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering.  
10 Arbetsförmedlingen (2017). Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS); 
Arbetsförmedlingen (2014). Unga med funktionsnedsättning. 
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kan även ta hjälp av specialisterna när man är på väg in i ett arbete för att få extra stöttning 

i början av arbetets gång. Som arbetssökande kan man exempelvis ta hjälp av en 

arbetsterapeut om denne har vissa rörelsehinder som påverkar möjligheten att kunna ta 

ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Till detta finns det möjlighet att få 

hjälpmedel i form av höj och sänkbara bord, läsplattor samt specialgjorda stolar för att 

underlätta de fysiska hinder som finns. Möjlighet finns att få extra bidrag genom stöd till 

personligt bidrag, vilket är en ersättning till arbetsgivaren för att denne ska kunna ersätta 

en person med ett funktionshinder i vissa arbetsmoment som denne inte ska/kan utföra.11 

 

Den statistiska centralbyrån har gjort en definition till vilka funktionsnedsättningar som 

räknas till en funktionsnedsättning på AF. Dessa innefattar: nedsatt syn/hörsel, nedsatt 

rörelseförmåga, tal- eller röst-problem, psykiskt nedsättning, allergi, psoriasis, diabetes, 

hjärt/lungsjukdom, mage/tarmsjukdom, dyslexi, epilepsi och neurotiska 

funktionsnedsättningar såsom Hyperactivity disorder (ADHD), autism och Attention 

Deficit Disorder (ADD). Dessa är tagna från FN:s standardregler.12  

 

Idag finns det inga specifika riktlinjer kring hur stor procentsatsen ska vara vid ett beslut 

om lönebidrag eller hur arbetssättet fram till ett lönebidrag ska gå tillväga. Lönebidraget 

ska vara bestämt utifrån graden nedsättning hos individens arbetsförmåga till de 

arbetsförhållanden som arbetsgivaren efterfrågar. Inga fler hänvisningar i ärendet 

framkommer utan hänvisas till vidare arbete utifrån de interna handläggarstöd som finns 

på AF.13 

 

2.3. Lönebidrag: 

Det finns tre olika typer av lönebidrag. Dessa är indelade i utveckling inför anställning, 

lönebidrag inför anställning samt trygghetsanställning.  

 

Vid ett lönebidrag inom utveckling inför anställning förekommer dessa när det är ett nytt 

arbete som man inte testat på innan alternativt att man varit frånvarande från yrket under 

en längre period och inte vet om arbetet kommer att fungera för en igen. Detta beslut tas 

årsvis och man kan ha det i totalt 2 år.  

                                                 
11 Arbetsförmedlingen (2015). Stöd till personligt biträde. 
12 SCB (2017). Information om utbildning och arbetsmarknad: Rapport 2017:2. S. 13-4. 
13 Sveriges Riksdag (2017). Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 16§ och 19§  
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Gällande lönebidrag i arbete så gäller det personer som ska få en anställning i ett anpassat 

arbete inom en yrkesgrupp som är känd för personen sedan innan. Personen vet 

begränsningarna och därför blir lönebidraget direkt anpassat till arbetsuppgifterna. 

Bidraget kan pågå i upp till 8 år. Genom trygghetsanställningar, som är ett långvarigt 

bidragsstöd, vänder sig till personer som har en stadigvarande funktionsnedsättning.  

Exempelvis nedsatt syn eller hörsel.14  

 

  

                                                 
14 Arbetsförmedlingen (2018). Lönebidrag – när du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av funktionsnedsättning. 
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3. Tidigare forskning: 

I denna del av studien presenteras tidigare forskning som berör lönebidrag inom AF. Då 

tidigare forskning om lönebidrag är begränsad så presenteras nedan tre studier som främst 

har behandlat lönebidrag.  

 

3.1. Lönebidragsanställningar – från ett chefsperspektiv: 

Lönebidragsanställningar – från ett chefsperspektiv (2015) är en studie av Johan 

Lindström och Lars Eriksson. Deras studie är skriven utifrån chefernas perspektiv, de som 

anställer personer med funktionsnedsättningar. I sin studie intervjuar de chefer från 

näringslivet som har ingått i en överenskommelse med AF samt den arbetssökande att en 

anpassad anställning ska bli av. Lindström och Eriksson kom fram till att arbetsgivarna 

som intervjuats främst anställde personer med lönebidrag för samhällsnyttan samt då 

arbetsgivarna kunde erbjuda en anpassad arbetsplats utifrån individens behov vilket gav 

individen ett egenvärde. Studien belyser även möjligheterna för personer med 

funktionsnedsättningar att få samma förutsättningar att bli anställda genom lönebidrag 

från AF. 

 

Vidare så betonade studien att denna typ av insats från AF endast var genomförbart om 

företaget gick med vinst och hade ”råd” att investera i en anpassad anställning. 

Arbetsgivarna menade att anpassningen i företaget för personerna inte varit så stora att 

det påverkat företaget negativt vilket har gjort åtgärden positiv i bemärkelsen att 

anställningen övergick, i vissa fall, till en anställning utan anställningsstöd. Påverkan på 

individen har även den varit positiv då den anställde har fått mer arbetslivserfarenhet och 

på så sätt blivit mer anställningsbar/attraktiv på den reguljära arbetsmarknaden enligt 

cheferna. I andra fall meddelade arbetsgivarna att arbetstagaren lärt sig arbetet men 

fortfarande i en anpassad anställning och cheferna ansåg inte att en fortsatt anställning 

utan stödet från AF var möjlig i dessa fall. Arbetsgivarna ansåg att det var negativt att de 

inte fick rätt stöd från handläggare från AF i och med anställningens början samt 

information innan anställning från handläggaren om personens funktionsnedsättning och 

den anpassning som krävdes fullt ut.15 

 

                                                 
15 Lars Eriksson och Johan Lindström (2015). Lönebidragsanställningar - från ett chefsperspektiv. 
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3.2. Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av särskilda 

insatser för sökande:  

I studien Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av särskilda insatser för sökande 

(2014) av Nikolay Angelov och Marcus Eliason görs en jämförelse mellan de insatser 

som AF har genom Offentligt skyddat arbete (OSA), anställning i kärnuppdraget hos 

Samhall samt lönebidrag på den reguljära arbetsmarknaden. Slutsatsen av denna studie 

riktar in sig på att dessa typer av anställningar lätt kan bli en inlåsningseffekt för personen 

som har denna typ av anställning. Författarna menar på att det bland annat kan beror på 

att den anställde slutar försöka hitta ett arbete utan ekonomiskt stöd från AF alternativt 

att AFs handläggare minskar sina insatser för att försöka få ut personen i en anställning 

utan ekonomiskt stöd från AF, då denne redan har en subventionerad anställning.  

Här har de även tagit med vad resultat blir efter fem år, där siffrorna visar att personer 

som anställs inom OSA samt Samhalls kärnuppdrag oftare söker om sjukersättning 

(dåtidens förtidspension). Det lyfts även fram att de personer som är kodade och har en 

sysselsättning på AF som inte ger lön har en negativ effekt på personerna i 

sysselsättningen. Detta påvisar att personer som har en anställning, även fast den är 

subventionerad från AF, klarar sig bättre än personer som endast har en sysselsättning 

och erhåller någon form av ersättning från FK.16 

 

3.3. Lönesubvention för personer med nedsatt arbetsförmåga: 

I studien Lönesubvention för personer med nedsatt arbetsförmåga (2015) av Alva Grell 

görs en jämförelse Sverige och Danmarks olika bidragsroller. Studien är inriktad på att 

jämföra lönebidrag från det svenska samhället med den danska motsvarigheten som kallas 

för flexjobb. Där beskrivs det ingående hur handläggarna på AFs arbetssätt går till inför 

ett lönebidrag i Sverige samt de lagar och regler som AF håller sig till när det kommer 

till att kunna ta ett sådant beslut. Det är beskrivet att i Sverige är det arbetsgivaren 

tillsammans med den arbetssökande som ansöker om lönebidrag. Handläggaren är 

beslutsfattande i ärendet gällande procentsatsen på lönebidraget. I Danmark är det den 

danske motsvarigheten till AFs handläggare som beslutar om åtgärden är bäst lämpad för 

sökande genom att se hur rehabiliteringen fungerat bakåt i tiden. Om åtgärden anses vara 

lämplig blir då personen anvisad till flexjobb.  

