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Generaldirektörens förord 

När en anställd blir sjukskriven är arbetsgivarens roll central för 

personens rehabilitering och återgång i arbete. Genom åren har flera 

insatser gjorts för att på olika sätt motivera arbetsgivare att förebygga 

och minska sjukfrånvaro hos sina anställda. Reformen om förstärkt 

rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft den 1 juli 2018 

är en sådan insats. 

Reformen förtydligar och utökar det ansvar som arbetsgivaren har när 

en anställd blir sjukskriven, genom kravet på att upprätta en plan för 

återgång i arbete. Planen ska komplettera rehabiliteringskedjan med 

ett reellt verktyg för både den anställda och arbetsgivaren. Reformen 

omfattar också ett förändrat ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. 

Att granska reformen är angeläget som ett led i att utveckla och 

förbättra effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Regeringen har 

därför gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att 

följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för 

återgång i arbete.  

I vår granskning studerar vi både reformens utformning och olika 

aktörers implementering av den. Det är min förhoppning att 

granskningen på kort sikt kan leda till en mer aktiv och intensifierad 

implementering av reformen på Försäkringskassan, och en förbättrad 

samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. På lång 

sikt kan granskningens resultat och slutsatser bidra till en mer 

funktionell reglering för att se till att arbetsgivarna tar sitt rehabili-

teringsansvar. I förlängningen skulle det kunna bidra till att enskilda 

individer får del av rehabiliteringsinsatser tidigare och därmed kan 

komma tillbaka till arbetet snabbare.  

Samtidigt visar vår granskning på samma svårigheter och utmaningar 

som utvärderingar av tidigare lagstiftning på området har konstaterat. 
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Det verkar med andra ord vara besvärligt att utforma en verkningsfull 

reglering av arbetsgivares planering och dokumentation av 

rehabiliteringsarbetet.  

Rapporten har skrivits av Mats Bengtsson (projektledare), Lisa 

Carlsson, Sonja Nikolovska och Cecilia Oldertz. I granskningens 

inledning var även Hanna Westgård projektmedarbetare. 

 

Göteborg i november 2021 

 

Eva-Lo Ighe 
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Sammanfattning 

Syftet med den här granskningen är att följa upp och utvärdera 

reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde  

i kraft den 1 juli 2018. Vi granskar reformens utformning och de 

antaganden som låg till grund för reformen, samt hur de aktörer som 

berörs av reformen har agerat. 

Våra viktigaste resultat och slutsatser är följande: 

– Reformen har inte blivit genomförd som det var tänkt. Det 

finns brister i arbetsgivares och Försäkringskassans arbete. 

– Utformningen av reformen och vissa antaganden som 

regeringen har gjort är förklaringar till att arbetsgivare och 

Försäkringskassan inte har kunnat genomföra reformen fullt 

ut.  

Arbetsgivare tar inte alltid sitt ansvar när det 

gäller att upprätta plan för återgång i arbete 

Vissa arbetsgivare tar inte sitt ansvar i enlighet med den nya 

lagstiftningen. Det beror delvis på att vissa av de antaganden  

som reformen vilar på är problematiska, vilket gör det svårt för 

arbetsgivare att ta sitt ansvar. Inspektionen för socialförsäkringen 

anser, givet de brister som vi uppmärksammar i vår granskning,  

att det finns skäl för regeringen att ta fortsatta initiativ för att se till  

att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar när en arbetstagare är 

sjukskriven. Det kan finnas behov både av skarpare regler och av  

att förändra eller utöka stödet till arbetsgivare.  

I och med reformen om förstärkt rehabilitering är arbetsgivare under 

vissa förutsättningar skyldiga att ta fram en plan för återgång i arbete 

om de har en sjukskriven arbetstagare. Planen ska enligt huvudregeln 

upprättas tidigt i sjukperioden. I planen ska arbetsgivaren beskriva 
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åtgärder som ska genomföras på arbetsplatsen som kan underlätta för 

den sjukskrivna arbetstagaren att återgå i arbete. 

Ett resultat som vår granskning visar är att arbetsgivare inte alltid 

upprättar en plan för återgång i arbete i de fall då de skulle ha gjort 

det. Men vi har inga säkra uppgifter om hur vanligt det är. Vår 

aktstudie – där vi har granskat ärendeakter som har upprättats av 

Försäkringskassan – visar att många av de planer som arbetsgivare 

skickar in till Försäkringskassan brister i kvalitet och att en del planer 

upprättas för sent i förhållande till tidsgränsen i lagstiftningen. 

Bristerna i hur arbetsgivarna uppfyller de nya reglerna om att upprätta 

planer beror delvis på att de inte har tagit det ansvar de ska ta. Men 

vår granskning visar också att vissa antaganden som reformen vilar 

på är problematiska. Till skillnad från vad regeringen antar i sin 

proposition verkar en del arbetsgivare sakna kunskap om vad som är 

en lämplig rehabiliteringsåtgärd i ett givet sjukfall. Och arbetsgivarna 

får, till skillnad från vad regeringen antog, sällan information i läkar-

intygen när det gäller vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra. 

Regeringen föreslog förändringar i ett bidrag som arbetsgivare kan ta 

del av, bland annat för att köpa experthjälp för att upprätta en plan för 

återgång i arbete. De mål som regeringen hade med förändringarna 

har inte uppnåtts. Efter reformen använder arbetsgivarna en mindre 

andel av bidraget än tidigare och en överväldigande andel av bidrags-

medlen går fortfarande till större arbetsgivare trots att avsikten var att 

bidraget i högre grad skulle nå små och medelstora företag. 

Försäkringskassan har inte användning av 

planerna på det sätt regeringen har tänkt sig 

Försäkringskassan begär sällan in arbetsgivares planer. Till skillnad 

från vad regeringen antog i förarbetena till reformen verkar Försäk-

ringskassans utredare inte ha någon större nytta av arbetsgivares 

planer, vilket är en del av förklaringen till att myndigheten begär in  

få planer från arbetsgivare. 

Det är ovanligt att Försäkringskassan begär in eller har tillgång  

till arbetsgivarens plan för återgång i arbete i ett sjukfall. I vår 

registerstudie som omfattar drygt 330 000 sjukfall hade myndigheten 

registrerat en plan för återgång i arbete i 5 procent av ärendena. En 
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del av dessa har myndigheten begärt in, andra har arbetsgivare skickat 

in utan att myndigheten har efterfrågat dem. 

Regeringen antog att arbetsgivares planer ger Försäkringskassan 

information som kan förbättra myndighetens beslutsunderlag. Det här 

antagandet är inte nödvändigtvis felaktigt men vår aktstudie visar att 

planerna relativt sällan tillför ny information till ärendet och att 

försäkringsutredarna ännu mera sällan använder denna information 

när de beslutar om en försäkrad person har rätt till ersättning. Planer-

na verkar inte heller vara ett underlag som utredarna har någon större 

nytta av när de utövar Försäkringskassans samordningsuppdrag, det 

vill säga att samordna rehabiliteringsinsatser för den som är sjuk-

skriven. 

Det finns problem med tillsynen över de 

arbetsgivare som inte tar sitt ansvar 

Försäkringskassan brister i sitt tillsynsansvar och den samverkan 

mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket som reformen 

förutsätter fungerar inte särskilt väl. Det beror bland annat på 

bristerna i Försäkringskassans tillsynsansvar och på grund av att 

myndigheten anmäler mycket få arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. 

Reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete förutsätter 

att Försäkringskassan utövar tillsyn över arbetsgivares arbete med 

planer för återgång i arbete och anmäler arbetsgivare med allvarliga 

brister till Arbetsmiljöverket. Regeringen skriver i förarbetena till 

reformen att Försäkringskassan bör säkerställa att planer och åtgärder 

är av god kvalitet, genom att följa upp de planer de hämtar in och de 

åtgärder som planerna innehåller. 

Slutsatsen att Försäkringskassan brister i sin tillsyn när det gäller plan 

för återgång i arbete baserar vi på att myndigheten sällan tar reda på 

om arbetsgivare har en plan och inte gör tillräckligt för att bedöma 

kvaliteten i planer och åtgärder, eller för att följa upp om arbets-

givaren verkligen genomför åtgärderna. Det här har myndigheten 

också informerat regeringen om. 

Den samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket som 

reformen förutsätter fungerar inte särskilt väl, eftersom Försäkrings-

kassan anmäler mycket få arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Det rör 
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sig om en handfull anmälningar per år. De arbetsgivare som inte tar 

sitt ansvar löper därmed liten risk att drabbas av sanktioner. 

Samtidigt kan Försäkringskassan enligt vår tolkning av regeringens 

förarbeten inte begära in planer i syfte att utöva tillsyn över arbets-

givare. Det gör det svårt för myndigheten att upptäcka arbetsgivare 

med allvarliga brister i arbetet med planer. ISF anser att det finns skäl 

för regeringen att utreda Försäkringskassans tillsynsuppdrag. Men så 

länge Försäkringskassan har kvar tillsynsuppdraget i dess nuvarande 

utformning behöver myndigheten utveckla arbetet med att genom 

tillsyn granska kvaliteten i arbetsgivares planer. 

Det är för tidigt att utvärdera reformen fullt ut 
men regeringen kan behöva ta nya initiativ 

inom rehabiliteringsområdet 

Reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete infördes  

i juli 2018. Det betyder att det i ett utvärderingsperspektiv har gått 

relativt kort tid sedan reformen infördes. Vi har granskat genom-

förandet cirka två år efter detta datum, vilket är en kort tid för att 

utvärdera en reform av det här slaget. Det är svårt att förutse vilka 

konsekvenser reformen kommer att få på sikt. 

Samtidigt ser vi brister i genomförandet och i reformens utformning. 

Vi anser att många av de problem som den här granskningen belyser 

inte kommer att lösas enbart genom att ge genomförandet mer tid. 

Den reform som vi har utvärderat har också stora likheter med 

tidigare reglering på området. Enligt den äldre lagstiftningen skulle 

arbetsgivare upprätta rehabiliteringsutredningar vid en viss tidpunkt  

i ett sjukfall. Utvärderingar av denna äldre lagstiftning gav resultat 

och slutsatser som i stor utsträckning påminner om resultaten och 

slutsatserna i vår granskning. 

Båda försöken att reglera rehabiliteringsområdet, och mer specifikt 

arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar, har alltså stött på liknande 

utmaningar. Om berörda aktörer inte agerar på det sätt lagstiftningen 

och regeringen förutsätter finns en risk att sjukskrivna personer som 

behöver rehabiliteringsinsatser för att komma åter i arbete inte får 

tillgång till sådana insatser. 
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ISF:s rekommendationer 

ISF rekommenderar regeringen: 

– att ta fortsatta initiativ för att se till att arbetsgivare tar sitt 

rehabiliteringsansvar när en arbetstagare är sjukskriven 

– att se över bidraget till arbetsgivare för att köpa arbetsplats-

inriktat rehabiliteringsstöd, så att det på ett bättre sätt kan 

stödja de arbetsgivare som behöver köpa in kompetens som  

de själva inte har 

– att utreda hur Försäkringskassans tillsynsansvar bör vara 

utformat, vad det bör omfatta, och hur samverkan mellan 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan utvecklas.  

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att utveckla arbetet med att följa upp och bedöma kvaliteten i 

de planer för återgång i arbete som myndigheten har tillgång 

till.
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1 Inledning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av 

regeringen att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt 

rehabilitering för återgång i arbete.1 Reformen trädde i kraft den 1 juli 

2018 och syftet med den är att sjukskrivna arbetstagare snabbare ska 

kunna återgå i arbete. Den här rapporten är vår slutredovisning av 

uppdraget. 

Regeringen presenterade reformen i budgetpropositionen för 2018. 

