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Sammanfattning 
 
I regleringsbrevet för 2009 fick Försäkringskassan i uppdrag att följa upp sjuk-
försäkringsreformerna. I uppdraget ingår att genomföra en studie av kvaliteten 
på inkomna arbetsgivarutlåtanden vilken redovisas i denna rapport.  
 
Reglerna om att den försäkrade på begäran av Försäkringskassan ska lämna in 
ett utlåtande av sin arbetsgivare infördes den 1 januari 2009. Om Försäkrings-
kassan bedömer att det finns behov av det ska myndigheten begära att en för-
säkrad som gör anspråk på sjukpenning lämnar in ett sådant utlåtande från sin 
arbetsgivare. Utlåtandet från arbetsgivaren ska beskriva de möjligheter som 
finns på arbetsplatsen att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga.  
 
I denna undersökning omfattade urvalsramen 5331 ärenden, vilket motsvarade 
samtliga de arbetsgivarutlåtanden som inkommit till Försäkringskassan under 
perioden 1 januari – 31 augusti 2009. Ur denna drogs ett stratifierat urval på 
595 ärenden. Slutligen granskades drygt 95 procent, 569 utlåtanden, efter ett 
bortfall på 26 ärenden.   
 
Studiens resultat visar att majoriteten av frågorna i arbetsgivarutlåtandet besva-
rats med god kvalitet av det stora flertalet arbetsgivare. Frågorna avseende till-
fälliga arbetsuppgifter, underlättande av ordinarie arbete samt möjligheter till 
omplacering besvarades samtliga med god kvalitet i cirka 90 procent av utlå-
tandena. Frågan om den försäkrades behov av rehabilitering för att kunna om-
placeras besvarade med god kvalitet i cirka 67 procent av utlåtandena.  
 
Vidare visar studien att det framförallt är frågan om den försäkrades ordinarie 
arbetsuppgifter som besvarats med bristfällig kvalitet. I cirka 47 procent av 
utlåtandena är inte den anställdes arbetsuppgifter tillräckligt tydligt beskrivna. 
Dessutom valde cirka 16 procent av arbetsgivarna att inte alls svara på denna 
fråga. Det är dock troligt att Försäkringskassan redan har tillräckliga uppgifter 
om den försäkrades ordinarie arbetsuppgifter genom andra tidigare inkomna 
dokument eller kontakter med den försäkrade. I enlighet med studiens syfte har 
emellertid endast själva arbetsgivarutlåtandet granskats och inte andra inkomna 
uppgifter och dokument i ärendet. 
 
Den nu aktuella studien som visar att en majoritet av de inkomna arbetsgivarut-
låtandena håller god kvalitet tyder på att utlåtandet ger ett bra underlag för För-
säkringskassans bedömning av arbetsförmågan. Utlåtandet bör därmed spela en 
större roll i Försäkringskassans handläggning än vad den tidigare förekom-
mande rehabiliteringsutredningen gjorde. 
 
Slutligen kan sägas att studiens resultat är positivt, men att den även visar att 
det finns behov av att se över utformningen av arbetsgivarutlåtandet.  
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1 Inledning 
  
1.1 Uppdraget 
I regleringsbrevet för 2009 fick Försäkringskassan i uppdrag att följa upp sjuk-
försäkringsreformerna. I uppdraget ingår att genomföra en studie av kvaliteten 
på inkomna arbetsgivarutlåtanden. Uppdraget ska enligt den plan över uppfölj-
ningar av de nya reglerna inom sjukförsäkringen som Försäkringskassan tagit 
fram redovisas i december 2009. 
 
1.2 Bakgrund 
Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra de åtgärder som behövs på 
arbetsplatsen för att den försäkrade ska kunna återgå i arbete. När 
Försäkringskassan behöver information om den försäkrades fortsatta 
möjligheter på arbetsplatsen tar Försäkringskassan kontakt med den 
försäkrades arbetsgivare eller begär att den försäkrade kommer in med ett 
skriftligt utlåtande från arbetsgivaren. 
 
Reglerna om att den försäkrade på begäran av Försäkringskassan ska lämna in 
ett utlåtande av sin arbetsgivare infördes den 1 januari 2009.  
 