                                                 
16 Nikolay Angelov och Marcus Eliason (2014). Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av 
särskilda insatser för sökande med funktionshinder.  
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Den största skillnaden mellan de båda insatserna är att i Danmark behöver man inte ha en 

funktionshinderkod för att kunna ta del av flexjobb, det behöver man i Sverige för att 

kunna få lönebidrag, samt att flexjobb anses vara steget innan pension alternativt 

sjukersättning. Även ansvarsmässigt finns det skillnader då arbetsgivarna i Sverige har 

större ansvarstagande i och med anställningen än det är i Danmark. Något som framkom 

tydligt var även skillnaden i det rättssäkra gällande beslutsfattandet. I Danmark sker 

beslutet utifrån handläggarens begäran på lokalnivå medan i Sverige sker besluten samt 

omförhandlingen om lönebidrag internt vilket kan medföra att felaktigheter inte blir sedda 

eller blir sedda för sent.17 

  

                                                 
17 Alva Grell (2015). Lönesubventioner för personer med nedsatt arbetsförmåga: En jämförelse mellan 
svenska lönebidrag och danska flexjobb. 
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4. Teori: 

I denna studie används Lennart Lundqvist teori om demokratis förvaltare och 

ämbetsmännen, i detta fall handläggarna, som är demokratins förlängda arm ut mot 

medborgarna. Teorin används för att förklara varför handläggarna på AF ser på samt tar 

vissa beslut och hur man själv uppfattar sitt och andras beslutsfattande. Denna studie 

kommer främst behandla förvaltningsetiken ställt mot egenetiken då det är relevant 

utifrån den frågeställning som studien syftar att besvara tillsammans med egenetikfällan 

som spelar roll i den enskildes handläggares beslutsfattande.   

 

4.1. Demokratins förvaltare och ämbetsmännen: 

Lundqvist beskriver i sin bok Demokratins väktare (1998) hur etik (skyldigheter och 

rättigheter) samt moral (rätt och fel) är tjänstemännens skyldighet att försvara. Detta 

agerande är något som han beskriver som ”vårt offentliga etos” vilket är en idée om hur 

samhället i sig borde styras genom de lagar och regler som är skrivna med dessa 

tjänstemän som väktare eller ordningshållare. Både för ekonomisk och demokratisk 

vinning. För att staten ska kunna hålla sig till detta skriver Lundqvist att ”.. ha en ide om 

normen för de grundläggande ansvarsförhållandena inom det offentliga”.18 Han menar 

att det krävs en viss balans för att åstadkomma ett samarbete vilket frigör vart ansvaret 

ligger och hur samhället kan förhålla sig till detta. Det är även tjänstemännens uppgift att 

signalera om det förekommer oetiska eller rent av olagliga beslut oavsett om 

beslutsfattaren är högre eller likställd med tjänstemannens yrkesroll. Här spelar då 

tjänstemännens roll in som demokratins röst utåt som då måste agera när det blir beslut 

fattade som inte är korrekta utifrån lagen. I och med framtagandet av dessa lagar och 

regler så ges det alltid möjlighet till tolkningar då lagarna oftast är skrivna utifrån 

historiska samt nutida etiska konstruktioner som i sin tur gör att beslutfattarna kan välja 

att tolka lagarna utifrån eget tycke av vad som är korrekt.19 

 

Förvaltningsetiken är de lagar och ”löften” som man väljer att ställa sig bakom när man 

anställs som tjänsteman inom det offentliga i detta fall. Här fattar man beslut utifrån den 

förvaltningslag som bedrivs på just den specifika myndigheten och varje beslut ska direkt 

                                                 
18 Lennart Lundqvist (1998). Demokratins väktare – Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. 
Studentlitteratur AB. S. 53. 
19 Lundqvist. Demokratins väktare – Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Studentlitteratur AB. S. 53-
9. 
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gå i lagens riktlinje utan vidare tolkningar. Här är det tjänstemännens roll att våga höja 

rösten och säga ifrån om felaktiga beslut blir tagna för att bibehålla medborgarnas 

förtroende. Genom egenetiken kan tjänstemännen som tar beslutet göra det av ens egna 

etiska ståndpunkt/personliga känslor. Därför kan resultatet av varje enskilt ärende skilja 

sig från nästkommande. Man ser till vad ens eget samvete och den samhörighet man 

känner mot andra människor spelar roll i beslutsfattandet. Denna typ av etik är formbar 

över tid vilket gör den instabil när det kommer till att ta beslut gällande andra människor.  

Som tjänsteman är det en självklarhet att man ska ta beslut enligt vad lagen säger 

(förvaltningsetiken), dock finns det något som kan kallas för ”egenetikfällan” som skapas 

när tjänstemän väljer att ta beslut fattat utifrån eget tycke genom att tolka lagen till ens 

eget intresse. Detta skapar en osäkerhet då besluten kan ändras beroende på vilken 

tjänsteman som tog just det specifika beslutet.20 

 

En tredje etikform är professionsetik och innebär att tjänstemannen ser till sin utbildning 

eller sitt yrke och därefter tar beslut, exempelvis lärare eller socionomer. Denna form av 

etik kommer inte tas med i studien då handläggare på AF inte har en specifik profession 

som man kan känna samhörighet till utan de som anställs vid AF kommer in med olika 

typer av högre utbildning och går direkt under rollen som tjänsteman. Gällande 

professionalistetiken så saknar den ramar att hålla sig till vilket försvårar processen innan 

ett beslut då tjänstemännen inom myndigheten kanske har olika utbildningar och därför 

olika förutsättningar att tillämpa lagen utifrån förvaltningsetiken. En konsekvens av detta 

är att rättssäkerheten samt förtroendet sänkts bland allmänheten då medborgarna inte 

kommer kunna ha insyn i hur handläggarna arbetar eller hur utfallet av varje enskilt fall 

utspelar sig. Förvaltningsetiken är således extremt viktig i de beslut som fattas för att 

myndigheten ska få en enhetlighet och skapa förtroende gentemot medborgarna.21  

 

Lundqvist betonat att det enda sättet att motverka egenetikfällan i beslutsfattande är 

”utbildning och kontinuerlig diskussion”. Detta för att få en ökad gemensam förståelse 

på myndigheten och på så sätt få starkare tjänstemän som utövar ett rättssäkert 

handläggningsarbete. Lundqvist menar även för att fortsätta hålla en bra förvaltningsetik 

krävs det tjänstemän som vågar ifrågasätta och säga ifrån när det är resurser som fattas 

                                                 
20 Lundqvist. Demokratins väktare – Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Studentlitteratur AB. S. 
151-3. 
21 Lundqvist. Demokratins väktare – Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Studentlitteratur AB. S. 
176-7. 
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eller felaktiga beslut godkänns. Här kommer den moraliska aspekten in som påverkar 

människors ställningstagande mot överordnar, det krävs mod utifrån det moraliska 

perspektivet för att våga ifrågasätta och anmäla sådant som är orätt. Lundqvist menar på 

att det borde finnas en utbildning inom etikens genre men även utrymme för diskussioner 

då detta leder till att tjänstemän får en starkare gemensam moralisk ståndpunkt och vågar 

ifrågasätta felaktiga beslut. Genom diskussioner så kommer även den kontinuerliga 

frågesättningen och lärandet som skapar ett starkare band mellan tjänstemännen och på 

så sätt även en mer rättssäker handläggningsprocess.22 

 

Genom att använda egenetiken, som ställs mot förvaltningsetiken, kan man lättare få en 

inblick i hur handläggarna på AF själva ser om sig som beslutsfattare samt hur de ställer 

sig till sin roll som arbetsförmedlare. Detta kommer att stödja studien för att få fram ett 

resultat gällande rättssäkerheten kring arbetet på AF. Genom detta kommer teorin att få 

starkare empirisk data om hur tjänstemännen inom det utvalda området ser på sin roll 

samt hur de själva väljer tillvägagångsättet mot ett lönebidrag. I analysen av denna studie 

kommer Lundqvists teori applicerat för att förklara utfallet; ”det handlar om att tänka 

färdigt och dra ut konsekvenserna av den föreslagna teorin”.23 

  

                                                 
22 Lundqvist. Demokratins väktare – Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Studentlitteratur AB. S. 
253-60. 
23 Lundqvist. Demokratins väktare – Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Studentlitteratur AB. S. 
111-34. 
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5. Metod och material: 

I denna del av studien presenteras samt diskuteras metodteknikerna samt materialet som 

använts i denna studie. Vidare så förs även en diskussion om reliabilitet och validitet.  

 

5.1. Fallstudie: 

Den valda metodtekniken för denna studie är en fallstudie. Fallstudier kännetecknas som 

forskning och studier som genererar i att ett resultat som kan komma att ändras från gång 

till gång på grund av förändringar som sker med studieobjektet. Till fallstudier så räknas 

olika typer av metoder, såsom intervjuer och observationer, där man studerar fall utifrån 

vissa variabler och därigenom får fram ett resultat.24 Inom fallstudien går det att tillämpa 

både kvantitativ samt kvalitativ forskning. Det nämns i Tommy Jensen och Johan 

Sandströms bok Fallstudier (2016) att ”fallstudieforskning måste kunna generaliseras”.25 

För att kunna få fram pålitlig empirisk bakgrund behöver man därför ha en trygg grund 

att förlita sig på samt vara källkritisk, detta kan då resultera i att man får fram ett resultat 

som enligt de variablerna man har just denna tidpunkt och gång blir utfallet.26 

 

5.2. Kvalitativ textanalys: 

Gällande en kvalitativ textanalys så menar författarna till Metodpraktikan (2017) att om 

en textanalys ska kunna bli till så krävs det en mening som man kan analysera. Exempel 

på detta kan vara tidigare skrifter, talat språk eller praktiska ting som gett avtryck i bild 

eller text. Viktigt att ha med sig gällande en textanalys är ett gemensamt språk som måste 

stämma överens samt att ju större skillnad på urvalet människor är desto större 

tolkningsfråga uppstår i tolkandet av texten. För att en textanalys ska bli av krävs det av 

författaren att studera samt förstå de texter som är avsedda för att utföra analysen på. 