Regeringen skriver i propositionen att individens möjligheter till 

rehabilitering behöver förbättras, så att sjukskrivna personer kan 

återgå i arbete tidigare.2 

Reformen består av förändringar som ska bidra till att sjukskrivna 

arbetstagare får bättre tillgång till rehabiliteringsinsatser och på så sätt 

kan börja arbeta igen. En förändring är att arbetsgivare numera, under 

vissa förutsättningar, är skyldiga att ta fram en plan för återgång i 

arbete om de har en sjukskriven arbetstagare. En annan förändring är 

att arbetsgivare kan ta del av ett ändrat ekonomiskt bidrag, som de 

kan använda för att ta fram och genomföra sådana planer. Reformen 

berör också Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, även om de 

inte fick några nya uppdrag genom reformen. 

I den här granskningen utvärderar vi arbetsgivares arbete med planer, 

samt hur reformen har påverkat hur Försäkringskassan och Arbets-

miljöverket har agerat. Dessutom följer vi upp hur arbetsgivare 

använder det förändrade bidraget. Slutligen studerar vi också 

reformen som sådan, både hur regeringen valde att utforma den,  

 
1 Regeringens beslut den 1 augusti 2019, Uppdrag angående uppföljning och utvärdering av 

förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, S2019/03299/SF.  
2 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 62. 
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och de antaganden som regeringen gjorde och som låg till grund  

för reformen. 

1.1 Vad reformen innebär för arbetsgivare 

och berörda myndigheter 

I det här avsnittet beskriver vi kortfattat vad reformen om förstärkt 

rehabilitering för återgång i arbete betyder för arbetsgivare och 

berörda myndigheter. Vi beskriver också det förändrade bidraget som 

arbetsgivare kan få. 

1.1.1 Arbetsgivare har fått i ansvar att upprätta planer 
för återgång i arbete 

Reformen förtydligar och utökar det ansvar som arbetsgivare har när 

en arbetstagare blir sjukskriven, genom kravet på att upprätta en plan 

för återgång i arbete. Men redan innan reformen var arbetsgivare 

skyldiga att genomföra de åtgärder som behövs för att ge sjukskrivna 

arbetstagare en ändamålsenlig och effektiv rehabilitering.3  

Efter reformen har arbetsgivarna under vissa förutsättningar i ansvar 

att upprätta en plan för hur sjukskrivna arbetstagare ska återgå i 

arbete. Det är i sjukfall där arbetstagarens arbetsförmåga kan antas 

komma att vara nedsatt under minst 60 dagar som en plan ska 

upprättas. Planeringen ska enligt huvudregeln göras tidigt i sjuk-

perioden och arbetsgivaren ska ha upprättat planen när den anställdes 

arbetsförmåga på grund av sjukdom har varit nedsatt under 30 dagar.4 

Det finns vissa undantag från huvudregeln och från denna tidsgräns.5 

Arbetsgivaren ska se till att planen följs och att den ändras om det 

behövs för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete.6 Vi beskriver 

arbetsgivarnas ansvar i större detalj i kapitel 2. 

Rehabilitering är ett omfattande begrepp och det är flera aktörer som 

ansvarar för att rehabilitera sjukskrivna personer. Arbetsgivarna 

ansvarar för att genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

I detta ansvar ingår exempelvis att anpassa arbetsuppgifter och 

 
3 3 kap. 2 a § tredje stycket Arbetsmiljölagen [1977:1160] (AML). 
4 30 kap. 6 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB). 
5 30 kap. 6 § andra stycket SFB. 
6 30 kap. 6 § tredje stycket SFB. 
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arbetsplatsens utformning så att arbetstagaren kan komma tillbaka i 

arbete efter en sjukskrivning. Men det finns ingen entydig definition 

av vad som ingår i begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering.7 Det 

finns även andra sorters rehabilitering, till exempel medicinsk och 

social rehabilitering. Ansvaret för denna sorts rehabilitering ligger på 

andra aktörer än arbetsgivare.8 

1.1.2 Försäkringskassan kan använda arbetsgivares 

planer och anmäla systematiska brister i 
arbetsgivares planer till Arbetsmiljöverket 

Varken Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket har fått nya 

uppdrag med anledning av reformen, men de berörs ändå av den. 

Regeringen skriver i förarbetena till reformen att Försäkringskassan 

kan begära in och använda arbetsgivares plan för återgång i arbete. 

Planen kan enligt regeringen ge myndigheten information som kan 

förbättra myndighetens beslutsunderlag, både när myndigheten 

bedömer om en sjukskriven person har rätt till ersättning och när  

den samordnar och utövar tillsyn över de insatser som arbetstagaren 

behöver för rehabiliteringen.9 Vi beskriver närmare i kapitel 3 och 4 

hur Försäkringskassan använder arbetsgivares planer. 

Regeringen skriver också i förarbetena till reformen att Försäkrings-

kassan bör följa upp de planer som de hämtar in, och att de kan 

anmäla arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Det kan Försäkrings-

kassan göra om deras uppföljning visar att arbetsgivaren vid upp-

repade tillfällen låter bli att upprätta planer, eller att planerna är av 

undermålig kvalitet.10 

Enligt regeringens beskrivning kan Arbetsmiljöverket utifrån dessa 

anmälningar bedöma behovet av inspektioner och eventuella 

sanktioner, med stöd av det arbetsmiljörättsliga regelverket.11 I 

förlängningen kan arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för att upprätta 

planer drabbas av sanktioner. Vi beskriver Försäkringskassans tillsyn 

 
7 SOU 2020:6, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, s. 85. 
8 SOU 2020:6, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, s. 85. 
9 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 70. 
10 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
11 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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och samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket i 

kapitel 5. 

1.1.3 Ett förändrat bidrag gör att arbetsgivare kan 
köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 

I reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete ingår 

också en förändring av ett statligt stöd, det så kallade bidraget för  

köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget syftar till  

att stimulera arbetsgivare att köpa rehabiliteringsinsatser som är 

inriktade på arbetsplatsen. Arbetsgivare har sedan tidigare kunnat få 

stöd för att köpa utredningstjänster för att förebygga sjukfall, och för 

att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. I och 

med reformen kan arbetsgivare få bidrag också för att planera, 

genomföra och följa upp insatser när det gäller arbetsplatsinriktad 

rehabilitering, och inte bara för utredningstjänster. 

1.2 Syfte och frågor 

Syftet med vår granskning är att följa upp och utvärdera reformen om 

förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft den 1 

juli 2018. Vi gör det genom att besvara följande övergripande frågor: 

– Hur arbetar arbetsgivare med plan för återgång i arbete, och i 

vilken utsträckning tar de det ansvar som de har fått genom 

reformen?  

– Hur använder Försäkringskassan arbetsgivares planer i sin 

handläggning och uppföljning, och hur väl stämmer det 

överens med intentionerna bakom reformen? 

– Hur samverkar Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket med 

varandra, och hur väl stämmer det som de gör överens med 

intentionerna bakom reformen? 

– I vilken utsträckning har reformen förändrat hur arbetsgivarna 

använder bidraget för att köpa arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd så att intentionerna bakom reformen 

uppnås? 
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– Har reformens utformning, och de antaganden som låg till 

grund för reformen, haft betydelse för de olika aktörernas 

möjlighet att genomföra den, och i så fall hur?  

1.3 Genomförandet av granskningen 

Granskningen bygger på en intervjustudie, en aktstudie, en 

registerstudie, en rättsutredning och en dokumentstudie. Vi har 

kombinerat dessa material och olika metoder för att svara på var  

och en av våra frågor. I detta avsnitt beskriver vi kortfattat hur vi  

har genomfört granskningen. Fler detaljer finns i rapportens bilaga. 

1.3.1 Intervjustudie 

Vi har genomfört sammanlagt 40 intervjuer, de flesta med enstaka 

personer, men vi har också gjort några gruppintervjuer. Vi har 

genomfört intervjuerna mellan september 2019 och september 2020, 

men de flesta av dem gjorde vi under januari–mars 2020. De flesta av 

intervjuerna är gjorda med tjänstepersoner hos Försäkringskassan och 

Arbetsmiljöverket. Vi har också intervjuat första linjens chefer hos 

fyra arbetsgivare, både offentliga och privata, och fem företrädare för 

olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

Vi använder intervjuerna på flera olika sätt. Vi använder dem för att 

få de olika parternas syn på reformen och kravet på en plan för åter-

gång i arbete Vi använder också intervjuerna för att beskriva olika 

sätt som Försäkringskassans försäkringsutredare förhåller sig till 

arbetsgivarnas planer. För att försöka fånga upp en eventuell variation 

inom Försäkringskassan har vi valt ut kontor att granska som hade 

olika styrning när det gällde att använda planen för återgång i arbete. 

För att vi ska få en god förståelse av hur Försäkringskassan och 

Arbetsmiljöverket har arbetat med plan för återgång i arbete har vi 

också intervjuat personer på olika nivåer i organisationerna och 

personer med olika yrkesroller. En fullständig lista över vilka 

yrkesroller som vi har intervjuat finns i rapportens bilaga. 

Vi har bland annat intervjuat försäkringsutredare – som handlägger 

sjukpenningärenden, och försäkringshandläggare – som handlägger 

bidraget till arbetsgivare. I rapporten använder vi ofta utredare 

respektive handläggare för att beteckna dessa yrkesroller. 
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Vi har valt ut de intervjucitat som vi redovisar för att illustrera tankar, 

arbetssätt eller förhållningssätt som vi har identifierat. Citaten är 

språkligt korrigerade, och i viss mån nedkortade för att bli mer 

lättlästa. Men vi har inte ändrat innebörden i vad de intervjuade 

personerna sagt. 

1.3.2 Aktstudie 

Vår aktstudie består av 280 ärendeakter från Försäkringskassan. 

Akterna innehåller alla handlingar kopplade till en sjukskriven 

persons sjukfall, inklusive Försäkringskassans journal, där försäk-

ringsutredarna gör sina anteckningar. Akterna rör sjukpenning-

ärenden. De har valts slumpmässigt utifrån ett urval av sjukfall där 

det skulle finnas en plan för återgång i arbete som arbetsgivaren 

upprättat. Händelserna i akterna som vi har studerat sträcker sig  

från juli 2019 till november 2020. 

1.3.3 Registerstudie 

Vi har också använt registerdata som vi har beställt från Försäkrings-

kassan. Dessa data rör dels sjukfall, dels det bidrag som arbetsgivare 

kan ta del av för att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. 

Den registerdata över sjukfall som vi har studerat omfattar alla sjuk-

fall som har startat efter den 1 januari 2017. För dessa sjukfall har vi 

fått in en rad olika uppgifter fram till september månad 2020. Vi har i 

första hand använt dessa uppgifter för att undersöka hur vanligt det är 

att Försäkringskassan i ett sjukfall har tillgång till en plan för åter-

gång i arbete, som arbetsgivaren har upprättat. 

Den registerdata som berör det bidrag arbetsgivarna kan ta del av 

sträcker sig från 2014 till och med 2019. Det består av uppgifter om 

vilka arbetsgivare som har tagit del av bidraget, och vilka belopp  

som har betalats ut. Detta underlag använder vi för att beskriva hur 

användningen av bidraget har förändrats över tid. 

1.3.4 Rättsutredning och dokumentstudie 

Vi har gjort en rättsutredning och en dokumentstudie för att beskriva 

reglerna inom de områden vi studerar, och för att kunna beskriva hur 

de två aktuella myndigheterna styr och stödjer den personal som 
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arbetar med sjukpenningärenden och bidraget. Vi har gått igenom 

lagar, förordningar, regleringsbrev samt interna styrdokument, och 

flera andra myndighetsinterna dokument. Vi har också gått igenom 

utredningar som har varit relevanta för våra frågor. 

1.3.5 Övergripande metodutmaningar och hur vi har 
hanterat dem 

Det har varit en utmaning i granskningen att samla in uppgifter som 

visar om arbetsgivare i praktiken tar sitt ansvar eller inte när det 

gäller att upprätta planer för hur en arbetstagare ska kunna återgå i 

arbete. Det beror på att det inte finns några krav för hur en sådan plan 

ska se ut, kombinerat med att ISF inte har något formellt mandat att  

ta del av handlingar hos landets arbetsgivare. För att veta om en 

sjukskriven person har en plan krävs alltså att vi tar kontakt med hens 

arbetsgivare och får tillgång till handlingar från arbetsgivaren. 