Syftet med införandet av reglerna var att Försäkringskassan, i sitt arbete med 
att bedöma om en försäkrad kan utföra annat arbete än sitt vanliga, i vissa fall 
behöver ett skriftligt utlåtande från hans eller hennes arbetsgivare. Om 
Försäkringskassan bedömer att det finns behov av det ska myndigheten begära 
att en försäkrad som gör anspråk på sjukpenning lämnar in ett sådant utlåtande. 
Utlåtandet från arbetsgivaren ska beskriva de möjligheter som finns på 
arbetsplatsen att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Det är den 
försäkrade som är skyldig att lämna in det begärda utlåtandet. 
 
Utlåtandet ska innehålla både uppgifter om vilka möjligheter som finns till 
anpassning av arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen och vilka möjligheter det 
finns till omplacering hos arbetsgivaren. Arbetsgivarutlåtande ska bara begäras 
i de fall det är nödvändigt för att bedöma möjligheten till omplacering eller 
liknande.  
 
När det medicinska tillståndet är mer komplicerat eller diffust och det inte 
heller är tydligt på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt i de olika arbeten som 
kan finnas hos arbetsgivaren, är det inte tillräckligt att begära in ett arbetsgi-
varutlåtande. Då behövs oftast ett avstämningsmöte, där också den behandlan-
de läkaren deltar, för att få ett tillräckligt underlag för att bedöma den försäkra-
des rätt till sjukpenning och eventuellt behov av rehabilitering. 
 
Om Försäkringskassan anser att det finns behov av ett arbetsgivarutlåtande ska 
den försäkrade informeras om detta i så god tid att den försäkrades möjligheter 
till arbete kan klarläggas och beslut om eventuell sjukpenning kan fattas innan 
dag 91 i rehabiliteringskedjan. 
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2 Metod 
 
I denna studie har ett stratifierat slumpmässigt urval av 595 inkomna arbetsgi-
varutlåtanden under perioden januari – augusti 2009 valts ut för granskning. 
Granskningen genomfördes under slutet av september 2009 av två personer 
med sjukförsäkringskunskap. För att avgöra om kvaliteten på de inkomna ar-
betsgivarutlåtandena var god gjorde granskarna en bedömning av arbetsgiva-
rens svar i de utvalda utlåtandena. Med god kvalitet avses i denna studie att 
arbetsgivaren i tillräcklig utsträckning har fyllt i de uppgifter som Försäkrings-
kassan behöver för att kunna bedöma rätten till sjukpenning vid dag 91 i reha-
biliteringskedjan. Undersökningen avser att ge en övergripande bild av kvalite-
ten på inkomna arbetsgivarutlåtanden. 
 
2.1 Urval och bortfall 
Urvalsramen omfattade 5331 ärenden, vilket motsvarade samtliga de arbetsgi-
varutlåtanden som inkommit till Försäkringskassan under perioden 1 januari – 
31 augusti 2009. Ur denna drogs ett stratifierat urval på 595 ärenden. Stratifie-
ringen gjordes med utgångspunkt från samtliga verksamhetsområden hos För-
säkringskassan som begär in arbetsgivarutlåtanden.1  
 
Av det totala urvalet om 595 ärenden visade det sig att 26 ärenden antingen 
rörde sjukersättningsärenden eller de facto inte hade något inkommet arbetsgi-
varutlåtande, varför dessa inte granskades. Detta fick till följd att drygt 95 pro-
cent, 569 utlåtanden, granskades. Av de 569 ärendena avser cirka 64 procent 
kvinnor och cirka 36 procent män.  
 
2.2 Avgränsningar 
I enlighet med uppdraget redovisas i denna rapport kvaliteten på inkomna ar-
betsgivarutlåtanden. Kvaliteten bedöms utifrån de uppgifter arbetsgivaren fyllt 
i och det behov Försäkringskassan har av vissa uppgifter. Om den utredning 
som ligger till grund för arbetsgivarens svar är genomförd med god kvalitet 
eller inte kan denna granskning inte svara på. Studien visar heller inte resultat 
avseende exempelvis vilket beslut de utlåtanden som har god kvalitet leder till 
eller om det är arbetsgivare i en viss bransch som har god kvalitet i sina utlå-
tanden. Inte heller ger studien svar på om Försäkringskassan kompletterar de 
utlåtanden som bedömts ha bristfällig kvalitet.  
 
2.3 Generaliserbarhet 
Eftersom denna studie har ett stratifierat slumpmässigt urval skulle det vara 
möjligt att generalisera och dra slutsatser av resultatet. Dock är det kvalitet som 
mäts i denna studie, vilket alltid bör betraktas som en bedömnings- och 
definitionsfråga. Granskaren måste således göra en bedömning av vilken typ av 
information i utlåtandet som krävs för att det ska gå att säga att utlåtandet 
håller god kvalitet. 