Detta för att förhindra olika tolkningsområden som kan uppstå på vägen. Efter att man 

har fördjupat sig inom texterna så kan man påbörja en djupgående analys, som för denna 

studie är intervjuer, för att få fram en mening och på så sätt uppnå ett resultat av texten.27 

Då samtliga som deltar i intervjuerna, för denna studie, har gått samma interna utbildning 

så finns samma förutsättningar för att kunna svara på de intervjufrågor som presenteras. 

                                                 
24 Jensen, Tommy och Sandström, Johan (2016). Fallstudier. Studentlitteratur AB. S. 61-8. 
25 Jensen och Sandström. Fallstudier. S. 64. 
26 Jensen och Sandström. Fallstudier. S. 61-8. 
27 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Ann Towns, Henric Oscarsson, Lena Wängnerud (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5e upplagan.Wolters Kluwer. S. 
212-29. 
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Till detta kommer det även att presenteras handläggarstöd från Arbetsförmedlingens egen 

interna rutiner kring lönebidrag. 

5.3. Kvalitativa intervjuer: 

Materialet i denna studie består av kvalitativa intervjuer, som kännetecknas av att man 

ställer frågor rörande ett visst område för att på detta sätt få underlag till den 

undersökningen man gör. Med underlaget kan man utröna diverse svar beroende på 

frågorna och på detta sätt hitta de mönster eller åsikter som efterfrågas.28 Studien räknas 

till de kvalitativa studierna som Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer 

(2010). Trost påpekar att via kvantitativa studier så används oftast siffror vid mätning, 

alternativt räkning, till skillnader från de kvalitativa intervjuerna. Trost betonar att 

”Kvalitativa studier ses ofta som ett försök eller förstudie till de kvantitativa 

undersökningarna och således är de inga riktiga studier”.29 Då denna studie ämnar få 

fram information angående hur arbetsförmedlarna på AF själva ser på rättssäkerheten 

kring ett lönebidrag så är det mer informationsrika intervjuer som måste genomföras, 

rörande tillvägagångsättet och rättssäkerheten, och därför har kvalitativa intervjuer varit 

att föredra för denna studie.30 

 

Mats Alvesson nämner i sin bok (2011) Intervjuer – genomförande, tolkning och 

reflexivitet de problem som kan uppstå när man väljer intervjuteknik som metod i en 

studie. Alvesson påpekar att det finns främst åtta problemområden när det kommer till 

intervjuteknik som informationsinsamling. I denna studie kommer dock endast två av 

dessa lyftas, de som är mest relevanta för studien; den hierarkiska ordningen samt 

moralen hos arbetstagarna inför ett arbete. För det första så betonar Alvesson den 

hierarkiska ordningen vid en intervju, att det via detta kan uppstå problem om den som 

intervjuar har ett syfte (inhyrd av någon som är högre i hierarkin) eller relation till någon 

post högre upp i hierarkin än den som blir intervjuad.31 Alvesson skriver följande; ”En 

person är inte densamma när hon intervjuas av någon som uppfattas som konsult som 

kommer att rapportera direkt till den överordnade i organisationen, som när hon 

intervjuas av en som behöver hjälp med sin avhandling”.32 Här belyser Alvesson vikten 

i att man som intervjuare måste vara helt neutral för att få en så sanningsenligt underlag 

                                                 
28 Jan Trost (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB. S. 25-8. 
29 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 26. 
30 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 25-8. 
31 Mats Alvesson (2011). Intervjuer: Genomförande, tolkning och reflexivitet. Liber. S. 93. 
32 Alvesson. Intervjuer: Genomförande, tolkning och reflexivitet. S. 93. 
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så möjligt. Detta var dock inget problem i intervjuerna samlade i denna studie då 

intervjuaren vände sig direkt till samtliga handläggare inom det utvalda geografiska 

området; Västra Götaland län, och att denna studie utförs för en kandidatuppsats och är 

inte anställd av myndigheten. Alvesson tar även upp det faktum att vissa personer som 

blir intervjuade gärna svarar på frågor gällande andra saker i organisationen, exempelvis 

något de kan vara missnöjda med så som arbetsförhållandena eller lönen. Däremot så var 

detta inte ett problem i dessa intervjuer då frågorna ställdes på sådant sätt att det inte går 

att misstolkas av någon som arbetar inom AFs regim, då fackspråket är lika inom 

myndigheten.33 

 

Alvesson skriver även om vikten av moral vid en intervju och hur de personer som blir 

intervjuade gärna ser sig själva som moraliskt riktiga. Detta framgick i svaret från en av 

intervjufrågorna, gällande om man som handläggare följde regelverket med följdfrågan 

om handläggarna trodde att det skulle bli en likadan bedömning gällande stödet till 

arbetsgivare om det var en annan handläggare som tog beslutet. Då samtliga handläggare 

svarade att de alltid följde regelverket så är de logiskt att anta att de gick på sina moraliska 

känslor gällande bedömningen att de inte gjorde något fel i sin roll som tjänsteman. De 

intervjuade handläggarna nämnde dock att bedömningen kunde bli annorlunda om en 

annan handläggare skulle vara beslutstagaren i samma ärende. Detta problem gällande 

svaren var något intervjuaren fick ha överseende med då dessa frågor behövde ställas för 

att kunna besvara frågeställningarna inför denna studie.34 

 

Kvalitativa intervjuer utfördes inför denna studie då dessa är bäst anpassade när det 

kommer till att undersöka hur personen som intervjuas tänker och agerar samt genom 

denna teknik får den intervjuade utrymme att förklara sitt eget synsätt och idéer. Då de 

som blivit intervjuade varit individer som gått en internutbildning via AF, och på så sätt 

har samma utgångspunkt/grundutbildning för att ta ett lönebidrag, var det viktigt att 

frågorna speglade den interna utbildningen och inte vilken högre vidareutbildning 

personen i fråga hade med sig innan denne började arbeta på AF.  

 

                                                 
33 Alvesson. Intervjuer: Genomförande, tolkning och reflexivitet. S. 86-118. 
34 Alvesson. Intervjuer: Genomförande, tolkning och reflexivitet. S. 86-118. 
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5.3.1. Urval: 

Gällande valet av individer att intervjua så har följande teknik använts; det strategiska 

urvalet. Torst nämner att ”urvalet skall helst vara heterogent inom den givna 

homogeniteten”.35 Här får man urval som är mest lämpade för att delta i denna studie, 

vissa förkunskaper som behövs besitter de som deltar i intervjun. De intervjuade för denna 

studie har med hjälp av de variabler som det strategiska urvalet erbjuder valts ut, via att 

se till deras lämplighet att delta i studien samt deras förutsättningar. Variablerna som 

använts i urvalet av intervjuade har främst varit att personen ska arbeta med 

arbetslivsinriktad rehabilitering på AF inom Västra Götalandsregion samt att de ska ha 

gått en intern utbildning via AF för att kunna ha beslutanderätt gällande lönebidrag. 

Nackdelar med denna metod anses vara att man kan få en för liten variation i resultatet 

av individer som intervjuas. Dock är dessa variabler viktiga för att kunna få fram ett 

resultat vad gäller intervjufrågorna inför denna studie. Det strategiska urvalet har därför 

ansetts som en lämplig teknik att använda inför denna studie.36 

 

I valet av personer att intervjua togs det först reda på vilka som var berättigade att ta 

lönebidrag bland personalen i området genom att fråga enskilda arbetsförmedlare som 

arbetar med rehabilitering om de fick ta lönebidrag och på så sätt har gått utbildningen. 