Vi har därför valt att granska frågan om hur arbetsgivare arbetar med 

dessa planer indirekt, bland annat genom att intervjua personer om 

hur arbetsgivare arbetar med planer, och genom att studera planer 

som arbetsgivare har skickat in i sjukfall som Försäkringskassan har 

handlagt. Det innebär att vi inte känner till hur arbetsgivarnas faktiska 

planer ser ut i de sjukfall som ingår i vår aktstudie. Det är fullt möjligt 

att det finns planer hos arbetsgivarna som innehåller annan informa-

tion än den som framgår av de planer som Försäkringskassan har 

tillgång till. Det innebär också att vi inte kan uttala oss om hur stor 

andel av arbetsgivarna som i praktiken har upprättat en plan för 

återgång i arbete när de borde ha gjort det. 

En andra utmaning handlar om den pandemi som pågick under 2020. 

Det går inte att avgöra hur pandemin har påverkat våra resultat. Men 

den kan till exempel ha påverkat Försäkringskassans arbete med 

arbetsgivarnas planer. Intervjuerna med personal på Försäkrings-

kassan gjorde vi före pandemin. Men ärendeakterna i vår aktstudie 

sträcker sig från den 1 juli 2019 till november 2020 som längst, det 

vill säga under delar av den tid som pandemin pågick. Vi ser också 

spår av pandemin i vår aktstudie, till exempel att Försäkringskassan 

under en viss tid inte begärde kompletteringar från hälso- och 

sjukvården. Vi hanterar denna utmaning genom att vi uppmärk-

sammar frågan vid några tillfällen i rapporten, och diskuterar hur  

vi tror att resultaten kan ha påverkats. 
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1.4 Rapportens disposition 

I kapitel 2 beskriver vi arbetsgivarnas arbete med plan för återgång  

i arbete, och i vilken utsträckning de tar det ansvar som de har fått i 

och med reformen. 

I kapitel 3–4 beskriver vi hur Försäkringskassan använder planerna  

i sin handläggning och uppföljning, och hur väl myndighetens 

arbetssätt stämmer med intentionerna bakom reformen. 

Kapitel 5 handlar om Försäkringskassans tillsyn av arbetsgivarna och 

om samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. 

I kapitel 6 beskriver vi hur arbetsgivare använder bidraget för att köpa 

arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Vi jämför då också med det 

bidrag som föregick detta, det så kallade bidraget för köp av arbets-

platsnära stödinsatser. 

Kapitel 7 innehåller våra viktigaste resultat, de slutsatser vi drar 

utifrån resultaten samt de rekommendationer som vi riktar till 

regeringen och Försäkringskassan med anledning av vår granskning.  
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2 Arbetsgivares arbete med plan för 

återgång i arbete  

I det här kapitlet beskriver vi hur arbetsgivare arbetar med plan för 

återgång i arbete, och i vilken utsträckning de tar det ansvar som  

de har fått genom reformen. Vi diskuterar också arbetsgivares 

möjligheter att ta fram planer av god kvalitet, och diskuterar några 

antaganden bakom reformen som verkar vara problematiska. Vår 

granskning visar följande: 

– Arbetsgivare upprättar inte alltid en plan för återgång i arbete 

då arbetsgivaren borde ha gjort det. Men vi har inga säkra 

uppgifter om hur vanligt det är. 

– De planer för återgång i arbete som arbetsgivare skickar in till 

Försäkringskassan varierar i kvalitet, och många av dem 

brister i kvalitet. 

– Många arbetsgivare genomför rehabiliteringsåtgärder för att 

arbetstagare ska kunna återgå i arbete, även utan att upprätta 

någon plan för återgång i arbete. 

Bristerna i hur arbetsgivarna uppfyller reglerna om att upprätta planer 

för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete beror delvis på 

att de inte har tagit det ansvar som de enligt reformen ska ta. Men vår 

granskning visar också att vissa antaganden som reformen vilar på är 

problematiska, och gör det svårt för arbetsgivare att ta sitt ansvar. 

Vi beskriver i kommande avsnitt vad som ligger bakom våra 

slutsatser, men först beskriver vi i hur reformen om förstärkt 

rehabilitering har förändrat arbetsgivares rehabiliteringsansvar. 
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2.1 Arbetsgivare ansvarar för att upprätta en 

plan för återgång i arbete 

Reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete förtydligar 

och utökar de skyldigheter arbetsgivare har inom rehabiliterings-

området. Men arbetsgivare hade omfattande skyldigheter redan före 

reformen. 

Arbetsgivare ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att ha en arbets-

anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som är organiserad på 

lämpligt sätt.12 Det betyder att arbetsgivare även före reformen var 

skyldiga att uppmärksamma, arbeta med och genomföra nödvändiga 

anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.13  

Reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete den 1 juli 

2018 förtydligar det ansvar som arbetsgivare har när en anställd blir 

sjukskriven. Genom reformen infördes en bestämmelse i social-

försäkringsbalken med följande innebörd: 

– Arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete när en 

arbetstagare har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom under 30 dagar, om det kan antas att arbetsförmågan 

kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar. 

– Arbetsgivaren behöver inte upprätta någon plan om den 

sjukskrivna arbetstagarens hälsotillstånd är sådant att det  

klart framgår att hen inte kan återgå i arbete. Men om 

hälsotillståndet senare förbättras ska arbetsgivaren omgående 

upprätta en plan. 

– Arbetsgivaren ska se till att följa planen för återgång i arbete, 

och göra ändringar i den när det behövs.14 

I och med reformen är det alltså arbetsgivares ansvar att upprätta 

planer som beskriver hur sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå  

i arbete. I planen ska arbetsgivaren dokumentera åtgärder som arbets-

givaren ska genomföra på arbetsplatsen och som underlättar för den 

sjukskrivna arbetstagaren att återgå i arbete. Arbetsgivaren ska enligt 

huvudregeln göra denna plan tidigt i sjukperioden. I två undantagsfall 

behöver arbetsgivarna inte ta fram någon plan. Det ena undantaget rör 

 
12 3 kap. 2 a § tredje stycket arbetsmiljölagen [1977:1160] (AML). 
13 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 67. 
14 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB). 
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arbetstagare som är så sjuka att de inte kan återgå i arbete.15 Arbets-

givaren behöver inte heller upprätta någon plan om hen kan anta att 

arbetstagaren kan återgå helt i arbete inom 60 dagar.16 I förarbetena 

till reformen skriver regeringen att arbetsgivaren inte bör belastas 

med att upprätta planer i onödan. I de fall arbetsgivaren bedömer att 

en plan inte behöver upprättas bör hen dokumentera att arbetstagaren 

förväntas återgå i arbete inom kort. Om det är osäkert när arbets-

tagaren kan återgå i arbete gäller grundregeln att arbetsgivaren ska ta 

fram en plan inom 30 dagar.17 

2.2 Alla arbetsgivare tar inte sitt ansvar 

I det här avsnittet redovisar vi resultat från vår aktstudie och våra 

intervjuer. Resultaten visar att vissa arbetsgivare inte alltid tar sitt 

ansvar att upprätta en plan för återgång i arbete. Två resultat från vår 

aktstudie är att 27 procent av arbetsgivarna tar fram en plan först när 

de har fått information från Försäkringskassan, samt att 47 procent av 

arbetsgivarnas planer är upprättade efter gränsen på 30 dagar. Våra 

intervjuer med Försäkringskassans försäkringsutredare, och resultat 

från andras utredningar, visar också de att en del arbetsgivare inte tar 

sitt ansvar enligt den nya lagstiftningen. 

2.2.1 Vissa arbetsgivare tar fram en plan först efter 
att Försäkringskassan informerat dem om deras 
ansvar 

I vår aktstudie har vi granskat 280 sjukfall där Försäkringskassan har 

registrerat en plan för återgång i arbete från arbetsgivaren. Ett resultat 

av aktstudien är att en del arbetsgivare inte tar fram en plan förrän de 

har blivit informerade av Försäkringskassan om deras ansvar att göra 

det. 

Vi har i aktstudien noterat om arbetsgivaren har tagit fram en plan för 

återgång i arbete före eller efter att arbetsgivaren får information från 

Försäkringskassan om att den har ett ansvar att ta fram en sådan plan. 

Aktstudien visar att 27 procent av de arbetsgivare som ingår i vår 

aktstudie har tagit fram en plan först efter att de har blivit 

 
15 30 kap. 6 § andra stycket SFB. 
16 30 kap. 6 § första stycket SFB. 
17 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 67. 
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informerade av Försäkringskassan om att de har det ansvaret. I 

samtliga fall utom ett har arbetsgivarna då passerat den tidsgräns  

på 30 dagar då planen ska vara upprättad. Det är 35 procent av 

arbetsgivarna som har tagit fram en plan redan innan de har fått 

information från Försäkringskassan. 

Det är sannolikt att aktstudien underskattar andelen arbetsgivare som 

har tagit fram en plan först efter de fått information från Försäkrings-

kassan. I 39 procent av de sjukfall som vi har studerat kan vi inte se 

vad som kommer först, information från Försäkringskassan eller 

arbetsgivarens plan. Bland dessa sjukfall finns troligtvis arbetsgivare 

som har upprättat en plan efter att de fått information från Försäk-

ringskassan, men där vi inte kunnat se detta utifrån ärendeakten. 

En möjlig förklaring till att vissa arbetsgivare inte tar sitt ansvar är  

att alla arbetsgivare inte känner till kravet på att upprätta planer. De 

intervjuer vi har gjort med utredare på Försäkringskassan och med 

representanter för arbetsmarknadens parter visar att vissa arbetsgivare 

inte känner till detta krav. 

2.2.2 Många av de planer Försäkringskassan får är 
upprättade senare än 30 dagar efter första 
sjukdagen 

Ett annat resultat från vår aktstudie tyder på att 47 procent av 

arbetsgivarna upprättar plan för återgång i arbete för sent. Arbets-

givaren ska enligt huvudregeln upprätta en plan senast 30 dagar efter 

det att den sjukskrivna personens arbetsförmåga blev nedsatt.18  

Resultatet ska tolkas med försiktighet eftersom vi har granskat 

arbetsgivarnas arbete indirekt genom de planer som finns registrerade 

hos Försäkringskassan och inte planer som eventuellt finns hos 

arbetsgivaren. Det kan vara så att arbetsgivaren har upprättat en plan 

inom 30 dagar, men inte skickat denna till Försäkringskassan. 

Vi har i aktstudien registrerat när den första planen för återgång i 

arbete är daterad i varje enskilt sjukfall. Vi har sedan jämfört detta 

med den sjukskrivna personens första sjukdag i sjukperioden.  

Jämförelsen visar alltså att den första planen som registrerats av 

Försäkringskassan har upprättats av arbetsgivaren efter mer än  

 
18 30 kap. 6 § första stycket SFB. 
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30 dagar i 47 procent av de 280 sjukfallen, utan att det finns angivna 

godtagbara skäl till att planen är upprättad för sent. Endast i 7 procent 

av fallen framgår det att den första planen har upprättats inom 30 

dagar. I 25 procent av ärendena framgår det inte av informationen  

i ärendeakten om planen är upprättad inom 30 dagar eller inte. Det 

handlar främst om de ärenden där Försäkringskassan har hämtat in 

planen muntligt. 

I 21 procent av ärendena har vi inte kunnat avgöra om planen är 

upprättad i tid, eftersom arbetsgivaren har angett att det var onödigt 

eller omöjligt att upprätta en plan. Arbetsgivaren har i dessa fall 

hänvisat till undantagen i lagstiftningen om att de inte behöver ta 

fram en plan om arbetstagaren är för sjuk eller om arbetstagaren kan 

återgå i arbete inom 60 dagar. 