                                                 
1 Vid urvalet visade det sig att det finns inkomna arbetsgivarutlåtanden främst vid lokala för-
säkringscenter (LFC) men även vid nationella försäkringscenter (NFC) samt även ett fåtal på 
sjöfartskontoret.  
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Med anledning av detta fördes en dialog med och mellan granskarna för att nå 
samsyn om vad som krävs för att bedömningen ska bli att arbetsgivarutlåtandet 
håller god kvalitet. Utgångspunkten var att informationen i 
arbetsgivarutlåtandet ska vara tillräcklig för att Försäkringskassan ska ha 
möjlighet att göra bedömningen inför dag 91 i rehabiliteringskedjan. De två 
granskarna samordnades dels genom praktisk genomgång av inkomna 
utlåtanden med en sjukförsäkringsexpert från Försäkringskassans huvudkontor, 
dels satt granskarna tillsammans under hela granskningstiden och har därmed 
haft möjlighet att diskutera svårare bedömningar med varandra.  
 
En ytterligare aspekt på tolkningen av resultat i en urvalsundersökning som 
denna är att urvalet används för att skatta fördelningen i hela populationen. Det 
vill säga hur sannolikt är det att resultatet som nedan redovisas för de 
granskade 569 utlåtandena skulle se likadant ut om samtliga 5 331 inkomna 
arbetsgivarutlåtanden hade granskats. Vid skattning av procentandelar för hela 
populationen uppgår osäkerheten i skattningarna uttryckt med 95-procentiga 
konfidensintervall till maximalt ± 8,2 procentenheter.2  
 
Sammanfattningsvis kan resultatet i denna studie sägas redovisa en 
övergripande bild av kvaliteten på inkomna arbetsgivarutlåtanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Denna osäkerhet på ± 8,2 procentenheter gäller vid andelar runt 50 procent. Vid andelar runt 
10 respektive 90 procent är osäkerheten betydligt lägre. Detta innebär att ett resultat som är 
jämnt fördelat som till exempel 50 procent god kvalitet respektive 50 procent bristfällig kvali-
tet betyder att den korrekta siffran med 95 procents säkerhet ligger mellan 41,8 - 58,2 procent. 
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3 Resultat 
 
3.1 Inkomna arbetsgivarutlåtanden 
 
Totalt har 5 331 arbetsgivarutlåtanden inkommit under perioden januari – 
augusti 2009. Dessa 5 331 arbetsgivarutlåtanden motsvarar cirka 8 procent av 
de totalt 68 691 personer som under januari – augusti 2009 hade passerat dag 
90 i rehabiliteringskedjan.  
 
Tabell 1. Antal inkomna arbetsgivarutlåtanden samt antal personer som 
passerat dag 90 under perioden januari - augusti 2009 
Månad Antal inkomna 

arbetsgivarutlåtanden
Antal personer som 
passerat dag 90 

Januari 146 9607 
Februari 548 8914 
Mars 703 6854 
April 694 10230 
Maj 717 9348 
Juni 988 8856 
Juli 673 7032 
Augusti 862 7850 
Totalt  5 331 68 691 

 
 
3.2 Arbetsgivarnas svar på frågor om möjlighet till förändring av 
den försäkrades arbetssituation 
 
Arbetsgivarutlåtandet innehåller fyra frågor avseende möjlighet till förändring 
av den försäkrades arbetssituation. Dessa frågor svarar arbetsgivaren ja eller 
nej på samt motiverar närmare sitt svar. I tabell 2 redovisas fördelningen av 
arbetsgivarnas ja och nej svar enligt den granskning som är gjord. 
 
Tabell 2. Arbetsgivarnas svar på frågor om möjlighet till förändring av 
den försäkrades arbetssituation, i procent  
Fråga Ja Nej Inte 

svarat 
Totalt 

Anser arbetsgivaren att den anställde till-
fälligt kan få andra arbetsuppgifter? 

15,4 82,8 1,8 100 

Anser arbetsgivaren att det finns möjlighe-
ter att underlätta situationen?  

28,4 68,1 3,5 100 

Anser arbetsgivaren att omplacering är 
möjligt? 

7,6 88,7 3,7 100 

Anser arbetsgivaren att den försäkrade 
behöver arbetshjälpmedel, arbetsträning 
eller någon annan rehabilitering för att 
kunna omplaceras? 