Utifrån detta urval så kontaktades de utvalda via telefon. I första samtal presenterades 

intervjuaren, syftet med intervjun samt studien och information om den frivilliga 

delaktigheten genom anonymitet. För de som tackade ja att delta antecknades 

mailuppgifter för att kunna boka in ett intervjutillfälle. För intervjuerna avsattes 1 timma 

per intervju. I samband med detta meddelades det att det kunde förekomma viss kontakt 

efteråt om det skulle uppkomma några frågor kring materialet. Några av de tillfrågade 

valde att avstå på grund av tidsbrist enligt deras utsago. Det finns vidare ett mörkertal då 

det finns personal som kan ha gått utbildningen innan men sedan valt att arbeta med andra 

arbetsuppgifter inom AF, som därför inte har blivit tillfrågade om att intervjuas.37 

 

I och med att man var tvungen att ha gått den interna utbildningen inom lönebidrag på 

AF blev urvalet relativt litet, då det endast är ett begränsat antal arbetsförmedlare som 

gått utbildningen. Sammanlagt kontaktades nio personer, de som inom det geografiska 

                                                 
35 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 137. 
36 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 137-143. 
37 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 81-4. 
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området stämde in på de valda variablerna utifrån det strategiska urvalet. Fem av dessa 

valde att delta i studien. Torst nämner i sin bok att han själv anser att man ska begränsa 

antalet intervjuer ”..kanske fyra eller fem av dem eller kanske åtta”.38 Här får man även 

se över tidsaspekten att hinna genomföra samt sammanställa intervjuerna för att kunna 

analysera de intervjuades svar, då man med för många intervjuer ofta inte kommer hinna 

med att koncentrera sig på djupet på de frågor som blivit ställda. Här är kvaliteten 

viktigare än kvantiteten. Det ansågs därför tillräckligt att intervju fem arbetsförmedlare.39 

Efter intervjuerna kontaktades samtliga deltagare igen för att granska och godkända det 

sammanställda materialet från intervjuerna. Detta gjordes för att säkerställa att 

intervjuaren uppfattat de intervjuades svar korrekt. Torst nämner i sin bok om att 

konfidentialiteten fortfarande skall vara skyddad, vilket den i denna studie varit då 

intervjuaren efter intervjuerna meddelat att de intervjuade kommer att kontaktas om några 

oklarheter eller misstolkningar skulle uppstå. Torst påpekar att; ”I princip ska man utlova 

en rapport och också hålla sitt löfte om man avgivit det”.40 

 

Något som också Jensen och Sandström betonar. De påpekar att ”det alltid är att föredra 

att låta intervjuade människor ta del av till exempel intervjuutskrifterna för att kunna 

kontrollera vad som sagts”.41 Det framgår att den som blir intervjuad ska kunna ta del av 

resultatet för att det inte ska bli misstolkningar eller missförstånd i de svar som angetts, 

som sedan ligger till grund för analysen i resultatet. Samtliga av de intervjuade i denna 

studie har därför blivit erbjudna att ta del av resultatet efter de utförda intervjuerna.42 

 

Då intervjuerna gäller handläggarnas arbeten så kommer det i denna studie inte nämnas 

vilket specifikt kontor de intervjuade handläggarna arbetar på utan refereras istället enbart 

till Västra Götalands län. Detta då frågor som deltagarna ombetts svara på behandlar 

känsliga uppgifter rörande bland annat arbetsgivaren samt arbetsplatsen. Eftersom 

intervjumaterialet kan resultera i kritik riktad mot det arbetssätt som AF har idag gällande 

rättssäkerhet samt mot de handläggare som valde att delta så nämns det inte vilket kontor 

de intervjuade kommer från för att skydda dem. Det antogs att de intervjuade kunde ge 

utförligare och mer sanningsenliga svar på intervjufrågorna om detta inte togs med i 

                                                 
38 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 143. 
39 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 143-5. 
40 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 112. 
41 Jensen och Sandström. Fallstudier. S. 41. 
42 Jensen och Sandström. Fallstudier. S. 41-2. 
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studien. Med detta i åtanke fick även de intervjuade välja plats för intervjuerna. Vissa 

valde ändå att ha intervjuerna på kontoret medan andra valde en neutral plats där man 

kunde föra en normal samtalston. Torst nämner även i sin bok gällande etiken kring 

intervjuer att om man väljer att citera de intervjuade så ska man tänka på att det är talspråk 

som sedan blir skriftspråk. Med detta i åtanke så har man i denna studie försökt undvika 

att presentera citat som på något sätt kan avslöja de intervjuade. 

För att ytterligare minimera chansen att röja de intervjuades identitet utfördes enskilda 

intervjuer vilket både täcker anonymiteten men det minimerar även chansen att 

handläggarna skulle påverka varandra i svaren som är beskrivande. Gruppintervjuer 

valdes inför denna studie bort då personerna i fråga skulle beskriva hur deras egna 

personliga upplevelse angående tillvägagångsättet för hur ett lönebidrag går till samt att 

fullständig anonymitet inte kunde utlovas via en gruppintervju. 

 

Vid intervjuer är anonymitet oerhört viktigt för att få så sanningsenliga svar som möjligt, 

speciellt inom områden som rör ens egna arbetsgivare. Därför förklarades det redan från 

början, vid första frågan om deltagandet, att deltagandet kommer vara anonymt. Det fanns 

inget skriftligt samtycke att skriva på utan ett muntligt samtycke som ansågs räcka för de 

personer som valde att delta i studien. De intervjuade individerna är i denna studie därför 

anonyma för läsaren och genom tystnadsplikten kommer information om 

intervjupersonerna inte härledas.43 Trost skriver i sin bok följande gällande konfidentiellt 

”Med konfidentiellt menas att det som sägs inte kommer föras vidare”.44 Genom det 

konfidentiella förtroendet kommer därför inte de intervjuade som accepterat att delta i 

studien att redovisas och inte heller de personer som avböjde att delta. 

 

5.3.2. Intervjufrågorna: 

Intervjufrågorna är inte ställda som påståenden utan är utformade som beskrivande frågor 

där handläggarna får beskriva processer kring lönebidrag med egna ord samt frågor om 

hur de själva tror att rättssäkerheten fungerar i verksamheten. Detta för att säkerställa just 

rättssäkerheten om att man som arbetssökande får samma hjälp oavsett handläggare.45 

Fem av intervjufrågorna har följdfrågor efter sig då de intervjuade har kunnat svara 

antingen ja eller nej på de första frågorna ställda utifrån personens eget tycke. Det fanns 

                                                 
43 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 123-30, 61-5. 
44 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 62. 
45 Trost. Kvalitativa intervjuer. S.105. 
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en oro hos intervjuaren att de intervjuade inte skulle beskriva varför de valde att svara så 

som de gjorde. Därför valdes det inför denna studie att tillsätta följdfrågor, för att kunna 

få ut mer beskrivande svar till varför de svarade som de gjorde på frågan innan. En fråga 

har även en följdfråga som ingår i ursprungsfrågan då personerna blir ombedda att 

beskriva på vilket sätt handläggarna arbetar enhetligt på AF.46  

 

I alla intervjuer som utförs gäller det som intervjuare att vara så objektiv som möjligt när 

det kommer till att ställa frågorna. Det är viktigt att inte bara tänka på hur man uttalar 

frågorna, betoning på ord exempelvis, utan även vad man har för kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Som intervjuare behöver man se till att man ”pratar” samma språk så att 

inte vissa ord kan bli diffusa, vilket kan resultera i en osäkerhet hos den som blir 

intervjuad. Här gäller det även som intervjuare att betrakta den intervjuades tonläge och 

kroppshållning för att öka realiteten.47 

 

5.3.3. Reliabilitet och validitet i intervjuer: 

I varje fallstudie finns det stort utrymme för tolkningar vilket lätt kan lämna frågetecken 

gällande resultatet av undersökningen. Jensen och Sandström nämner följande för att få 

stark reliabilitet så krävs det att ”ha olika typer av empiriska källor för att beskriva samma 

fenomen”.48 Jensen och Sandström menar att man behöver ha minst tre olika källor för 

att bekräfta att så är fallet och gärna fler om det går att tillgodose för att öka trovärdigheten 

i fallet.49 Inför denna studie var det tänkt att intervjua så många arbetsförmedlare som 

möjligt som passade in på den efterfrågade beskrivning. I denna studie var de fem 

arbetsförmedlare som var villiga att intervjuas. Sett till antalet arbetsförmedlare som 

stämde överens med den specifika beskrivningen så anses de fem handläggare som 

intervjuades som tillräckligt för denna studie. 

 

Gällande reliabilitet inom intervjuer så menar Trost att de är kopplade till att få samma 

statiska resultat av frågorna även vid ett senare tillfälle samt att de ska ge en tillförlitlig 

mätning oavsett när mätningen utförs. Trost refererar till att människan i kvalitativa 

intervjuer kan vara komplicerad då människor i sig är föränderliga samt att man kan 

uppfatta ord eller uttryck på olika sätt. Därför förekommer det en lägre standard av 

                                                 
46 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 71-4, 105. 
47 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 131-5. 
48 Jensen och Sandström. Fallstudier. S. 58. 
49 Jensen och Sandström. Fallstudier. S. 58-9. 
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resultaten vid undersökningar som rör människors beteenden då människor ständigt är i 

processer i livet. 50 Trost påpekar att ”vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter 

just att komma åt, att få veta, vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon 

uppfattar ett ord eller företeelse”.51 Detta är vad denna studie genererar då den vill belysa 

handläggarnas syn på verksamheten idag. 

 

Validiteten likställs med giltighet och innefattar frågor gällande hur ofta någonting sker. 

Man vill få reda på hur ett mönster i exempelvis en persons liv ser ut gällande rutiner 

alternativt val de gjort hittills. Det gäller även att undersökningen görs på de material som 

forskaren har fått fram. Här kommer både metoden in samt teorin för att säkerställa att 

resultatet av materialet används på ett korrekt sätt utifrån vad uppsatsens syfte är. 