En förklaring till att arbetsgivare upprättar planer för sent kan vara  

att de inte känner till lagstiftningens krav. Men våra intervjuer med 

arbetsgivare visar också att brist på medicinsk information eller brist 

på kompetens hos arbetsgivaren kan göra att planerna inte upprättas 

inom den tid som lagstiftningen kräver. Vi diskuterar detta vidare i 

avsnitt 2.5. 

2.2.3 Enligt tjänstepersoner hos Försäkringskassan 
och andra utredningar tar inte arbetsgivare sitt 
ansvar 

Det finns även flera andra belägg för att en del arbetsgivare inte tar 

sitt ansvar för att upprätta planer för återgång i arbete. Det fram-

kommer både i våra intervjuer med tjänstepersoner i olika roller hos 

Försäkringskassan och i två utredningar som har publicerats under de 

senaste åren att vissa arbetsgivare inte tar sitt ansvar. 

Tjänstepersoner på Försäkringskassan säger att alla arbetsgivare 

inte upprättar plan för återgång i arbete 

Tjänstepersoner på Försäkringskassan som vi har intervjuat berättar 

att arbetsgivare inte alltid tar ansvar för den anställdes rehabilitering, 

inte alltid upprättar en plan för återgång i arbete när de är skyldiga att 

göra det, och ibland låter det gå bortom den uppsatta tidsgränsen 

innan de upprättar en plan. Vi kan utifrån våra intervjuer inte säga 

något om hur vanligt eller ovanligt det är att arbetsgivare upprättar en 
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plan för återgång i arbete. Men intervjuerna med tjänstepersoner i 

olika roller ger bilden av att arbetsgivare inte alltid tar sitt ansvar när 

det gäller detta. Så här säger en specialist: 

Det är olika från arbetsgivare till arbetsgivare naturligtvis, men över lag så 

är min bild att det är väldigt många arbetsgivare som inte tar sitt ansvar. 

[...] Handläggarna frågar ju många gånger efter planerna i kontakten med 

den försäkrade. [...] Och i väldigt många fall så säger de ju nej. De har inte 

gjort någon planering, de har inte träffat arbetsgivarna eller gjort några 

planer. De vet inte vad det är för någonting. Ingen har hört av sig från 

arbetsgivaren eller så. Det är ofta vi får den impulsen. 

Den samlade bilden från intervjuerna är att det varierar hur arbets-

givarna arbetar med att upprätta och skicka in planer till Försäkrings-

kassan. Vissa arbetsgivare har upparbetade rutiner för hur de ska 

agera när en arbetstagare blir sjukskriven, och skickar regelmässigt 

sina planer till Försäkringskassan utan att myndigheten frågar efter 

dem. Andra skickar inte in planerna ens då Försäkringskassan frågar 

efter dem. 

Andra utredningar pekar också mot att arbetsgivare inte uppfyller 

kraven i lagstiftningen 

Resultatet från två olika utredningar stärker den bild som vi har fått 

från vår aktstudie och våra intervjuer, nämligen att arbetsgivare inte 

alltid upprättar en plan när det krävs av dem. 

Under våren 2020 publicerade Riksrevisionen en rapport som visar  

att de fem myndigheter som ingick i rapporten inte alltid upprättar  

en plan för återgång i arbete för sina arbetstagare. De granskade 

myndigheterna var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Kriminalvården, Polismyndigheten och Skatteverket. Bara i 37 

procent av de sjukfall som Riksrevisionen granskade hade arbets-

givaren upprättat en plan. I 25 procent av sjukfallen fanns annan 

dokumentation som gav information om rehabiliteringen, och i 3 

procent fanns en plan sedan tidigare. I Riksrevisionens granskning 

saknades alltså dokumentation om arbetsgivarens planering för  

att den sjukskrivna personen skulle kunna återgå i arbete eller 

information om rehabilitering i 35 procent av de granskade 

sjukfallen.19  

 
19 Riksrevisionen, Vägen tillbaka efter nekad sjukpenning. RIR 2020:12, s. 33. 



Arbetsgivares arbete med plan för återgång i arbete 

 

31 

 

Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskriv-

ningsprocess har kartlagt hur vanligt det är bland sjukskrivna 

personer att de har en plan för återgång i arbete. Utredningens val av 

metod gör att resultaten är mindre tillförlitliga än Riksrevisionens 

resultat. Utredningen gjorde intervjuer med 250 personer med 

anställning som har fått sjukpenning i 60–220 dagar. 30 procent av 

personerna kände till att arbetsgivaren hade tagit fram en plan för 

återgång i arbete. Utredaren bedömer att andelen som faktiskt hade  

en sådan plan sannolikt var högre, eftersom 60 procent av personerna 

hade fått någon typ av stöd för att återgå i arbete.20 

2.3 De planer som arbetsgivare skickar till 

Försäkringskassan varierar i kvalitet 

Vid sidan om att vissa arbetsgivare inte upprättar en plan över huvud 

taget är en annan indikation på att arbetsgivare brister i sitt ansvar att 

många av de planer de skickar till Försäkringskassan har kvalitets-

brister. Detta visar sig i våra intervjuer med utredare hos Försäkrings-

kassan. Det gjorde att vi undersökte frågan i vår aktstudie, och ett 

resultat av aktstudien är att många planer brister i kvalitet. 

I det här avsnittet beskriver vi först att våra intervjuer med utredare 

ger en bild av att kvaliteten i planerna varierar. Därefter beskriver vi 

hur vi har värderat planernas kvalitet, och sist redovisar vi resultaten 

från vår aktstudie. 

2.3.1 Våra intervjuer med tjänstepersoner ger en bild 

av att kvaliteten i planerna varierar 

De tjänstepersoner hos Försäkringskassan som vi har intervjuat ger en 

bild av att kvaliteten varierar en hel del i de planer som arbetsgivare 

skickar till myndigheten. En specialist svarar följande på vår fråga om 

hur hen uppfattar planernas kvalitet: 

Fantastiskt olika. Ja, en del är jättebra. […] I andra står ingenting. 

 
20 SOU 2020:24, Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, 

s. 85–86.  
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Även utredarna anser att kvaliteten i de planer som arbetsgivarna 

skickar in varierar. En utredare, som berättar att hen hämtat in cirka 

25 planer, säger följande i intervjun: 

[Planerna är som regel] helt okej. Några av dem väldigt bra, men inte så 

många, det är det som är problemet. [...] Jag skulle säga, jag tror jag har 

fått in ett tjugotal, om man räknar med muntliga ett tjugofemtal ungefär. 

Man skulle kunna säga att fem av dem, i bästa av världar sju av dem, är 

riktigt bra. Eller bra som de ska vara egentligen. 

Bland utredarna finns också de som anser att reformen har försvårat 

deras arbete, snarare än underlätta det. De säger att reformen har ökat 

deras arbetsbörda, eftersom de kan behöva komplettera dåliga planer 

genom att kontakta arbetsgivaren. 

2.3.2 Saker en plan av god kvalitet bör innehålla 

Med tanke på det som framkommer i intervjuerna har vi valt att 

värdera kvaliteten i de planer arbetsgivare skickar till Försäkrings-

kassan. För att kunna göra det har vi behövt utgå från relevanta 

kriterier för denna bedömning. I det här avsnittet redogör vi för vad vi 

menar att en plan av god kvalitet bör innehålla, med tanke på vad som 

står i reformens förarbeten. 

Regeringen beskriver i förarbetena till reformen inte uttryckligen  

vad som krävs för att en plan för återgång i arbete ska vara av god 

kvalitet. Det finns inte heller några krav på vad en plan ska inne-

hålla.21 Men vi kan ändå dra vissa slutsatser utifrån hur regeringen 

resonerar. 

Regeringens överordnade syfte med att införa kravet på att arbets-

givaren ska ha en plan för återgång i arbete är att öka individens 

möjligheter att få rehabilitering, och därigenom öka förutsättningarna 

för att arbetstagaren kan återgå i arbete tidigare än annars.22 Enligt 

regeringen är det också viktigt att planen stöder anpassningsarbetet  

på arbetsplatsen och är lätt att följa upp: 

Planens främsta uppgift är att vara ett stöd i det arbete som genomförs på 

arbetsplatsen för att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete. 

Det är därför viktigt att planen utformas på ett sådant sätt att den verkligen 

 
21 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 69. 
22 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 62. 
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stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den 

är lätt att följa upp för dem som är berörda (arbetsgivare, arbetstagare, 

facklig organisation).23 

Enligt regeringen bör planen innehålla de åtgärder som behövs för att 

det ska bli möjligt för arbetstagaren att återgå i sitt ordinarie arbete 

eller i ett anpassat arbete så snart det är möjligt, med hänsyn till de 

besvär som arbetstagaren har eller kan antas få.24 Det finns enligt 

regeringen en rad frågor som kan bli aktuella att ta ställning till i en 

plan, bland annat om den anställde kan arbeta deltid, om hen behöver 

omplaceras tillfälligt eller permanent, samt hur kontakten med arbets-

platsen ska se ut under sjukskrivningen.25 

Med andra ord, utifrån regeringens beskrivning bör en plan av god 

kvalitet innehålla åtgärder eller insatser som ska genomföras på 

arbetsplatsen, och som underlättar för arbetstagaren att återgå i arbete. 

För att planen ska vara lätt att följa upp bör det tydligt framgå vem 

som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när de ska genom-

föras. 

Vi anser, utifrån regeringens proposition, att en plan av god kvalitet 

behöver innehålla minst följande: 

– rehabiliteringsåtgärder som ska genomföras på arbetsplatsen 

och som gör det lättare för den anställde att återgå i arbete 

– uppgifter om när åtgärderna ska genomföras  

– uppgifter om vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs 

– uppgifter om när planen och åtgärderna ska följas upp. 

2.3.3 Många planer brister i kvalitet 

Vår aktstudie visar att de planer som arbetsgivarna skickar in till 

Försäkringskassan i en hel del fall inte har ett innehåll som motsvarar 

det som regeringen beskriver i förarbetena till reformen, och som 

enligt vår bedömning därför brister i kvalitet. Vi kan bara uttala oss 

om de planer som arbetsgivarna har skickat in till Försäkringskassan, 

 
23 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 69. 
24 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 67. 
25 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 69. 
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inte om kvaliteten i planer som arbetsgivarna eventuellt har upprättat 

men inte skickat in. 

I aktstudien har vi – för var och en av de planer vi har granskat – 

noterat om de innehåller de uppgifter som de behöver innehålla för  

att anses vara av god kvalitet enligt vår tolkning av regeringens 

proposition. 

En del av de planer som Försäkringskassan har fått in från arbets-

givare, och där arbetsgivaren inte har hävdat att något av undantagen 

i lagstiftningen kan tillämpas, innehåller inte några som helst åtgärder 

som ska genomföras på arbetsplatsen. Så är det i 32 procent av de 

skriftliga planerna och i 30 procent av de planer som myndigheten har 

hämtat in muntligen (figur 2.1). Det är vanligt att det inte framgår när 

åtgärderna ska genomföras, vem som ansvarar för det, eller när 

åtgärderna ska följas upp. Sammantaget har 75 procent av alla 

skriftliga planer och samtliga muntliga planer någon kvalitetsbrist. 

De skriftliga planer som inte innehåller några åtgärder som ska 

genomföras på arbetsplatsen innehåller vanligtvis andra slags 

åtgärder, där ansvaret för åtgärden ligger på någon annan aktör än 

arbetsgivaren. Men i 9 procent av de sjukfall som vi har granskat 

innehåller de skriftliga planerna inga åtgärder över huvud taget, 

varken arbetsplatsinriktade, medicinska eller andra åtgärder. Även  

om det kan diskuteras vad en plan av god kvalitet bör innehålla så kan 

en plan som helt saknar åtgärder knappast betraktas som en egentlig 

plan för återgång i arbete. 