12,9 70,4 16,7 100 
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Tabellen visar att majoriteten av arbetsgivarna anger att det inte finns några 
möjligheter för den anställde att tillfälligt få andra arbetsuppgifter, omplaceras 
eller att för arbetsgivaren att på annat sätt underlätta situationen genom att an-
passa till exempel arbetstider eller arbetsuppgifter.  
 
I enlighet med uppdraget kommer resterande del av denna rapport endast att 
inriktas på kvaliteten på inkomna arbetsgivarutlåtanden. 
 
 
3.3 Kvaliteten på inkomna arbetsgivarutlåtanden  
 
För att tydliggöra resultaten av kvaliteten på utlåtandena har för ett antal frågor 
de ursprungliga svarsalternativen i granskningsformuläret slagits samman.3 
Detta gäller svaren nedan i tabellerna 4, 5, 6 och 7.  
 
I tabellerna 4, 5 och 7 har svarsalternativen där arbetsgivaren antingen har sva-
rat ”nej” och motiverat varför eller där arbetsgivaren har svarat ”ja” och tydligt 
beskrivit det som efterfrågats4 bedömts vara uppgifter lämnade av arbetsgiva-
ren med god kvalitet. Svarsalternativen där arbetsgivaren antingen har svarat 
”nej” men inte motiverat varför eller inte tillräckligt väl beskrivit det som efter-
frågats5 har bedömts vara uppgifter lämnade av arbetsgivaren med bristfällig 
kvalitet.  
 
I arbetsgivarutlåtandet ska arbetsgivaren även svara på frågan om det är möjligt 
med omplacering. Om det är möjligt ska arbetsgivaren även uppge när ompla-
ceringen kan genomföras. Om det inte är möjligt med omplacering ska arbets-
givaren motivera varför. I tabell 6 har svar med god kvalitet bedömts vara när 
arbetsgivaren antingen svarat ”ja” samt uppgett datum för omplacering eller 
svarat ”nej” och motiverat varför. Svarsalternativen där arbetsgivaren antingen 
har svarat ”ja” men inte uppgett datum eller svarat ”nej” men inte motiverat 
varför har bedömts vara uppgifter lämnade av arbetsgivaren med bristfällig 
kvalitet.  
 
Utöver presentation av resultatet avseende god respektive bristfällig kvalitet 
redovisas i samtliga tabeller även uppgifter avseende när arbetsgivaren valt att 
inte svara på frågan.  
 

                                                 
3 I bilaga 1 finns granskningsformuläret i sin helhet. Där framgår samtliga frågor och svarsal-
ternativ. 
4 Detta avser svarsalternativen när arbetsgivaren tillräckligt tydligt har beskrivit 1, vilka arbets-
uppgifter som tillfälligt kan erbjudas 2, på vilket sätt arbetsuppgifterna kan anpassas samt 3, 
om t.ex. arbetshjälpmedel eller annan rehabilitering behövs för att möjliggöra omplacering 
5 Detta avser svarsalternativen när arbetsgivaren inte tillräckligt tydligt har beskrivit 1, vilka 
arbetsuppgifter som tillfälligt kan erbjudas 2, på vilket sätt arbetsuppgifterna kan anpassas samt 
3, om t.ex. arbetshjälpmedel eller annan rehabilitering behövs  
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I enlighet med studiens syfte är nedanstående resultat enbart en bedömning av 
kvaliteten på svaren i arbetsgivarutlåtandena. Resultaten säger i detta fall inget 
om frågorna i sig besvarats i positiv eller negativ riktning.  
3.3.1 Övergripande bild av kvaliteten på arbetsgivarutlåtanden 
 
I diagrammet nedan visas en samlad bild av kvaliteten på inkomna arbetsgivar-
utlåtanden. Staplarna visar resultatet av hur väl arbetsgivarna svarat på utlåtan-
dets samtliga fem frågor avseende 1. Beskrivning av den försäkrades ordinarie 
arbetsuppgifter 2. Möjlighet att erbjuda den försäkrade tillfälliga arbetsuppgif-
ter 3. Möjlighet till anpassning av den försäkrades ordinarie arbetsuppgifter  
4. Möjlighet till omplacering samt 5. Om den försäkrade behöver arbetshjälp-
medel, arbetsträning eller någon annan rehabilitering för att kunna omplaceras.  
 