Slutsatsen blir att man kan göra denna typ av undersökning på andra Arbetsförmedlare i 

Västra Götalandsregionen vid ett senare tillfälle, även fast det inte är direkt på de 

handläggarna som ingår i denna studie på grund av anonymitet.52  

  

                                                 
50 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 113. 
51 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 113. 
52 Trost. Kvalitativa intervjuer. S. 131-5. 
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6. Analys:  

I denna del av studien presenteras analysen som kommer från intervjuerna med 

arbetsförmedlarna från AF. Först presenteras de interna dokumenten som finns gällande 

arbetssättet. I andra delen diskuteras handläggningsprocessen av lönebidrag. Slutligen så 

diskuteras om handläggare på AF arbetar rättssäkert, utifrån Lennart Lundqvists teori om 

”vårt offentliga etos”.  

 

6.1. Intern styrning inom Arbetsförmedlingen: 

Inför ett lönebidrag ska det alltid göras en arbetsanalys kring vilken typ av anpassning 

som behövs vid anställningen, något som står beskrivet i de interna handläggarstöden. 

Denna metod är utformad enligt figur 1 och innefattar samtliga arbetsmoment på 

arbetsplatsen. Meningen med analysen är att på ett systematiskt arbetssätt kunna se 

helhetens hos en persons förmågor utifrån dessa arbetsuppgifter. Då analysverktyget 

innehåller ett brett sortiment av olika arbetsuppgifter som kan komma och påverka arbetet 

så är det inte alltid nödvändigt att gå igenom hela analysen då exempelvis det inte är 

relevant att kunna framföra ett fordon om du enbart söker ett kontorsjobb. Detta kan 

personen inte bedömas på och ska således inte räknas med in i arbetsanalysen.53 

 

För att göra en fullständig arbetsanalys krävs det att både arbetsgivaren samt 

arbetssökande är delaktiga gällande bedömningen i hur stor del av nedsättningen som 

påverkar arbetet i sig men även de yttre faktorerna som ljud, ljus och hjälpmedel som kan 

tillhandahållas. Arbetsgivaren har kunskaper om arbetet och de arbetsmoment som är 

förväntade samtidigt som handläggaren ska hålla sig till de rekommendationer som står 

på läkarintyget samt tidigare observationer som kan ha betydelse i arbetet. De tre viktiga 

aspekterna man tittar på är individen, miljön samt uppgiften som ska utföras. Denna 

struktur kommer att skapa en bredare grund att stå på som handläggare och ha betydelse 

när det kommer till att ta beslut om vilken procent som är relevant.54 Se figur 1. 

  

När en överenskommelse är klar kring arbetsträningen ska man gemensamt komma fram 

till hur observationen av arbetspraktiken inför anställning ska gå till väga. Efter avslutad 

arbetspraktik så får man som handläggare ta hjälp en dokumentchecklista (se figur 2) där 

                                                 
53 Arbetsförmedlingen (2018). Lönebidrag för anställning. 
54 Arbetsförmedlingen (2011). Handbok – Arbetsanalys. 
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det framgår vilka dokument samt vilka arbetsmoment som ska vara färdiga innan ett 

lönebidrag kan tas.55 

 

Då varje beslut kring lönebidrag är individbaserat är det omöjligt för medborgare att se 

utfallet av beslutet på grund av personuppgiftslagen utan de måste känna tillit till att 

tjänstemännen går i god för att handläggningen samt beslutet är fattade på korrekta 

grunder. Enligt Lundqvist så är det tjänstemännens roll att alltid vara företrädande direkt 

under de lagar som står skrivna. Problemet uppstår dock när man som tjänsteman har 

sådan frihet som ges i och med varje individbaserat ärende som kan ses på utifrån olika 

perspektiv. Förslagsvis kan det uppmärksammas andra hinder som ännu inte finns på 

läkarintyget. Exempel på detta kan vara depressioner just på grund av att personen är 

arbetslös och inte känner något mervärde i sin roll i samhället vilket förvärrar symptomen. 

Här kan handläggarnas egenetik ta över för att underlätta för personens nya hinder och 

därigenom försöka hitta en snabbare väg ut i arbete istället för att ge rätt typ av stöttning. 

När man är ute hos en arbetsgivare för att göra arbetsanalysen som tar upp personens 

faktiska funktionshinder kontra vad arbetet kräver måste man som handläggare alltid 

komma ihåg att det är en själv som är beslutsfattande i ärendet.  

 

Observationen under tiden för arbetspraktiken är viktig då det är under detta tillfälle som 

det fastställs vilka arbetsuppgifter som kan utföras samt vilken annan typ av anpassning 

som kommer att krävas. Problem här kan bli när arbetstagaren har tagit full kontroll över 

observationen och då även styr vilken information som återkopplas till handläggaren. Det 

kan även bli en ekonomisk fråga för arbetsgivaren då det finns ett tak på 18 300 kronor. 

Detta kan skapa konflikter när exempelvis individer med högre positioner som har 

ångestsymtom och inte ska utsättas för stress men fungerar bra förövrigt begär en lön 

långt över maxtaket. Det underlag som ges i form av checklistan är endast en 

fingervisning på en skala och då man även tar med arbetsgivarens åsikt i ärende kan det 

bli bekymmersamt när denne anser att en arbetsuppgift kanske är svårare än vad som 

faktiskt framkommer för att på så sätt kunna öka procentsatsen. Dock kan man som 

handläggaren inte befinna sig ute på arbetsplatsen dagligen utan får lämna detta 

förtroende vidare till tredje part. Här borde man koppla på specialisterna för att med deras 

expertis få en grundligare stöttning kring vilka arbetsuppgifter som fungerar.  

 

                                                 
55 Arbetsförmedlingen (2016). Dokumentplan för handlingar inom program och insatser.  
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I lagens mening så ska varje beslut på AF vara arbetsmarknadspolitiskt motiverat och det 

är mer motiverande att människor har arbete än att de lever på skattemedel, här kommer 

även den etiska aspekten in då handläggarna känner sympati när människor mår dåligt 

och handläggaren känner att denne kan lösa situationen. Både för samhället men även för 

individen som vill känna tillhörighet. Med dessa argument kan man se att det nästan alltid 

är motiverat med ett lönebidrag oavsett om det behövs i anställningen eller ej så länge 

personen har ett arbete och blir självförsörjande. Här ställs handläggarna emot det som är 

rätt eller fel. Om personen kan klara ett arbete utan lönebidrag men kommer kanske få 

vissa svårigheter i att finna ett anpassat arbete. Är det då rätt att säga nej till lönebidrag 

för att se på andra vägar till arbete utan en subventionerad anställning? Som handläggare 

får man alltid dras mellan vad lagen säger, de riktlinjer som getts samt hur man själv har 

gjort en tolkning av riktlinjerna. Med i ansvarsområdet så ska man som handläggare även 

ifrågasätta sitt eget agerande om detta är ett korrekt beslut för individen att bli 

självförsörjande på lång sikt.  

 

Ännu en aspekt i denna fråga är hur ofta som handläggarna går vidare med beslut som 

blivit felaktiga i antingen procentsatsen eller om det är ett arbete som kanske inte är det 

bästa för individen. Vågar handläggarna säga ifrån till andra handläggare som kanske har 

mer erfarenhet och kunskap? Den osynliga hierarkin kan komma att påverka arbetsplatsen 

och dess klimat negativt. Som kollega vill man ogärna ”sätta dit” andra då man anser att 

någon tagit ett felaktigt beslut i ett ärende. För att öka en samsyn på hur lönebidrag bör 

bifallas så skulle man behöva arbeta teambaserat för att öka kunskapen på kontoren men 

även skapa diskussionsforum där man kan lyfta ärende för att på så sätt bli mer rättssäkra 

i hur beslutet ska fattas rikstäckande. Det ska inte spela någon roll vilken handläggare 

man får på Af utan som arbetssökande ska man alltid få samma behandling och ha samma 

möjlighet. Det skulle även behövas större kontroll över de beslut som tas internt och att 

varje handläggare ges möjligheten till att kunna utföra ett kvalitativt arbete genom tid 

samt ökad kunskap för att få en starkare samsyn.   

 

Gällande handläggarstöden är dessa skrivna så att handläggaren alltid ska arbeta 

systematiskt och noggrant för att beslutet ska kunna bli korrekt. Det står ingen tidsaspekt 

för hur lång tid ett lönebidrag ska ta eller hur mycket tid som ska avsättas utan endast att 

arbetsförutsättningarna vara klarlagda samt att individen inte ska kunna få ett arbete utan 

denna typ av stöd. Hur säkerställer man då att handläggaren får den tid de behöver för att 
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kunna göra ett kvalitativt arbete? Kanske lämpar sig en arbetssökande kunskaper bättre 

att arbeta inom en annan bransch om det nu inte går att arbeta fullt ut inom det valda 

yrket? Frågan på arbetsmarknaden blir då om den kompetens som finns idag hos personen 

är en brist och om den inte är det, är det verkligen lämpligt att behålla personen inom den 

branscher eller är det bättre för individen om den vägleds mot ett annat yrkesval där hen 

kan använda sina tidigare erfarenheter fast på ett lämpligare sätt. För att åstakomma rätt 

typ av vägledning i början av varje ärende så behöver handläggarna tid på sig. 