En annan kvalitetsbrist i de skriftliga planerna handlar om möjlig-

heten att följa upp planen (figur 2.1). I 58 procent av dessa sjukfall 

framgår det inte av planerna när åtgärderna ska genomföras, och i 47 

procent av dessa sjukfall framgår det inte vem som har ansvar för att 

åtgärderna genomförs. 
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Figur 2.1 Andel (procent) skriftliga respektive muntliga planer för 

återgång i arbete med kvalitetsbrister 

 

Anm: En plan kan ha flera sorters brister. Därför summerar inte andelarna till 100 procent. I 

underlaget ingår 60 muntliga planer och 137 skriftliga planer. Sjukfall där arbetsgivaren inte har 

upprättat någon plan med hänvisning till något av undantagen i lagstiftningen ingår inte. 

Kategorierna utgår från vår definition av vad en plan bör innehålla för att vara av god kvalitet 

enligt vad som framkommer i regeringens proposition, se avsnitt 2.3.2. 

Källa: ISF:s aktstudie. 

Resultatet bör tolkas med försiktighet, eftersom det bygger på de 

planer som finns registrerade hos Försäkringskassan. Vi har, som  

vi har nämnt tidigare, inte granskat arbetsgivarnas dokumentation.  

När det gäller de muntligt inhämtade planerna går det inte att säga om 

kvalitetsbristerna beror på arbetsgivaren eller på vad utredaren har 

antecknat i journalen i ärendeakten för sjukfallet. Det är utredaren 

som dokumenterar den muntliga planen i sjukfallets journal i 

samband med ett samtal med arbetsgivaren eller arbetstagaren. Det  

är möjligt att arbetsgivaren eller arbetstagaren sagt mer i telefon-

samtalen än vad utredaren dokumenterat i journalen. Det går därför 

inte att avgöra om ansvaret för bristerna i dokumentationen ligger hos 

Försäkringskassan, hos arbetsgivaren eller hos båda aktörerna. Men 

vi kan konstatera att 18 procent av Försäkringskassans dokumentation 
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av de muntliga planerna inte innehåller någon av de uppgifter som vi 

bedömer att planerna bör innehålla. 

2.4 Många arbetsgivare genomför åtgärder 

även innan de har upprättat en plan 

Relativt många arbetsgivare genomför rehabiliteringsåtgärder på 

arbetsplatsen redan innan de upprättar en plan för återgång i arbete. 

Det framgår av våra intervjuer och vår aktstudie. 

Att åtgärder och en formaliserad plan kan vara oberoende av varandra 

är ett tema som förekommer i våra intervjuer med utredare hos 

Försäkringskassan. Så här säger exempelvis en utredare som vi har 

intervjuat: 

Många gånger när vi ringer så är de väl medvetna [om att de ska upprätta 

en plan för återgång i arbete], men de kanske inte har gjort det rent 

formellt. De har haft en dialog med den enskilda men kanske inte skrivit 

ett dokument. Det är ju väldigt vanligt. 

I 44 procent av de sjukfall som ingår i vår aktstudie framgår det att 

arbetsgivaren har genomfört anpassningsåtgärder av det slag som 

skulle kunna finnas i en plan för återgång i arbete, redan innan planen 

har upprättats. När vi har bedömt detta har vi räknat alla slags 

åtgärder som arbetsgivaren har genomfört i syfte att rehabilitera den 

sjukskrivna arbetstagaren, även mindre åtgärder som till exempel 

arbetsplatsbesök. Det är bara i 24 procent av sjukfallen som det 

framgår att arbetsgivaren inte har genomfört några åtgärder alls  

innan planen har upprättats. I övriga sjukfall är det antingen så att 

arbetsgivaren bedömer att det har varit omöjligt eller onödigt att 

genomföra åtgärder – utifrån undantagen i lagstiftningen – eller att 

det inte går att avgöra om det var åtgärderna eller planen som kom 

först. 

I aktstudien har vi registrerat när den första planen för återgång i 

arbete upprättades i de 280 sjukfallen. Vi har sedan jämfört detta  

med information om vilka åtgärder som arbetsgivaren redan hade 

genomfört, utifrån vad som framgår av läkarintyg och av de anteck-

ningar som utredaren gjort i journalen efter att ha samtalat med 

arbetstagaren eller arbetsgivaren. 
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Våra intervjuer med arbetsgivare ger också olika bilder av värdet av 

att upprätta en plan för återgång i arbete. Några arbetsgivare anser att 

det skapar en god struktur i rehabiliteringsprocessen, andra tycker 

inte att den gör någon skillnad i deras arbete för att hjälpa arbets-

tagaren att återgå i arbete. Men vi kan konstatera att det finns chefer 

som enligt vad de själva säger tar fram en plan för sakens skull, alltså 

för att det är krav på att det ska finnas en plan. 

2.5 Arbetsgivare kan göra mer, men 
reformens antaganden och utformning 

utgör hinder 

Vår granskning visar att många arbetsgivare genomför rehabili-

teringsåtgärder även utan att upprätta planer, men också att en del 

arbetsgivare brister i sitt ansvar att ta fram en plan för återgång i 

arbete. Att arbetsgivare inte fullt ut tar sitt ansvar kan delvis bero  

på reformens utformning, och på att vissa av de antaganden som 

reformen vilar på är problematiska. 

2.5.1 Arbetsgivare kan sakna de kunskaper som krävs 
för att upprätta en plan för återgång i arbete 

Till skillnad från vad regeringen antar kan arbetsgivare sakna 

kunskap om vad som är en lämplig rehabiliteringsåtgärd, och de får 

sällan information i läkarintygen när det gäller vilka åtgärder som är 

lämpliga att genomföra. 

Regeringen skriver i propositionen som föregick reformen om för-

stärkt rehabilitering för återgång i arbete att arbetsgivaren i allmänhet 

har god kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta 

återgång i arbete för en sjukskriven arbetstagare, samt att arbets-

givaren ofta har tillgång till medicinsk information i form av ett 

läkarintyg.26 Våra intervjuer och vår aktstudie visar att dessa 

antaganden är problematiska. 

 
26 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 67. 
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Regeringens antaganden om arbetsgivarnas kunskaper och stödet 

från vården är problematiska 

I våra intervjuer med arbetsgivare är ett återkommande tema att 

arbetstagarens närmaste chef inte alltid har de kunskaper som krävs 

för att ta fram en plan. Det är heller inte alltid som stödfunktionerna i 

organisationen, HR-avdelningen och företagshälsovården, kan ge stöd 

eller tydliga svar på chefens frågor. Det kan till exempel gälla vad 

som är en rimlig rehabiliteringsåtgärd vid en given diagnos och under 

en viss fas av sjukskrivningen. Arbetsgivare som vi har intervjuat tar 

upp att brister i läkarintygen eller svårtolkade medicinska underlag 

kan göra det svårt att avgöra vad som är bästa åtgärden för den 

enskilda arbetstagaren. 

Läkarintygen innehåller sällan information om vad som kan vara  

en lämplig rehabiliteringsåtgärd. Det framgår av vår aktstudie där  

vi har studerat det läkarintyg som gällde vid den tid då arbetsgivaren 

upprättade den plan för återgång i arbete som finns i ärendeakten.  

I intyget kan läkaren lämna förslag på åtgärder som kan göra det 

lättare för den sjukskrivna arbetstagaren att återgå i arbete. En del  

av dessa åtgärder kan genomföras på arbetsplatsen, och intyget kan 

därmed fungera som ett stöd till arbetsgivaren på det sätt som 

regeringen antar. Men i majoriteten av de sjukfall vi har studerat 

saknas helt förslag på åtgärder i läkarintyget. I 60 procent av läkar-

intygen (167 av 280 intyg) har läkaren inte angett någon åtgärd som 

kan genomföras på arbetsplatsen för att göra det lättare för den sjuk-

skrivna personen att återgå i arbete. 

Regeringens antagande är särskilt problematiskt i de fall arbets-

givaren ska upprätta en plan tidigt i sjukfallet. Planen ska ju upprättas 

inom 30 dagar om de två undantagen i lagstiftningen inte gäller. 

Läkarintygen saknar ofta tillräcklig information om prognos tidigt  

i sjukfallet och våra intervjuer visar att arbetsgivare anser att det är 

svårt att få information om relevanta åtgärder inom 30 dagar. Det 

gäller särskilt för arbetstagare som är sjukskrivna på grund av psykisk 

ohälsa. En arbetsgivare beskriver denna svårighet så här: 

Problemet är oftast att medarbetaren inte vet själv vad den kan göra, och 

den har väldigt svårt i många lägen också att se hur den ska kunna anpassa 

ett arbete. Tyvärr så är det inte alltid jättelätt att ha den dialogen heller så 

här tidigt med medarbetaren. 
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Arbetsgivare vill kunna samverka mer med Försäkringskassan och 

hälso- och sjukvården 

Bland de arbetsgivare som vi har intervjuat finns arbetsgivare som 

säger att de skulle vilja ha bättre samverkan med Försäkringskassan 

och hälso- och sjukvården, och att det skulle kunna vara ett värdefullt 

stöd för dem när de ska upprätta en plan för hur den sjukskrivna 

personen ska kunna återgå i arbete. Det gäller både vad som är en 

meningsfull och träffsäker rehabilitering och för att säkerställa att 

planeringen går att kombinera med arbetstagarens sjukskrivning. En 

arbetsgivare nämner att det är svårt att som arbetsgivare veta om de 

gör bra planer, och att hen önskar mer återkoppling från Försäk-

ringskassan om planernas kvalitet. 

2.5.2 Försäkringskassan fick inget uppdrag av 
regeringen att informera arbetsgivare om deras 

skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete 

När reformen om förstärkt rehabilitering skulle införas gav regering-

en inget uppdrag till Försäkringskassan att informera om det nya 

kravet på arbetsgivare. I våra intervjuer framkommer att denna aspekt 

av reformens utformning – avsaknaden av ett sådant informations-

uppdrag – kan vara ett skäl till att arbetsgivare inte tar sitt ansvar. De 

känner helt enkelt inte till kravet på att upprätta en plan för återgång  

i arbete. 

Våra intervjuer med tjänstepersoner i olika roller hos Försäkrings-

kassan visar att de har uppfattningen att kravet på att upprätta en plan 

för återgång i arbete inte är känt bland alla arbetsgivare. Detta trots  

att Försäkringskassan har spridit information om de nya reglerna till 

arbetsgivare och arbetstagare.  

Informationen spreds via Försäkringskassans webbplats och till 

arbetsgivarrepresentanterna i det så kallade ”Partnerrådet”, som är ett 

nationellt forum där Försäkringskassan och arbetsgivarrepresentanter 

ingår. Försäkringskassans webbplats innehåller fortfarande informa-

tion till arbetsgivare om deras ansvar att upprätta en plan för hur 

arbetstagare ska kunna återgå i arbete och information om vad en 

sådan plan kan innehålla.27 Men myndigheten fick inte något 

 
27 Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se, hämtad den 20 augusti 2021. 
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informationsuppdrag i samband med reformen och har därför inte 

genomfört någon större informationskampanj om reformen.  

En tjänsteperson beskriver att myndigheten har gjort så gott den har 

kunnat med att nå ut med information, men att det kan vara svårt att 

sprida information till alla arbetsgivare via Försäkringskassans 

webbplats: 

Det är ju lite svårt med den här typen av lagändringar som kommer, som 

riktar sig till arbetsgivare, eftersom det inte finns någon naturlig plattform 

där vi kan nå alla arbetsgivare. […] Alla arbetsgivare tillhör ju inte någon 

stor organisation. Många är ju oorganiserade, säger arbetsgivar-

organisationerna. Så de kommer ju inte in på de här sidorna på ett bra sätt 

för att få reda på sådana saker, som vad är det jag måste göra som 

arbetsgivare. Vi gjorde ju så gott vi kunde med information till 

arbetsgivarna, och även till våra försäkrade. 