Diagrammet visar att svaren på fyra av utlåtandets fem frågor är av övervägan-
de god kvalitet. Undantaget gäller den fråga i utlåtandet där arbetsgivaren ska 
beskriva den försäkrades ordinarie arbetsuppgifter. När det gäller denna fråga 
är det enbart cirka 38 procent av de inkomna utlåtandena som håller god kvali-
tet. 
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Sammantaget var det endast cirka 1 procent av utlåtandena som inte har god 
kvalitet på någon av de fem frågorna och cirka 25 procent av utlåtandena som 
uppvisar god kvalitet på samtliga fem frågor. Denna relativt låga sammantagna 
andel beror framförallt på det som ovan redovisats, det vill säga att det främst 
är frågan där arbetsgivaren ska beskriva den försäkrades ordinarie arbetsupp-
gifter som uppvisar bristfällig kvalitet. Om man bortser från denna fråga är det 
sammantaget cirka 58 procent av utlåtandena som har god kvalitet i samtliga 
resterande fyra frågor.  
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3.3.2 Har arbetsgivaren beskrivit den försäkrades ordinarie arbets-
uppgifter? 
 
För att Försäkringskassans handläggare ska få en uppfattning om vad det är i 
de ordinarie arbetsuppgifterna som gör att den försäkrade inte kan utföra dem, 
behövs en ingående beskrivning av dessa.  
 
I arbetsgivarutlåtandet ska arbetsgivaren beskriva den anställdes ordinarie ar-
betsuppgifter. I tabell 3 nedan har svar med god kvalitet bedömts vara när ar-
betsgivaren tydligt beskrivit den anställdes arbetsuppgifter. Svaret har bedömts 
vara av bristfällig kvalitet när arbetsgivaren inte tillräckligt tydligt beskrivit 
den anställdes arbetsuppgifter. 
 
Tabellen visar att i endast cirka 38 procent av utlåtandena har den försäkrades 
ordinarie arbetsuppgifter beskrivits med god kvalitet. Denna fråga är även den 
som i jämförelse med de övriga har överlägset högst andel svar som inte håller 
god kvalitet, cirka 47 procent. Dessutom saknas det svar i cirka 16 procent av 
utlåtandena. När det gäller de utlåtanden där det saknas svar finns det både 
arbetsgivare som inte alls svarat på frågan och de som endast uppgett namn på 
den försäkrades yrke6. Tabellen visar även att det är större andel av de utlåtan-
den som avser kvinnor som har god kvalitet än de utlåtanden som avser män. 
Skillnaden är statistiskt signifikant. 
 
Tabell 3 Intygets kvalitet beträffande ordinarie arbetsuppgifter, i procent7 
 Totalt Kvinnor  Män 
God kvalitet 37,7 40,6 29,6 
Bristfällig 
kvalitet 

46,5 46,1 48,8 

Inte svarat  15,9 13,2 21,6 
Summa 100 100 100 

 
 
3.3.3 Har arbetsgivaren angivit om den försäkrade tillfälligt kan få 
andra arbetsuppgifter? 
 
I tabell 4 framkommer att på frågan om den anställde tillfälligt kan få andra 
arbetsuppgifter så är det hela 90 procent av de granskade arbetsgivarutlåtanden 
som anses vara av god kvalitet. Endast cirka 8 procent av utlåtandena anses 
vara av bristfällig kvalitet. Vidare framkommer att det i cirka 2 procent av utlå-
tandena saknas svar. 
 
                                                 
6 Detta gäller yrken som inte är ”självförklarande”. Ett exempel i denna studie är när arbetsgi-
varen endast uppgett lärare som är ett yrke där arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara 
fysiskt tungt eller stillasittande.  
7 Test av statistiskt signifikant skillnad (z-test, 5%-nivån) mellan andelarna för kvinnor och 
män har genomförts.  
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Tabellen visar i likhet med föregående fråga att det är större andel av de utlå-
tanden som avser kvinnor som har god kvalitet än de utlåtanden som avser 
män. Skillnaden är statistiskt signifikant. 
 
Tabell 4 Intygets kvalitet beträffande tillfälliga arbetsuppgifter, i procent8 
 Totalt Kvinnor  Män 
God kvalitet 90,0 93,1 86,0 
Bristfällig 
kvalitet 

8,1 5,5 11,7 

Inte svarat  1,9 1,4 2,3 
Summa  100 100 100 

 
 
3.3.4 Har arbetsgivaren angivit om det finns möjlighet att underlät-
ta situationen, till exempel genom ändrade arbetstider, arbetsupp-
gifter eller arbetshjälpmedel? 
 
Försäkringskassan behöver även veta om det finns möjlighet till anpassning av 
den försäkrades ordinarie arbetsuppgifter.  
 