 

Då rättsstaten tydligt säger att alla är lika inför lagen, hur kan då varje beslut tas 

individuellt av handläggarna? I de handläggarstöd som används för vägledning åt 

handläggarna står det tydligt beskriver att varje ärende är en egen handling som ska 

behandlas utefter individens behov. Men hur säkra är då de analysverktyg som framställts 

av AF när exempelvis arbetsgivaren får vara med och påverka vilken typ av 

svårighetsgrad ett arbete kräver? Verktygen är framtagna för att främst vara ett råd till 

vad personens behov är i relation till arbetet och som tjänsteman är man alltid 

beslutsfattande och borde inte låta sig påverkas av andra utifrån men samtidigt ska man 

använda sig av deras expertis som hjälpmedel i beslutstagandet. Även antalet ärenden 

som varje handläggare har spelar roll i denna diskussion då arbetet ska genomföras 

strukturerat, har man dock för många ärenden som handläggare kan tidsbristen påverka 

arbetets kvalité negativt och det är här tjänstemännen måste meddela sina chefer för att 

kunna få bättre ordning på kontoret och få den tid där handläggarna kan agera 

professionellt och rättssäkert.  

 

Utifrån min slutsats finns det professionella och engagerade handläggare men som inte 

får tid att arbeta kvalitativt och rättssäkert då det saknas struktur och sammanhållning 

kring beslutsfattandet.   
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6.2. Hur bedömer handläggare inom arbetsinriktad 

rehabilitering på Arbetsförmedlingen om personer med 

funktionsnedsättningar beviljas lönebidrag och finns det någon 

skillnad i tillvägagångsättet? 

 

Genom att intervjuerna arbetsförmedlare inom regionen Västra Götalands län som arbetar 

inom arbetsinriktad rehabilitering på AF kring processen för hur ett lönebidrag bedöms 

har man i denna studie kommit fram till följande; 

 

För att få ett lönebidrag krävs det att den arbetssökande har en funktionshinderkod 

registrerad hos AF. Denna kod får man genom att man lämnat in ett läkarutlåtande som 

bedöms som en funktionsnedsättning alternativt en anpassning som krävs för att personen 

ska kunna komma ut på arbetsmarknaden i en subventionerad eller osubventionerad 

anställning. En funktionshinderkod sätts utifrån de hinder som den arbetssökande 

uppvisar och om insatsen är nödvändig för att få behålla ett arbete på längre sikt utifrån 

den arbetssökandes anpassning tas ett lönebidrag. Arbetssökande kan även få en 

funktionskodning på AF genom att delta i en arbetspsykologisk utredning via AFs 

psykologer där bedömningen om bland annat generella inlärningssvårigheter utreds. Med 

i beräkningen har man även någon form av arbetsträning/arbetspraktik för att fastställa de 

arbetsuppgifter som kan utföras på arbetsplatsen.  

 

Alla handläggare säger i intervjun att det är ansvarig handläggare för ärendet som har det 

slutgiltiga beslutetstagandet kring hur stor procenten blir i ett lönebidrag. Det finns även 

interna checklistor som ska följas kring både arbetsanalysen samt hela processen i och 

med ett beslutstagandet. 

Arbetsförmedlare 5 uppgav bland annat följande under intervjun kring hur ett lönebidrag 

blir taget; ”innan anställning brukar jag främst inleda samarbetet med en kortare praktik 

för att se om de inblandade personerna är överens om vad det innebär att anställa en 

person med begränsningar”. Denna arbetspraktik inleds på arbetsplatsen innan ett beslut 

gällande lönebidrag kan tas och anställningen får börja. Detta för att fastställa aktuella 

hinder med de arbetsuppgifter som är förväntade av personen och att anställningen kan 

anpassas från början. Samtliga handläggare uppgav att arbetspraktik används som en del 

av grunden för att bedöma stödets storlek senare i anställningen då man enklare kunde se 

de svårigheter som förekom ute på arbetsplatsen i verkligheten snarare än läkarutlåtandet. 
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En av fem handläggare meddelade att denne främst utgår från vilka begränsningar en 

persons läkarintyg styrker. Arbetsförmedlare 1 påpekade att: ”främst är det läkarintyget 

om vilka arbetsuppgifter eller begränsningar som finnes”. Resterande fyra handläggare 

menade på att de använder läkarintyget som en grund men att bedömningen om 

anpassning ute i själva arbetspraktiken väger tyngre inför en eventuell anställning med 

lönebidrag. Vidare menade Arbetsförmedlare 1 som främst utgick ifrån läkarintyget 

gällande de begränsningar som görs mot arbetsmarknaden i helhet och att valet av arbete 

ska styras mer mot vad läkarintyget säger än att försöka anpassa en arbetsplats genom 

bidrag från Af.  

 

Arbetsförmedlare 4 betonade att; ”Steg ett är att undersöka om det finns underlag, det 

vill säga läkarintyg eller liknande som styrker nedsättningen. Två är att se om det 

påverkar arbete i fråga”. Här tas läkarintyget in i arbetspraktiken för att se om 

anpassningen fungerar i verkligheten eller om det är ytterligare anpassning som måste 

göras. Något som har stor betydelse för storleken på lönebidraget då man har stöttning 

från både läkarintyg men även arbetspraktiken som underlag. Här kommer även 

bedömningen in om lönebidrag är rätt insats eller om det krävs ytterligare insats från AF 

genom exempelvis en SIUS eller stöd till personligt biträde.   

Arbetsförmedlare 2 svarade följande på samma fråga;” Man kan inte utröna vilken nivå 

ett lönestöd ska ligga på innan man har sett vilka anpassningarna man ska göra” och 

Arbetsförmedlare 3 svarade; ”Personens förutsättningar sett mot de arbetsuppgifter som 

ska utföras men också arbetets art och arbetsmiljö”. Detta signalerar att utifrån enbart 

arbetspraktiken som till viss del blivit anpassad utifrån läkarintyget så ligger praktiken 

till största del grunden för att ett lönebidrag ska kunna tas på arbetsplatsen. Handläggarnas 

arbetssätt inför ett lönebidrag skiljer sig inte avsevärt från varandra utifrån deras svar vid 

intervjun. Dock svarar samtliga att de inte tror att en annan handläggare skulle ta samma 

procentsats i ett liknande ärende då den personliga kontakten är viktigt samt att inte alla 

hinder går att få in i ett läkarintyg, exempelvis ångest kan uttrycka sig i otrevlighet och 

avskärmning. Där kan det vara svårt att hitta en arbetsgivare som vill anställa bara utifrån 

ångestproblematiken utan personen kanske ska arbeta ensam för att denne har svårt att 

passa in i en grupp på grund av sina besvär.   

Det var endast en arbetsförmedlare som tog upp arbetsmiljöns aspekt när det kom till att 

ta en anställning med anpassning genom lönebidrag medan resterande arbetsförmedlare 
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hänvisade till att detta var en självklarhet inom anställningen och ingen ytterligare vikt 

lades på liknande utlåtanden. Dock ingår delen för arbetsmiljöns påverkan kring 

arbetsanalysen vilken kan påvisa att de andra handläggarna antog att detta ingick i 

samlingsnamnet arbetsanalys. 

 

I arbetet innan ett lönebidrag tas kan man även utläsa att inte samtliga sökande som har 

en funktionsnedsättning på AF är i behov av lönebidrag. Detta då ”hindret” mycket väl 

kan vara en fördel i vissa arbeten alternativt om det finns tillräckligt med stöd för den 

arbetssökande genom fysiska hjälpmedel. Arbetsförmedlare 2 nämnde att; ”Allting utgår 

ju ifrån personens förutsättningar att utföra arbetet och se vilken typ av anpassning man 

behöver göra. Först tittar man på om man kan anpassa med hjälp av arbetstekniska 

hjälpmedel innan man diskuterar lönebidrag”. Ingen av de andra arbetsförmedlarna 

nämner denna typ av anpassning utan utgår ifrån att ett lönebidrag oftast var aktuellt då 

anpassning i arbetet behövdes. Dock var frågan inte ställd att man som handläggare skulle 

komma på ett alternativ till lönebidrag, utan det visar tankesättet hos just denna 

handläggare. Arbetsförmedlare 1 påpekade att; ”När man kommit fram till vilka 

begränsningar som finns så kan man då ta ett lönebidrag med en överenskommelse 

mellan Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sökande, detta för att fastställa vilka 

arbetsuppgifter som inte ska utföras i arbetet. Arbetsförmedlare 1 betonar här vikten av 

att ha med sig arbetsgivaren in i processen inför ett lönebidrag då det krävs anpassningar 

för att anställningen ska bli stadigvarande. Här kommer även synpunkter från tidigare 

forskning kring chefers perspektiv om att det ibland togs ett lönebidrag bara för att 

personen hade en funktionsnedsättning. Inte om denna funktionsnedsättning faktiskt hade 

någon påverkan på arbetsuppgifterna.  