Även i våra intervjuer med arbetsmarknadens parter kommer det  

fram att alla arbetsgivare sannolikt inte känner till kravet på en plan 

för återgång i arbete. Representanter för arbetsgivarorganisationer 

beskriver i intervjuer med oss att även de försöker hålla sina 

medlemmar informerade om kravet. 
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3 Försäkringskassans tillgång till 

arbetsgivares planer 

Regeringen skriver i förarbetena till reformen om förstärkt 

rehabilitering för återgång i arbete att Försäkringskassan genom 

arbetsgivares planer för återgång i arbete kan få information som kan 

förbättra myndighetens beslutsunderlag.28 En förutsättning för att 

Försäkringskassan ska kunna använda planerna på det sätt som 

regeringen skriver i förarbetena är att myndigheten har tillgång till 

dem.  

I det här kapitlet redovisar vi hur vanligt det är att Försäkringskassan 

har tillgång till arbetsgivares planer för återgång i arbete i de sjuk-

penningärenden som myndigheten handlägger. Våra viktigaste 

resultat och slutsatser i det här kapitlet är följande: 

– Försäkringskassan har sällan tillgång till arbetsgivares plan för 

återgång i arbete och myndigheten agerar sällan aktivt för att 

hämta in en plan i de ärenden som myndigheter handlägger. 

Men andelen sjukfall som har en registrerad plan har ökat 

under den senare delen av 2020. 

– Försäkringskassan har tillgång till planer av olika slag. I en  

del fall är planerna skriftliga dokument som arbetsgivaren har 

upprättat och skickat in. I andra fall har utredaren registrerat 

att det finns en plan utifrån muntlig information från 

arbetsgivaren eller arbetstagaren. Vårt underlag tyder på att 

det är nästan lika vanligt att de planer Försäkringskassan har 

tillgång till är muntligt inhämtade som att det är nedskrivna 

planer som arbetsgivaren har skickat in. 

– Det finns flera faktorer som har betydelse för om 

Försäkringskassan har tillgång till en plan i ett sjukfall. 

 
28 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 66. 
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Sjukfallets längd är mest avgörande för vilka sjukfall som har 

en plan. Men den sjukskrivna personens kön, ålder, sektors- 

och yrkestillhörighet, samt vilken diagnos som var aktuell vid 

sjukfallets start, har också betydelse för hur sannolikt det är att 

det finns en plan i ett sjukfall. 

3.1 Försäkringskassan har sällan tillgång till 

arbetsgivares plan för återgång i arbete 

Vår registerstudie visar att Försäkringskassan sällan har tillgång till 

arbetsgivares plan för återgång i arbete i ett sjukfall. Myndigheten har 

alltså inte varit särskilt aktiv med att begära in planer. Den slutsatsen 

stärks av vår aktstudie, där det framgår att en del av de skriftliga 

planer som Försäkringskassan har registrerat har skickats in av 

arbetsgivarna utan att Försäkringskassan har efterfrågat dem. 

Samtidigt har andelen sjukfall där Försäkringskassan har registrerat 

att det finns en plan ökat över tid. 

3.1.1 Det finns en registrerad plan i en liten andel av 
sjukfallen 

Det är ovanligt att Försäkringskassan har tillgång till arbetsgivarens 

plan för återgång i arbete i ett sjukfall. Totalt sett finns det en 

registrerad plan i 5 procent av de drygt 330 000 sjukfall som ingår  

i vår registerstudie. 

Antalet nyregistrerade planer – det vill säga en plan som registrerats i 

ett sjukfall där det inte tidigare funnits någon registrerad plan – ökade 

under den första delen av vår mätperiod och var som störst under 

första kvartalet 2020. Därefter har antalet nyregistrerade planer 

minskat. Under första kvartalet 2020 registrerade myndigheten drygt 

4 000 planer i sjukfall som var 60 dagar eller längre där det inte fanns 

en registrerad plan sedan tidigare. Det motsvarar 2,6 procent av dessa 

sjukfall (figur 3.1). Även efter första kvartalet 2020 ligger andelen 

sjukfall med en nyregistrerad plan kvar på ungefär samma nivå,  

även om antalet nyregistrerade planer sjönk under andra och tredje 

kvartalet 2020. Det beror på att antalet sjukfall över 60 dagar 

minskade under dessa kvartal. 
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Ökningen av nyregistrerade planer mellan tredje och fjärde kvartalet 

2019 beror sannolikt på att Försäkringskassan införde en ny rutin för 

att registrera planer vid denna tid, inte på att arbetsgivarna eller 

Försäkringskassan hade blivit mer aktiva. Vi beskriver denna rutin 

och hur den har påverkat statistiken i avsnitt 3.2.2. 

Figur 3.1  Antal och andel (procent) nyregistrerade planer för 

återgång i arbete, per kvartal och uppdelat på hur 

Försäkringskassan har registrerat dem  

 

Anm.: Primäraxeln (vänster, staplar) visar antalet nyregistrerade planer. Sekundäraxeln (höger, 

linje) visar andelen sjukfall med en nyregistrerad plan. Totalt ingår 330 179 sjukfall i 

beräkningarna, varav det finns minst en registrerad plan i 16 474 sjukfall. Endast de sjukfall 

som pågick någon gång under ett givet kvartal ingår i beräkningarna i respektive kvartal. Endast 

sjukfall där det fanns en anställning vid sjukfallets start ingår. Sjukfallet ska ha startats efter den 

1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkringskassan började registrera inkomna 

planer i sina datasystem. Sjukfallet ska ha varit pågående 60 dagar eller mer efter den 1 januari 

2018. 

Källa: Registerdata från Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Försäkringskassan registrerar inkomna planer på två olika sätt, 

automatiskt respektive manuellt: 

– En automatisk registrering sker när planen är nedtecknad på 

den blankett Försäkringskassan har utformat, och denna 

blankett har kommit in till myndigheten. Försäkringskassan 

gör automatiska registreringar av sådana planer sedan hösten 

2018.29 

– En manuell registrering sker om försäkringsutredaren själv 

registrerar att en plan har kommit in i ett system för att 

registrera uppgifter i sjukfall hos Försäkringskassan – Diagnos 

och Arbetsgivaruppgifter (DoA). Utredarna ska göra manuella 

registreringar av samtliga planer, både sådana som har kommit 

in skriftligt och sådana som de har hämtat in genom muntlig 

kontakt med arbetsgivaren eller arbetstagaren. En plan på 

Försäkringskassans blankett registreras alltså automatiskt, och 

kan dessutom registreras manuellt av handläggaren i ett annat 

system. Försäkringskassan gör manuella registreringar av 

planer sedan den 1 september 2019.30 

Det framgår av våra intervjuer med utredare att de inte alltid gör en 

manuell registrering när de har fått in en plan. Det framgår också av 

figur 3.1 där kategorin ”automatisk registrering” hade varit tom om 

utredarna hade gjort manuella registreringar av samtliga automatiskt 

registrerade planer.  

Eftersom utredarna inte alltid registrerar att de har fått in en plan 

undervärderar vi sannolikt antalet planer som Försäkringskassan har 

hämtat in. Men det är tydligt att myndigheten sällan hämtar in planer, 

och det har myndigheten också informerat regeringen om.31 

3.1.2 Andelen pågående sjukfall som har minst en 
registrerad plan har ökat över tid 

Andelen pågående sjukfall som har minst en registrerad plan har ökat 

stadigt över tid. Andelen var som störst under tredje kvartalet 2020, 

 
29 E-post från Försäkringskassan 2021-06-10. 
30 Försäkringskassan, DoA – Diagnos och Arbetsgivaruppgifter. Användarhandledning 

AH_DoA_PG7, s. 14. 
31 Försäkringskassan, Försäkringskassans budgetunderlag 2021–2023. Dnr 014461–2019, 

2020, s. 8. 



Försäkringskassans tillgång till arbetsgivares planer 

 

45 

 

det sista kvartalet som vi mäter i vår granskning. Under detta kvartal 

fanns det minst en registrerad plan i 9 procent av de pågående sjuk-

fallen (figur 3.2). Alla de sjukfall som vi har med i mätningen har 

pågått i minst 60 dagar och vid denna tid i sjukfallet ska arbetsgivaren 

ha upprättat en plan, om det inte är aktuellt att tillämpa något av 

undantagen i lagstiftningen. 

Figur 3.2  Antal och andel (procent) pågående sjukfall som har 

minst en registrerad plan för återgång i arbete, per 

kvartal  

 

Anm.: Primäraxeln (vänster, staplar) visar antalet registrerade planer i pågående sjukfall. 

Sekundäraxeln (höger, linje) visar andelen pågående sjukfall med en registrerad plan. Totalt 

ingår 330 179 sjukfall i beräkningarna, varav det finns minst en registrerad plan i 16 474 sjuk-

fall. Endast de sjukfall som pågick någon gång under ett givet kvartal ingår i beräkningarna i 

respektive kvartal. Endast sjukfall där det fanns en anställning vid sjukfallets start ingår. 

Sjukfallet ska ha startats efter den 1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkrings-

kassan började registrera inkomna planer i sina datasystem. Sjukfallet ska ha varit pågående  

60 dagar eller mer efter den 1 januari 2018. 

Källa: Registerdata från Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Andelen sjukfall som har en registrerad plan ökar ju längre sjukfallen 

är. Dessutom ökar andelen sjukfall som har en nyregistrerad plan i 

stort sett varje kvartal under 2020, oavsett sjukfallens längd (figur 

3.3). 

Avsnitt 3.1.1 visar kvartalsstatistik över antalet och andelen nyregist-

rerade planer i sjukfall som har varat 60 dagar eller längre där det inte 

tidigare funnits en registrerad plan. Vi kan där se att det bara är i 

några enstaka procent av dessa sjukfall som Försäkringskassan har 

nyregistrerat en plan.  

Denna statistik visar när Försäkringskassan har registrerat en ny 

plan, men inte när i sjukfallet Försäkringskassan har nyregistrerat 

planen. I figur 3.2 framgår den totala andelen pågående sjukfall som 

har en plan och i figur 3.3 framgår när i sjukfallet som Försäkrings-

kassan registrerar en ny plan. 

När vi tar med sjukfallens längd i analysen ser vi att ju längre 

sjukfallen är desto större blir också andelen som har en registrerad 

plan, oavsett kvartal. Runt dag 181 i rehabiliteringskedjan sker en 

ökning av andelen sjukfall med registrerade planer.  

Det sista kvartalet som vi har kunnat följa i analysen är det tredje 

kvartalet 2020. Då har 27 procent av de pågående sjukfallen minst en 

registrerad plan efter dag 210 i sjukfallet. Det är ovanligt att det finns 

en registrerad plan tidigt i sjukfallen. Under kvartal 3 år 2020 fanns 

en registrerad plan i 1 procent av sjukfallen vid dag 60. 
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Figur 3.3  Antal dagar i sjukfallet tills det finns en nyregistrering av 

en plan för återgång i arbete, per kvartal 

 

Anm: Beräkningarna visar kvartalstatistik över hur stor andel sjukfall som har minst en 

registrerad plan en given dag i sjukfallet av samtliga sjukfall som pågick denna dag i sjukfallet. 

Antalet sjukfall som ingår i det första utgörs av antalet sjukfall som har passerar en viss dag i 

sjukfallet ett givet kvartal. Det senare är de sjukfall som hade en minst en plan denna dag. På x-

axeln visas antalet dagar som sjukfallet pågått och på y-axeln den summerade andelen sjukfall 

som hade en plan till och med en viss dag i sjukfallet. Endast sjukfall där det fanns en 

anställning vid sjukfallets start ingår. Totalt ingår 934 045 sjukfall i beräkningarna.  

Källa: Registerdata från Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Kvartal för kvartal sker en ökning av andelen sjukfall som har en 

registrerad plan för återgång i arbete (figur 3.3). Ökningen kan bero 

på att arbetsgivarna har blivit mer aktiva i att skicka in planer. Det 

kan också bero på att Försäkringskassan har ökat sina ansträngningar 

att hämta in planer av olika skäl. Under perioden har Försäkrings-

kassan uppgett till regeringen att myndigheten behöver förstärka sitt 

arbete med att hämta in planer för återgång i arbete. Riksrevisionen, 

en nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess 

och ISF har också på olika sätt studerat frågan om arbetsgivarnas 

planer. Men vi kan i vår granskning inte avgöra vad som orsakat 

ökningen.  
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3.1.3 En tredjedel av de skriftliga planerna har kommit 
in utan att Försäkringskassan har begärt in dem 

Att Försäkringskassan över lag inte har varit särskilt aktiv med att 

begära in planer framgår av vår aktstudie, där 27 procent av de 202 

skriftliga planerna har skickats in av arbetsgivarna utan att Försäk-

ringskassan har efterfrågat dem. Utredaren har begärt in planen i 50 

procent av sjukfallen där det finns en skriftlig plan hos Försäkrings-

kassan. 