Tabell 5 visar att det i cirka 85 procent av utlåtandena har lämnats svar av god 
kvalitet genom att arbetsgivaren antingen på ett tydligt sätt beskrivit hur ar-
betsuppgifterna kan anpassas eller motiverat varför de inte kan anpassas. Vida-
re framkommer att cirka 11 procent av utlåtandena anses vara av bristfällig 
kvalitet samt att det i cirka 3 procent av utlåtandena saknas svar. 
 
Av tabellen framkommer i likhet med ovanstående frågor att det är större andel 
av de utlåtanden som avser kvinnor som har god kvalitet än de utlåtanden som 
avser män. Skillnaden är statistiskt signifikant. 
 
Tabell 5 Intygets kvalitet beträffande anpassade arbetsuppgifter,  
i procent9 
 Totalt Kvinnor  Män 
God kvalitet 85,7 87,4 81,7 
Bristfällig 
kvalitet 

10,8 10,3 13,4 

Inte svarat  3,5 2,3 4,9 
Summa 100 100 100 

                                                 
8 Test av statistiskt signifikant skillnad (z-test, 5%-nivån) mellan andelarna för kvinnor och 
män har genomförts.  
 
9 Test av statistiskt signifikant skillnad (z-test, 5%-nivån) mellan andelarna för kvinnor och 
män har genomförts.  
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3.3.5 Har arbetsgivaren angivit om det är möjligt med omplacer-
ing? 
 
Försäkringskassan behöver även veta om det finns andra arbeten inom arbets-
givarens verksamhet som den försäkrade skulle kunna klara av och därför om-
placeras till. 
 
Tabell 6 visar att även när det gäller frågan angående huruvida omplacering är 
möjlig eller inte har en stor andel av utlåtandena besvarats med god kvalitet. I 
cirka 88 procent av utlåtandena är det tydligt angivet när omplacering kan star-
ta eller motiverat varför det inte är möjligt med omplacering. Cirka 8 procent 
av utlåtandena anses vara av bristfällig kvalitet och i cirka 4 procent av utlå-
tandena saknas svar. 
 
Även vid denna fråga framkommer att det är större andel av de utlåtanden som 
avser kvinnor som har god kvalitet än de utlåtanden som avser män. Dock är 
skillnaden mindre här än vid föregående frågor. Skillnaden är statistiskt signi-
fikant. 
 
Tabell 6 Intygets kvalitet beträffande omplacering, i procent10 
 Totalt Kvinnor  Män 
God kvalitet 88,3 89,2 86,3 
Bristfällig 
kvalitet 

8,0 8,3 8,7 

Inte svarat  3,7 2,5 5,0 
Summa 100 100 100 

 
 
3.3.6 Har arbetsgivaren angivit om den försäkrade behöver arbets-
hjälpmedel, arbetsträning eller någon annan rehabilitering för att 
kunna omplaceras? 
 
Tabell 7 visar att även frågan om den försäkrade behöver någon form av reha-
bilitering för att kunna omplaceras har besvarats med god kvalitet i övervägan-
de del av utlåtanden, cirka 67 procent. Denna fråga är dock den som i jämförel-
se med de övriga har näst högst andel svar som inte håller god kvalitet, cirka 16 
procent. Denna fråga är även den där störst andel, cirka 17 procent, av utlåtan-
dena saknar svar. 
 
I likhet med samtliga övriga frågor är det större andel av de utlåtanden som 
avser kvinnor som har god kvalitet än de utlåtanden som avser män. Denna 
marginella skillnad är dock inte statistiskt signifikant. 
 

                                                 
10 Test av statistiskt signifikant skillnad (z-test, 5%-nivån) mellan andelarna för kvinnor och 
män har genomförts.  
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Tabell 7 Intygets kvalitet beträffande behov av rehabilitering, i procent11 
 Totalt Kvinnor  Män 
God kvalitet 67,3 67,0 66,4 
Bristfällig 
kvalitet 

16,0 14,8 18,5 

Inte svarat  16,7 18,2 15,1 
Summa 100 100 100 

 
3.3.7 Har arbetsgivaren, den försäkrade och/eller facklig represen-
tant/skyddsombud skrivit under utlåtandet? 
 
Arbetsgivarutlåtandet är utformat på så sätt att det finns utrymme för under-
skrift av arbetsgivaren, den försäkrade/anställde samt för facklig represen-
tant/skyddsombud. I informationsbladet som medföljer arbetsgivarutlåtandet 
nämns dock endast uttryckligen att det är arbetsgivaren som ska skriva under 
utlåtandet. 
 