 

Samtliga arbetsförmedlare menade att det alltid förekommer någon form av 

specialistkontakt i och med en anställning för att den ska bli anpassad utifrån den 

arbetssökandes behov (nedsättning). Men även att det förekommer andra handläggare 

som antingen styr arbetsgivarkontakten eller som tar över ärendet i fråga på grund av att 

handläggare slutar eller får andra arbetsuppgifter. Arbetsförmedlare 4 menade på att; 

”Specialisterna kan ha större inflytande när de är inkopplade för att de besitter en annan 

kompetens”. Arbetsförmedlare 5 betonade att SIUS-konsulterna har stort påverkan att 

arbetet bibehålls; ”SIUSen kan även gå bredvid den arbetssökande under den första tiden 

på praktiken/anställningen för att ge ytterligare stöttning i arbetet. Att involvera 
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specialisterna kring en anställning tycker handläggarna väger stort i att anställningen ska 

bli långsiktig då noga uppföljningen sker.  

 

Arbetsförmedlare som deltog vid intervjun påpekade att de gärna har med sig stöttning in 

i ett lönebidrag genom att rådfråga specialister samt använda sig av resurserna för att 

enklare kunna fastställa procentsatsen. Främst för att säkerställa arbetssökandes 

arbetsförmåga för att sedan kunna fastställa de begränsningar som läkaren inte tagit med 

i sin bedömning med hjälp av arbetspraktiken.  

 

6.3. Utifrån Lennart Lundqvists teori gällande ”vårt offentliga etos” 

jämförande egenetiken och förvaltningsetiken, kan man säga att 

handläggare på Arbetsförmedlingen arbetar rättssäkert? 

 

Lundqvist menar på att tjänstemän är demokratins beskyddare och ska enligt detta följa 

de lagar och regler som finns. Han lyfter hur viktigt det är att ha tjänstemän som alltid 

skyddar den offentliga förvaltningen och även vågar säga ifrån om det är någonting som 

är fel i organisationen. Till detta ställer han därför förvaltningsetikens riktlinjer mot 

egenetikens egentänkande. Han beskriver även tjänstemän vars viktigaste uppgift är att 

bevara demokratin och samtidigt varna när det förekommer felaktiga beslut. Det gäller 

här att tjänstemännen inte faller in i egenetikfällan som kan komma att komplicera och 

ifrågasätta tjänstemännens beslutstagande, även fast beslutet är taget för ett positivt 

ändamål.  

 

På intervjufrågan om handläggarna alltid följde lagen i varje beslut så svarade samtliga 

”ja” på fråga. Här kommer då förvaltningsetik in som menar på att tjänstemännen är 

demokratins förlängda arm när det kommer till att följa de föreskrifter som finns. Även 

fast intervjuaren för denna studie varken är handläggarnas chef eller kommer att delge de 

intervjuades svar vidare till deras chefer så anger handläggarna att de alltid följde de lagar 

och de handläggarstöd som finns. Detta möjligtvis för att de är professionella i sin 

yrkesroll som statstjänstemän och vet hur viktigt det är med att varje beslut har en 

rättssäker beslutsmotivering som kan påvisa att just denna procentsats är korrekt, för att 

väga upp till den arbetssökandes hinder genom arbetsanalysen. Även på frågan om HUR 

de följde lagen så hänvisar samtliga till analysverktyget (figur 1) samt handläggarstödet 

för att få vägledning.  
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Däremot svarade även samtliga att om beslutet skulle fattas av en annan handläggare så 

skulle det troligtvis inte tas med samma procentsats som de själva skulle tagit, då det alltid 

är en personlig del i varje beslut. De handläggare som ingått i denna studie medger själva 

att det är viss personlig kemi som spelar roll för beslutet samt att det kan vara andra 

svårigheter som kan komma att påverka beslutet som inte finns på läkarintyget men som 

spelar stor roll i handläggningen, då dessa svårigheter har uppkommit under 

arbetspraktiken. Detta visar på att de personer som deltog i studien höll med om att 

egenetikfällan spelar en stor roll i framtagandet av dessa beslut då man kunde ta 

”fördelaktiga” beslut utifrån den arbetssökandes behov.  

 

Om man som handläggare skulle följa de riktlinjer och lagar som finns på AF så trodde 

alla handläggare att procentsatsen för lönebidrag skulle sjunka kraftigt då de lagar som 

finns idag kräver en egentolkning vid varje nytt ärende. Arbetsförmedlare 1 nämnde att 

på dennes kontor fanns ett ”tak” på hur stor procentsats man kan ta, då kan man alltså inte 

kunna ta lika högt lönebidrag på detta kontor som på andra i samma område. Detta är 

dock inget offentligt utan mer som en dold regel på just detta kontor och det är oklart om 

de andra kontoret runtomkring hade liknande dolda regler. Man kan även se att de lagar 

som handläggarna följer är mer riktlinjer som ger en stabil plattform för att kunna ta 

personliga beslut utifrån handläggarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Då man 

måste ha gått en internutbildning för att kunna få ta lönebidrag så ansåg handläggarna att 

man som beslutsfattare ändå hade samma grund att stå på vid beslutsfattandet. Dock kan 

man falla i egenetiken då ju längre man arbetat inom rehabilitering ju mer kunskap får 

man med sig in i nästkommande beslut. Man blir således mer bekväm i sitt beslutsfattande 

då man får större förståelse för både funktionsnedsättningarnas anpassningar samt 

arbetsmarknaden. 

 

Utifrån rapporten från SOU står det beskrivet hur det redan 2012 brast i rättssäkerheten 

kring beslutsfattandet vid lönebidragsanställningar. Handläggarna som deltog i den 

enkäten undersökningen upplevde, precis som vid denna studie, att det saknades samsyn 

kring riktlinjer och konsekvent handläggning för att arbetsanalysen skulle bli korrekt 

handlagt utifrån de hinder som framkommit inför lönebidraget. Mycket berodde enligt 

enkätundersökningen på tidsbrist och okunskap kring de regler som handläggarna skulle 

förhålla sig till på grund av komplexiteten. Egenetiken kom att spela en stor roll i både 
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förarbetet samt arbetsanalysen, som ligger till grund för procentsatsen i samtliga ärenden. 

Svårigheter kring detta blir att kontrollen av myndighetsutövningen kan upplevas svår då 

arbetsanalysen väger tungt vid beslutsfattandet. Men om arbetsanalysen är gjort i all hast 

eller med för lite kunskap om både funktionsnedsättningen samt anpassningens 

utformning kan det bli beslut på felaktiga grunder.  

 

I Lindström och Erikssons studie Lönebidragsanställningar – från ett chefsperspektiv 

(2015) nämns det att generellt så anser cheferna själva att just lönebidraget inte var det 

viktigaste i anställningen och att i vissa fall var lönebidraget helt irrelevant då personen 

ifråga kunde utföra arbetsuppgifterna utan anpassning. Här kan man se att oavsett vad 

läkarintyget säger så är det inte alltid en anpassning som är det rätta för en person utan 

mer att handläggaren och arbetsgivaren ska lära känna personen och vad denne kan utföra 

på arbetet och därigenom lära sig arbetsuppgifterna i egen takt utan lönebidraget. Här har 

då handläggarna sett till sin egenetik i beslutsfattningarna och inte utifrån 

förvaltningsetiken för att anställningen ska bli av genom att i de flesta fall ge högre 

procentsats än vad som är nödvändigt utifrån anpassningen. Det finns däremot ärenden 

där det krävts mycket från både Af och arbetsgivare för att anställningen ska kunna bli 

av, något som lönebidraget gjort möjligt.  

 

Kritik riktad mot arbetssättet för hur arbetsförmedlare tar beslut kan man läsa i 

Lönesubvention för personer med funktionsnedsatta av Alva Grell som ifrågasätter 

rättssäkerheten kring bidragsdelen, då det i studien framgår att rättssäkerheten kan 

ifrågasättas då besluten sker internt av ofta samma person mellan första och andra 

beslutsfattandet. Detta kan resultera i att procentsatsen inte motsvarar den verkliga 

nedsättningen vid arbetsuppgifterna och att vissa svårigheter kan uppstå i att se varför det 

kan skilja så mycket mellan de olika besluten, även fast samma funktionsnedsättning 

ligger till grund för beslutet. Det är även svårt att kontrollera om beslut exempelvis tas av 

samma handläggare hela tiden, även vid omprövningarna som tas vid de olika 

lönebidragen. Rättssäkerheten här kommer enbart att komma fram om det är ytterligare 

en handläggare inblandad i ärendet alternativt en chef går in och har interna stickprov.  