Dessa resultat har vi kommit fram till genom att undersöka om 

utredaren muntligt eller skriftligt på något sätt har uppmuntrat eller 

begärt att arbetsgivaren ska skicka in en plan. Där det inte har gått att 

avgöra om utredaren har begärt in någon plan har vi angett att det inte 

framgår. Vi har inte undersökt denna fråga i ärenden med muntligt 

registrerade planer.  

3.2 Försäkringskassan har tillgång till planer 

av olika slag, både skriftliga och muntligt 

inhämtade planer 

Det varierar vilken slags planer för återgång i arbete som Försäk-

ringskassan har tillgång till. I en del fall är planerna skriftliga 

dokument som arbetsgivaren har upprättat och skickat in. I andra  

fall har utredaren registrerat att det finns en plan utifrån muntlig 

information från arbetsgivaren eller arbetstagaren.  

Försäkringskassan styr utredarna mot att i första hand ha muntliga 

kontakter.32 Resultat från vår registerstudie tyder på att det är nästan 

lika vanligt att de planer Försäkringskassan har är muntligt inhämtade 

som att de är skriftliga. Men det är svårt att entydigt avgöra detta, 

bland annat på grund av de två olika sätten att registrera planer på. Vi 

beskriver detta i avsnitt 3.2.3. Ökningen av antalet registrerade planer 

under fjärde kvartalet 2019 beror på att det var vid denna tid som 

Försäkringskassan började registrera muntligt inhämtade planer. 

 
32 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Vägledning 

2015:01, version 14, s. 292; Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och 
rehabiliteringsersättning. Process 2009:07, version 13, beslutad 2019-04-08, s. 100 och 141 
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3.2.1 Försäkringskassan styr försäkringsutredarna mot 
muntliga kontakter i första hand 

Det finns inga krav på hur en plan för återgång i arbete ska se ut.33  

I linje med det finns inte heller några krav i Försäkringskassans 

övergripande styrning om att utredarna alltid ska hämta in en plan 

från arbetsgivaren på ett särskilt sätt.  

Myndigheten styr däremot utredarna mot att i första hand ha muntliga 

kontakter. Planens innehåll och omfattning avgör sedan på vilket sätt 

utredaren ska hämta in planen, och det är utredaren som avgör behov-

et i varje enskilt sjukfall. Enligt Försäkringskassans vägledning om 

sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning ska utredaren 

efterfråga en plan för återgång i arbete genom att kontakta arbets-

givaren per telefon. Om planen är omfattande och innehåller flera 

åtgärder säger vägledningen att det är lämpligt att utredaren begär in 

ett skriftligt exemplar av planen. Om planen däremot är kortfattad och 

innehåller få åtgärder räcker det att utredaren får information om 

innehållet muntligt.34 Det står också i Försäkringskassans process för 

sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning att utredaren 

till en början ska ta kontakt med arbetsgivaren via telefon.35 

3.2.2 Ökningen av antalet planer för återgång i arbete 
under det fjärde kvartalet 2019 beror på de 
manuella registreringarna  

Antalet planer för återgång i arbete som Försäkringskassan registrerat 

ökade kraftigt mellan det tredje och fjärde kvartalet 2019. Ökningen 

beror till stor del på att Försäkringskassan under det tredje kvartalet 

började registrera planer manuellt, både skriftliga och muntligt 

inhämtade planer. 

Den 1 september 2019 införde Försäkringskassan en rutin som 

innebär att utredarna manuellt ska registrera när det kommer in en 

plan till Försäkringskassan.36 Tidigare registrerades planer enbart 

automatiskt i Försäkringskassans datasystem, och enbart för ett visst 

 
33 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 69. 
34 Försäkringskassan, Vägledning 2015:01, version 14, s. 292. 
35 Försäkringskassan, Process 2009:07, version 13, beslutad 2019-04-08, s. 100 och 141. 
36 Försäkringskassan, Användarhandledning AH_DoA_PG7, s. 4. 
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format på planen, nämligen skriftliga planer på den blankett som 

Försäkringskassan har tagit fram.37  

Vi har med hjälp av registerdata studerat fördelningen mellan 

automatiskt och manuellt registrerade planer över tid. Det ger en 

indikation på vad som är vanligast och i vilken utsträckning ökningen 

av registrerade planer från hösten 2019 beror på den nya rutinen. 

Våra resultat visar att andelen sjukfall som enbart har manuella 

registreringar har ökat markant under fjärde kvartalet 2019 och 

därefter har fortsatt att öka fram till andra kvartalet 2020 (figur 3.4). 

Det tredje kvartalet 2020 är det 47 procent av sjukfallen som enbart 

har manuella registreringar av plan för återgång i arbete. 

Figur 3.4  Andel (procent) sjukfall som enbart har manuella 

registreringar av en plan för återgång i arbete, per kvartal 

 

Anm.: Primäraxeln (vänster, staplar) visar antalet nyregistreringar och sekundäraxeln (höger, 

linje) andelen sjukfall där det endast finns manuella registreringar av planer. Totalt ingår 

330 179 sjukfall i beräkningarna, varav det finns minst en registrerad plan i 16 474 sjukfall. 

Endast sjukfall där den sjukskrivne är anställd vid sjukfallets start ingår. Sjukfallet ska ha 

startats efter den 1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkringskassan började 

registrera inkomna planer i sina datasystem. Sjukfallet ska ha pågått i 60 dagar eller mer efter 

den 1 januari 2018. För respektive kvartal ingår de sjukfall som pågick någon gång under detta 

 
37 E-post från Försäkringskassan 2021-06-10; Försäkringskassan, Arbetsgivarens plan för 

återgång i arbete. Blankett FK7459. 
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kvartal. Uppgifterna är fördelade på det kvartal som registreringen skedde. 

 Källa: Registerdata från Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar 

Den rutin som Försäkringskassan införde i september 2019 innebär 

att utredarna manuellt registrerar planer som kommer in i myndig-

hetens datasystem i varje enskilt sjukfall, oavsett om planen har 

kommit in skriftligt eller om det är uppgifter som utredarna har fått 

genom muntlig kontakt med arbetsgivaren. Genom den nya rutinen 

utökades statistiken alltså till att även inkludera planer som utredarna 

hämtar in muntligen och skriftliga planer som inte är upprättade på 

Försäkringskassans blankett. 

Ökningen över tid av andelen nyregistreringar av planer beror på en 

ökning av antalet manuellt registrerade planer (figur 3.4). Det finns 

en markant ökning under hösten 2019, där en stor andel av planerna 

är manuellt registrerade. 

Ökningen av antalet registrerade planer sedan hösten 2019 beror 

troligtvis till stor del på Försäkringskassans nya rutin att registrera 

inkomna planer manuellt. De nya registreringarna gäller ofta sjukfall 

där det inte finns några samtidiga automatiska registreringar. Det 

innebär att det ofta gäller planer som har kommit in till Försäkrings-

kassan i något annat format än Försäkringskassans blankett. 

3.2.3 Muntligt inhämtade planer verkar vara nästan 
lika vanliga som skriftliga  

Muntligt inhämtade planer verkar alltså vara nästan lika vanliga som 

skriftliga planer (figur 3.4). Men vi kan inte entydigt avgöra hur 

vanligt det är att det bara finns en muntligt inhämtad plan i ett sjuk-

fall. 

Det är enkelt att avgöra hur ofta arbetsgivarna har skickat in den 

särskilda blanketten för en plan för återgång i arbete till Försäkrings-

kassan, eftersom blanketten registreras automatiskt. De sjukfall där 

planer enbart är manuellt registrerade är svårare att studera, eftersom 

de manuella registreringarna kan gälla både muntligt inhämtade 

planer och skriftliga planer som inte är dokumenterade på Försäk-

ringskassans blankett. 

Genom vår aktstudie har vi kunnat studera hur planer som har 

kommit in till Försäkringskassan ser ut. Det ger oss en tydligare bild 
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av fördelningen mellan skriftliga planer och muntliga planer i 

sjukfallen. I 202 av de 280 sjukfall som ingår i aktstudien har det 

funnits en skriftlig plan. Bland dessa var det 5 sjukfall (2,5 procent) 

som innehöll en skriftlig plan i annan form än Försäkringskassans 

blankett. Det verkar med andra ord vara ovanligt att det kommer in 

skriftliga planer som inte är på den särskilda blanketten. Även om  

vi inte entydigt kan avgöra om en manuell registrering innebär att 

planen är inhämtad muntligt eller om den kommit in skriftligt, så är 

förmodligen de flesta manuella registreringar planer som är muntligt 

inhämtade. 

3.3 Flera faktorer har betydelse för om 
Försäkringskassan har tillgång till en plan 

i ett sjukfall 

Vår analys visar att många faktorer har betydelse för sannolikheten 

att Försäkringskassan har tillgång till en plan för återgång i arbete  

i ett sjukfall. De faktorer som huvudsakligen har betydelse är den 

sjukskrivna personens kön, ålder, sektor- och yrkestillhörighet, samt 

vilken diagnos som var aktuell vid sjukfallets start. Men det är sjuk-

fallets längd som är mest avgörande för vilka sjukfall som har en 

plan. I detta avsnitt redovisar vi vad som karaktäriserar de sjukfall där 

Försäkringskassan har tillgång till en plan jämfört med de sjukfall där 

myndigheten inte har det. 

3.3.1 Kön och diagnos har betydelse för om det finns 
en registrerad plan 

Både kön och diagnos har betydelse för om Försäkringskassan har 

registrerat en plan i sjukfallet. Men det är något vanligare att kvinnor 

(5,7 procent) som hade ett sjukfall under perioden även hade en 

registrerad plan än att männen hade det (3,9 procent). Totalt var det 

16 474 av sjukfallen som hade en registrerad plan, vilket motsvarar 5 

procent av sjukfallen (tabell 3.1).  

Även diagnos har betydelse för om Försäkringskassan har tillgång till 

en plan i ett sjukfall. Det är vanligare bland såväl män som kvinnor 

att det finns en plan i de sjukfall där den sjukskrivna arbetstagaren har 

en psykiatrisk diagnos (tabell 3.1). 
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Tabell 3.1  Antal sjukfall totalt och andel (procent) av dessa sjukfall 

som har en plan för återgång i arbete, uppdelat på kön 

och diagnos  

  

Antal sjukfall 

med minst en 

plan 

Antal 

sjukfall 

Andel sjukfall 

med minst en 

plan 

Kön       

Kvinnor 11 588 203 608 5,7 % 

Män 4 886 126 571 3,9 % 

    
Kvinnor, diagnos    
Psykisk sjukdom, syndrom och 

beteendestörning 6 980 85 229 8,2 % 

Muskuloskeletala sjukdomar 2 096 39 798 5,3 % 

Skador eller förgiftningar 608 17 721 3,4 % 

Övriga diagnoser 1 904 60 860 3,1 % 

    
Män, diagnos    
Psykisk sjukdom, syndrom och 

beteendestörning 2137 34 578 6,2 % 

Muskuloskeletala sjukdomar 1191 32 596 3,7 % 

Skador eller förgiftningar 597 21 022 2,8 % 

Övriga diagnoser 961 38 375 2,5 % 

Anm.: Tabellen visar hur planerna fördelar sig mellan sjukfallen utifrån de sjukskrivna 

personernas diagnos när sjukfallet startade. I analysen ingår de sjukfall som var aktuella någon 

gång under perioden från och med första kvartalet 2019 till och med tredje kvartalet 2020. 