Av tabell 8 framkommer att i stort sett samtliga arbetsgivare har skrivit under 
utlåtandet samt att cirka nio av tio försäkrade/anställda skrivit under utlåtandet. 
Slutligen visas att det endast i cirka var tredje utlåtande är en facklig represen-
tant/skyddsombud som skrivit under. 
 
Tabell 8 Underskrift av arbetsgivare, den försäkrade/anställde,  
facklig representant/skyddsombud 
 Procent 
Arbetsgivaren 99,0 
Den försäkrade/anställde 89,3 
Facklig representant/Skyddsombud  33,3 

 
4 Slutsatser 
 
Studiens resultat visar att majoriteten av frågorna i arbetsgivarutlåtandet besva-
rats med god kvalitet av det stora flertalet arbetsgivare. Frågorna avseende till-
fälliga arbetsuppgifter, underlättande av ordinarie arbete samt möjligheter till 
omplacering besvarades samtliga med god kvalitet i cirka 90 procent av utlå-
tandena. Frågan om den försäkrades behov av rehabilitering för att kunna om-
placeras besvarade med god kvalitet i cirka 67 procent.  
 
Vidare visar studien att det framförallt är frågan om den försäkrades ordinarie 
arbetsuppgifter som inte besvarats med god kvalitet. I denna fråga var det brist-
fällig kvalitet i cirka 47 procent av utlåtandena. Dessutom saknades svar i cirka 
16 procent. En hypotes avseende detta mindre goda resultat är att det kan bero 

                                                 
11 Test av statistiskt signifikant skillnad (z-test, 5%-nivån) mellan andelarna för kvinnor och 
män har genomförts.  
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på att arbetsgivarna tror att Försäkringskassan redan har tillräckliga uppgifter 
om den försäkrades ordinarie arbetsuppgifter genom andra tidigare inkomna 
dokument eller kontakter med den försäkrade. Eftersom en tydlig beskrivning 
av den försäkrades ordinarie arbetsuppgifter är en förutsättning för att Försäk-
ringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning, vilket gjorts minst en 
gång före det att arbetsgivarutlåtande begärs, stämmer det att dessa uppgifter 
redan bör finnas hos Försäkringskassan. I enlighet med studiens syfte har dock 
endast själva arbetsgivarutlåtandet granskats och inte andra inkomna uppgifter 
och dokument i ärendet. En annan möjlig tolkning skulle kunna vara att arbets-
givaren missuppfattat frågan och antagit att det är tillräckligt att uppge beteck-
ningen på den försäkrades yrke.  
 
Den andra frågan som hade en något högre, cirka 16 procent, andel svar med 
bristfällig kvalitet gäller om den försäkrade behöver någon form av rehabiliter-
ing för att kunna omplaceras. Dessutom saknades svar i 17 procent av utlåtan-
dena. En möjlig förklaring kan vara att den uppfattas fråga efter samma sak 
som frågan om arbetsgivaren har möjlighet att underlätta situationen till exem-
pel genom ändrade arbetstider, arbetsuppgifter eller arbetshjälpmedel. Möjli-
gen behövs förtydligande att frågan om underlättande av situationen avser or-
dinarie arbete medan denna fråga om någon form av rehabilitering krävs avser 
möjlighet till omplacering. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att 
det är svårt för arbetsgivaren att svara på en fråga som berör de försäkrades 
behov av rehabilitering. I vissa fall kan särskild kompetens behöva anlitas ex-
empelvis av företagshälsovården vilket arbetsgivaren kanske inte haft möjlig-
het att göra. 
 
Före 1 juli 2007 var det obligatoriskt för arbetsgivare att göra rehabiliteringsut-
redning som skulle sändas in till Försäkringskassan inom åtta veckor från den 
anställdes sjukanmälningsdag. Utgångspunkten för rehabiliteringsutredningen 
var att få ett underlag inför planering och genomförande av åtgärder inför åter-
gång i arbetet på arbetsplatsen. En tidigare studie visade att de rehabiliterings-
utredningar som kom in inte höll tillräckligt god kvalitet.12 Detta resulterade i 
att rehabiliteringsutredningen som underlag saknade betydelse för Försäkrings-
kassans bedömning och ställningstagande till om den försäkrade hade behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Den nu aktuella studien som visar att en majo-
ritet av de inkomna arbetsgivarutlåtandena håller god kvalitet tyder på att utlå-
tandet ger ett bra underlag för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmå-
gan. Utlåtandet bör därmed spela en större roll i Försäkringskassans handlägg-
ning än vad den tidigare rehabiliteringsutredningen gjorde.  
 