Då lagen ger utrymme till egentolkning ser man att handläggarnas tillvägagångsätt skiljer 

sig inför ett lönebidrag i och med egenetiken som kommer att spela roll i själva 

beslutsfattandet. Detta visar på att handläggarna följer lagens ramar genom 

förvaltningsetiken men att de samtidigt följer sin egenetik genom att töja på de lagar som 



  
 

33 

står skrivna utifrån egna tolkningar med hjälp av arbetsanalysen. Handläggarna som 

deltog i intervjun ansåg själva att en höjning krävdes kring rättssäkerheten vid 

beslutsfattandet och detta kunde ske med hjälp av att arbeta mer teambaserat för att på så 

sätt få starkare rutiner samt kunna rådfråga varandra gällande procentsatsen. Detta för att 

öka förtroendet bland medborgarna så att de ser hur skattepengarna spenderas, och 

därigenom ge möjligheten att ingripa om besluten verkar felaktiga. 

 

7. Slutsatser: 

Handläggarna inom AF som deltar i intervjun påpekar själva att deras bedömning skiljer 

sig ifrån andra arbetsförmedlares bedömningar på grund av möjligheten till egentolkning 

av de handläggarstöd som tillhandahålls internt. Det framkommer att handläggarna vill 

samt anser att de arbetar utifrån förvaltningsetiken då de menar på att med en korrekt 

gjord arbetsanalys så blir procentsatsen riktig i relation till den arbetssökandes 

funktionsnedsättning och därmed följer man förvaltningsetikens syfte. Då arbetssättet 

innan ett lönebidrag är relativt lika mellan handläggarna kan man se att det finns en 

gemensam grund att stå på vad gäller bedömningen av lönebidrag som är uppbyggd på 

arbetspraktik samt läkarintyg. Dock ser man att handläggarna lägger olika vikt vid 

läkarintyget samt arbetsträningens påverkan på individen under praktikperioden. Även att 

samtliga handläggare tog stöttning av specialisterna visar på att det förekommer ett flertal 

personer i beslutsfattandet som har en möjlighet att påverka slutresultatet. Detta resulterar 

i att lönebidragets storlek varierar beroende på vilken handläggare som tagit beslutet, här 

räknas även handläggarnas tidigare erfarenheter kring att arbeta med lönebidrag in.  

 

Studien visar på att de arbetsförmedlare som intervjuats själva ser sig som moraliskt 

korrekta utifrån de lagar och förordningar som står skrivna i och med deras 

arbetsuppgifter. Samtidigt håller de med om att utfallet av ett ärende nog skulle bli olikt 

om dennes kollega hade fattat samma beslut, utifrån egenetiken och de faktum att det inte 

finns några självklara regler kring hur stor procentsats som får ges ut vid varje lönebidrag.  

Alla handläggare hade ett ungefärligt arbetssätt och samma tillgång till de extra resurser 

som finns att tillhandahålla inom AFs regim. Man kan se att rättssäkerheten inom 

myndigheten inte är helt säker då det sker att samma handläggare kan ta både de första 

och andra beslutet vilken kan resultera i att det tar tid innan ett felaktigt beslut blir 

upptäckt, om det ens blir upptäckt. Då lagarna samt handläggarstöden är skrivna på ett 
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sätt att en stor egentolkning sker i nästan varje ärende kan man förstå att egenetiken spelar 

en stor roll i de beslut som blir fattade.  

 

Liksom denna studie så visar tidigare forskning också på att det kan tas beslut kring 

lönebidrag som inte alltid är utifrån den arbetssökandes bästa, så förstår man hur viktigt 

det är med rättssäkerheten kring lönebidrag samt de rutiner som finns idag kanske inte är 

de bäst lämpade. Då man i Danmark har kommit på ett mer rättssäkert arbetssätt som gör 

att handläggarna enbart handlar utifrån förvaltningsetiken så finns det troligtvis mycket 

Sverige kan lära sig vad gäller den offentliga hanteringen av skattemedel.  

 

7.1. Vidare forskning: 
För vidare forskning inom ämnet så kan det vara intressant att undersöka hur stor skillnad 

och vad för skillnad det kan vara mellan de olika besluten tagna av handläggare på AF. 

Alternativt att man ger samma ärende till olika arbetsförmedlare för att se vilken 

procentsats som dessa skulle besluta om i ärendet gällande lönebidrag, för att sedan 

jämföra dessa med varandra. Frågor som vidare forskning inom ämnet kan vara knutna 

till egenetiken, såsom har det personliga tycket spelat in någon gång i de beslut som 

handläggarna tagit. Alternativ om de någonsin sagt till gällande felaktiga beslut som 

fattats av kollegor. 
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Sammanfattning: 
AFs huvuduppdrag är att skapa en smidigare och snabbare väg till anställning samt att se 

att rätt kompetens får tillfälle att komma fram. Genom ett stöd från AF, kallat lönebidrag, 

har arbetsgivarna möjlighet att anställa personer som har någon form av 

funktionsnedsättning. På detta sätt används den kompetens som finns, fast i en anpassad 

anställning utifrån personens egna behov. Det finns tidigare forskning som visar på att 

människor som har en anställning känner att de bidrar till samhället vilket resulterar i att 

de känner ett egenvärde och varje år går människor ut i en anställning som är 

subventionerad från Af. Denna studie har belyst det arbetssätt som handläggarna på AF 

jobbar utifrån, sett till om arbetsförmedlarna arbetar och tänker på liknande sätt vad gäller 

lönebidrag samt undersöka om egenetiken ställs mot förvaltningsetiken i beslutsfattandet.  

Teorin som applicerats är Lennart Lundqvist syn på ”vårt offentliga etos”, där 

statstjänstemän har ett egenansvar att alltid följa demokratins lagar och utifrån detta inte 

ska besluta om lönebidrag utifrån egenetiken. Teorin har använts för att kunna utvinna 

hur rättssäkert ärendegången samt beslutsfattandet är på AF kring ett lönebidrag. För att 

besvara studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer samlats in med fem 

handläggare på AF som är berättigade, genom internutbildningar, att ta beslut gällande 

lönebidrag.  

Denna studie har kommit fram till är att det råder delade meningar till hur ett lönebidrag 

tas vad gäller arbetsförmedlare på AF. Även arbetet inför ett lönebidrag skiljer sig mellan 

handläggarna som har olika arbetssätt för att fastställa arbetsförmågan och vilka 

arbetsuppgifter som är lämpliga för just den enskilda individen. Samtliga handläggare är 

dock överens om att det bör förekomma fler personer i beslutsfattandet, såsom 

specialister, innan varje beslut är fattat samt att det är att föredra att ett lönebidrag 

påbörjas som en arbetspraktik inför en anställning.  

Vidare så har denna studie kommit fram till att handläggarna själva ser sig som rättssäkra 

handläggare som alltid följer de föreskrifter som finns, men att de ändå själva påpekar 

och är medvetna om att ifall en annan handläggare skulle ta ett beslut med samma 

förutsättningar så skulle procentsatsen troligtvis bli annorlunda. Till detta ansåg 

handläggarna själva att det kunde bero på den personliga kontakten man hade med både 

arbetsgivare och arbetssökande samt att det fanns hinder som kunde uppkommit via 

arbetsträningen men som inte finns skrivet på något läkarintyg. Här har handläggarna 

själva ansett sig ”förstå” personens behov utifrån tidigare erfarenheter samt egennytta för 

personen att denne faktiskt fick en anställning och på så sätt kom in i samhället.  
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Figur 1 

 



  
 

II 

 

Figur 2 

 

 



  
 

III 

Intervjufrågor: 

Kan du beskriva hur processen för inför ett lönebidrag, hur ser arbetssättet ut från början 

till slut? 

Vad tittar du när du gör bedömningen att en person är i behov av Lönebidrag på grund av 

psykisk funktionsnedsättning? 

Vad tittar du främst på inför ett Lönebidrag gällande anpassningen? 

Varför är X främsta anledningen? 

Hur bedömer du %-satsen inför ett Lönebidrag? följdfråga bedömer varje handläggare 

själv vilken procentsats det ska vara på beslutet? 

Hur många personer(anställda inom Arbetsförmedlingen) är inkopplade i processen? 

Varför är det olika från fall till fall?/ 

Hur stor påverkan tror du varje inkopplad person har på beslutet? 

Anser du att Ni jobbar enhetligt inom Arbetsförmedlingen? På vilket sätt? 

Hur försäkrar man sig om att varje handläggare skulle göra samma bedömning gällande 

Lönebidrag? 

Har Arbetsförmedlingen något regelverk gällande bedömningen? 

Följer du regelverket varje gång? 

På vilket sätt följer du regelverket? 

Tror du att dina kollegor alltid skulle ta samma beslut i en anpassning som du hade gjort? 

Om nej: Vad kan man göra för att försäkra att varje handläggare ska göra samma 

bedömning enligt dig? 

 