Slutligen kan sägas att studiens resultat är positivt, men att den även visar att 
det finns behov av att se över utformningen av arbetsgivarutlåtandet.  
 
Bilagor 
Granskningsformuläret, Bilaga 1 

                                                 
12 Analyserar 2005:17, Rehabiliteringsutredning – plan för återgång i arbete 
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BILAGA 1 
 
 

Granskningsformulär - Kvalitet på inkomna arbetsgivarutlåtanden 
 

1. Löpnummer 
 
2. Har arbetsgivaren beskrivit den anställdes ordinarie arbetsuppgifter? 

 
a) Arbetsgivaren har tydligt beskrivit den anställdes arbetsupp-

gifter  
b) Arbetsgivaren har beskrivit den anställdes arbetsuppgifter, 

men inte tillräckligt tydligt 
c) Arbetsgivaren har inte svarat på frågan 

 
 

3. Har arbetsgivaren angivit om den anställde tillfälligt kan få andra arbets-
uppgifter? 

 
a) Arbetsgivaren har svarat ”nej” och motiverat varför 
b) Arbetsgivaren har svarat ”nej” men inte motiverat varför 
c) Arbetsgivaren har svarat ”ja” och tydligt beskrivit vilka ar-

betsuppgifter som kan erbjudas 
d) Arbetsgivaren har svarat ”ja” men inte tillräckligt tydligt be-

skrivit vilka arbetsuppgifter som kan erbjudas 
e) Arbetsgivaren har inte svarat på frågan 

 
 
4. Har arbetsgivaren angivit från vilket datum som arbetsuppgifterna är till-

gängliga? (Visas för dem som angivit alternativ ”c” eller ”d” på fråga 2):  
 

a) Ja 
b) Nej 

 
 
5. Har arbetsgivaren angivit om det finns möjlighet att underlätta situationen, 

till exempel genom ändrade arbetstider, arbetsuppgifter eller arbetshjälp-
medel? 
 

a) Arbetsgivaren har svarat ”nej” och motiverat varför 
b) Arbetsgivaren har svarat ”nej” men inte motiverat varför 
c) Arbetsgivaren har svarat ”ja” och tydligt beskrivit på vilket 

sätt arbetsuppgifterna kan anpassas 
d) Arbetsgivaren har svarat ”ja” men inte tillräckligt tydligt be-

skrivit på vilket sätt arbetsuppgifterna kan anpassas 
e) Arbetsgivaren har inte svarat på frågan 
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6. Har arbetsgivaren angivit om det är möjligt med omplacering? 

 
a) Arbetsgivaren har svarat ”nej” och motiverat varför 
b) Arbetsgivaren har svarat ”nej” men inte motiverat varför 
c) Arbetsgivaren har svarat ”ja” och angivit datum för när om-

placeringen kan börja 
d) Arbetsgivaren har svarat ”ja” men inte angivit datum för när 

omplaceringen kan börja 
e) Arbetsgivaren har inte svarat på frågan 
 

7. Har arbetsgivaren angivit om medarbetaren behöver arbetshjälpmedel, ar-
betsträning eller någon annan rehabilitering för att kunna omplaceras? 
 

a) Arbetsgivaren har svarat ”nej” och motiverat varför 
b) Arbetsgivaren har svarat ”nej” men inte motiverat varför 
c) Arbetsgivaren har svarat ”ja” och tydligt beskrivit på vilket 

sätt som arbetet kan underlättas 
d) Arbetsgivaren har svarat ”ja” men inte tillräckligt tydligt be-

skrivit på vilket sätt som arbetet kan underlättas 
e) Arbetsgivaren har inte svarat på frågan 

 
 
8. Har arbetsgivaren skrivit under utlåtandet? 

 
a) Ja 
b) Nej 

 
9. Har den anställde skrivit under utlåtandet? 

 
a) Ja 
b) Nej 

 
10. Har facklig representant/skyddsombud varit delaktig i utlåtandet?  

 
a) Ja 
b) Nej 

 
11. Finns datum för när begäran om arbetsgivarutlåtande skickades? 

 
a) Ja 
b) Nej 

 
12. Vilket datum skickades begäran om arbetsgivarutlåtande? (Visas för dem 

som angivit alternativ ”a” på fråga 10):  
 
Fritext (ex. 2009-05-01) 