Totalt ingår 330 179 sjukfall i beräkningarna, varav det finns minst en registrerad plan i 16 474 

sjukfall. Endast sjukfall där personen var anställd vid sjukfallets start ingår. Sjukfallet ska ha 

startats efter den 1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkringskassan började 

registrera inkomna planer i sina datasystem. Sjukfallet ska ha pågått i 60 dagar eller mer efter 

den 1 januari 2018. I kategorin “Psykisk sjukdom, syndrom och beteendestörning” ingår 

diagnoser i avsnittet F00–F99 enligt ICD-10-SE. I kategorin “Muskuloskeletala sjukdomar” 

ingår diagnoser i avsnittet M00–M99 och i kategorin “Olycksfall” ingår diagnoser i avsnitten 

S00–T98 enligt ICD-10-SE. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Att sjukfall som startas med psykiatrisk diagnos många gånger blir 

särskilt långa kan vara en orsak till att denna grupp har en högre andel 

registrerade planer. Men det behöver undersökas närmare om olika 

faktorer samvarierar och bidrar till sannolikheten att det ska finnas en 

registrerad plan i ett sjukfall, och i så fall i vilken grad det är så.  
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3.3.2 Sjukfallens längd har störst betydelse för om det 
finns en registrerad plan 

Vår analys visar att de faktorer som vi undersöker har betydelse för 

sannolikheten att det ska finnas en plan i ett sjukfall, men i olika hög 

utsträckning. De faktorer som vi har studerat i detta avsnitt är den 

sjukskrivna personens kön, ålder, diagnos och sjukfallets längd samt  

i vilken sektor personen arbetar (tabell 3.2).  

Tabell 3.2  Relativ sannolikhet i olika grupper att ha en registrerad 

plan för återgång i arbete 

  

Relativ 

sannolikhet 

Kön (referensgrupp man)   

Kvinna 1,26 

Ålder (referensgrupp 60– år)  
–29 år 0,92 

20–29 år 1,05 

30–39 år 1,14 

40–49 år 1,23 

50–59 år 1,17 

Sjukfallets längd (referensgrupp 60–109 dagar)  
110–209 dagar 3,86 

210 dagar eller mer 5,80 

Diagnos enligt ICD-10-SE (referensgrupp övriga diagnoser)  
Psykisk sjukdom, syndrom och beteendestörning (F00–F99) 2,41 

Muskuloskeletala sjukdomar (M00–M99) 1,82 

Skador och förgiftningar (S00–T98)) 1,48 

Sektor (referensgrupp privat sektor)  
Stat 1,27 

Kommuner och regioner 0,91 

Uppgift saknas 1,03 

Född i Sverige (referensgrupp utlandsfödd) 1,13 

Anm.: Totalt ingår 330 179 sjukfall i beräkningarna, varav det finns minst en registrerad plan i 

16 474 sjukfall. Endast sjukfall där den sjukskrivne var anställd vid sjukfallets start ingår. Sjuk-

fallet ska ha startats efter den 1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkringskassan 

började registrera inkomna planer i sina datasystem. Sjukfallet ska ha pågått i 60 dagar eller mer 

efter den 1 januari 2018. För respektive kvartal ingår de sjukfall som pågick någon gång under 

detta kvartal. Den analysmetod som används här är logistisk regression, vilket är en metod för 

att ta fram skattade sannolikheter i olika grupper. Analysmetoden visar hur olika karakteristika  

i sjukfallen påverkar dess sannolikhet att ha en plan.  

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Det som har störst betydelse är sjukfallets längd. Sannolikheten för att 

det ska finnas en plan i ett sjukfall som varat i 210 dagar eller mer är 

nästan sex gånger större än för de sjukfall som var under 110 dagar. 

Diagnos har också stor betydelse. Även när vi i analysen tar hänsyn 

till sjukfallens längd är det fortfarande mer än två gånger så sannolikt 

att de sjukfall där den sjukskrivne har en psykiatrisk diagnos när 

sjukfallet startar har en registrerad plan (tabell 3.2). 

3.3.3 Region har betydelse för om det finns en 
registrerad plan 

Vilken region som ett sjukfall handläggs i hos Försäkringskassan har 

också betydelse för sannolikheten att myndigheten har registrerat en 

plan för återgång i arbete i sjukfallet. Högst är sannolikheten i Väster-

bottens och Uppsala län, lägst är den i Gotlands och Kronobergs län 

(tabell 3.3). 

Tabell 3.3  Relativ sannolikhet i olika län att ha en registrerad plan 

för återgång i arbete  

Län 

Relativ 

sannolikhet   Län 

Relativ 

sannolikhet 

Stockholms län (referens)       

Västerbottens län 3,08  Norrbottens län 1,53 

Uppsala län 2,66  Västra Götalands län 1,42 

Västmanlands län 2,62  Dalarnas län 1,36 

Blekinge län 2,56  Värmlands län 1,35 

Län saknas 2,34  Kalmar län 0,91 

Skånes län 2,21  Jämtlands län 0,90 

Örebros län 2,11  Gävleborgs län 0,78 

Västernorrlands län 1,97  Östergötlands län 0,74 

Hallands län 1,81  Kronobergs län 0,74 

Jönköpings län 1,79  Gotlands län 0,53 

Södermanlands län 1,67       

Anm.: Totalt ingår 330 179 sjukfall i beräkningarna, varav det finns minst en registrerad plan i 

16 474 sjukfall. Endast sjukfall där personen var anställd vid sjukfallets start ingår. Sjukfallet 

ska ha startats efter den 1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkringskassan började 

registrera inkomna planer i sina datasystem. Sjukfallet ska ha pågått i 60 dagar eller mer efter 

den 1 januari 2018. Vi har utgått från den försäkrade personens boendeort för att mäta vilken 

region som sjukfallet har handlagts i. 

Källa: Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 
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Vi kan i våra intervjuer konstatera att det fanns en variation av detta 

slag mellan olika kontor hos Försäkringskassan. Även vår register-

studie tyder alltså att på att det finns en regional variation när det 

gäller hur Försäkringskassan har arbetat med arbetsgivares planer. 

Men de skillnader vi ser kan också bero på att arbetsgivare i olika län 

är olika benägna att skicka in planer till myndigheten. Vi kan inte 

avgöra vilken betydelse dessa faktorer har haft. 
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4 Försäkringskassans användning av 

plan för återgång i arbete i sin 

handläggning  

I det här kapitlet beskriver vi hur Försäkringskassan använder arbets-

givares plan för återgång i arbete i handläggningen av sjukfall, och 

vilken nytta utredarna kan ha av planerna. Vi bidrar genom detta till 

förståelsen av varför så få planer har registrerats i sjukfallen. Vi 

fokuserar på två av Försäkringskassans uppdrag – uppdraget att 

bedöma om en försäkrad person har rätt till ersättning och uppdraget 

att samordna rehabiliteringsinsatser. Myndighetens tredje uppdrag, 

tillsynsansvaret, återkommer vi till i nästa kapitel. 

I det här kapitlet visar vi följande: 

– Regeringen antog i reformen att plan för återgång i arbete 

kunde vara ett viktigt underlag för Försäkringskassan i 

myndighetens handläggning av sjukpenningärenden. 

Försäkringskassan gjorde samma bedömning inför reformen. 

– Försäkringsutredarna hos Försäkringskassan har ett stort 

utrymme att bedöma om de ska hämta in och använda planer  

i handläggningen eller inte. 

– Planerna har inte varit till någon större nytta för dessa 

utredare, varken när de bedömer en försäkrad persons rätt  

till ersättning eller när de samordnar rehabiliteringen. 

– De nya reglerna om arbetsgivares ansvar har haft viss 

betydelse för utredarnas möjlighet att driva på rehabili-

teringsprocessen när arbetsgivare inte tar sitt ansvar. 

– Det faktum att planerna inte verkar vara ett viktigt underlag 

för utredarna är en del av förklaringen till varför Försäk-

ringskassan hämtar in få planer. Men det finns även flera 

andra delförklaringar. 
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Sammantaget visar vi i kapitlet att utredarnas behov av att hämta in 

planer och använda dem i sjukfallen verka skilja sig från regeringens 

antagande att planerna skulle vara ett viktigt underlag för Försäk-

ringskassan.38 Det här är ett av de antaganden bakom reformen som  

vi anser är problematiskt.  

4.1 Planerna är tänkta att fungera som ett 

underlag för försäkringsutredarna, som 

avgör om de ska begära in planen 

Regeringen antog och Försäkringskassan bedömde då reformen 

infördes att Försäkringskassan genom arbetsgivares plan för återgång 

i arbete kunde få information som förbättrade myndighetens besluts-

underlag. Det är de försäkringsutredare som handlägger sjukpenning 

som bedömer om och när planerna behövs i handläggningen av ett 

ärende. 

4.1.1 Regeringen bedömde att planerna kunde vara 

viktiga underlag i handläggningen och 
Försäkringskassan instämde 

Regeringen antog, inför reformen om förstärkt rehabilitering för 

återgång i arbete, att Försäkringskassan skulle ha användning för 

arbetsgivares planer inom myndighetens tre olika uppdrag inom 

sjukförsäkringen. Försäkringskassans tre uppdrag är följande:  

1. Myndigheten ska bedöma om den försäkrade personen har rätt 

till ersättning.39  

2. Myndigheten ska samordna de rehabiliteringsinsatser som 

behövs och som kan bidra till att personen återgår i arbete, om 

personen har rätt till ersättning.  

3. Myndigheten ska utöva tillsyn över de insatser som behövs för 

rehabiliteringsverksamheten.40  

 
38 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 69. 
39 23 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB). 
40 30 kap. 8 § SFB. 
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Regeringen anknyter till Försäkringskassans uppdrag i förarbetena till 

reformen. Regeringen skriver att Försäkringskassan i flera avseenden 

kan ha nytta av arbetsgivares planer för återgång i arbete. Planerna 

kan innehålla information som Försäkringskassan kan använda som 

ett underlag för att bedöma om en försäkrad har rätt till ersättning, 

och för att bedöma behovet av rehabiliteringsinsatser. Planerna kan 

enligt regeringen också användas i Försäkringskassans tillsyn.41 

Försäkringskassan instämde i bedömningen om vilken nytta planerna 

kunde göra i handläggningen i ett remissvar som föregick proposi-

tionen.42 Myndigheten beskriver även i sin vägledning att arbets-

givarens plan kan vara ett viktigt underlag när Försäkringskassan 

utreder den sjukskrivna personens behov av rehabilitering och hens 

rätt till sjukpenning.43 

4.1.2 Försäkringsutredarna avgör om de ska hämta in 
planerna 

Det är de utredare som handlägger sjukpenning som beslutar om de 

ska hämta in arbetsgivarens plan för återgång i arbete i ett enskilt 

sjukfall, och när det i så fall ska ske. I detta avseende har utredarna  

ett stort bedömningsutrymme. 

Det är i Försäkringskassans vägledning och process för sjukpenning, 

rehabilitering och rehabiliteringsersättning som myndigheten styr och 

stödjer utredarna när det gäller deras utredningar med arbetsgivare 

och när det gäller att hämta in arbetsgivares planer. 

I dessa styrande och stödjande dokument beskriver myndigheten att 

en viktig del av handläggningen av sjukfall är att utreda ärendet med 

arbetsgivaren.44 Både i processen och vägledningen betonar myndig-

heten att arbetsgivarens plan kan vara ett viktigt underlag för Försäk-

ringskassans utredning av den sjukskrivna personens behov av rehab-

ilitering och för hens rätt till sjukpenning.45 

 
41 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
42 Försäkringskassan, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9). 

Remissyttrande, Dnr 021216–2017, daterad 2017-05-15, s. 2. 
43 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Vägledning 

2015:01, version 14, s. 152.  
44 Försäkringskassan, Vägledning 2015:01, version 14, s. 247–248. 
45 Försäkringskassan, Vägledning 2015:01, version 14, s. 152; Försäkringskassan, Process 

2009:07, version 13.0, beslutad 2019-04-08. 
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Det finns två specifika situationer där vägledning och process 

beskriver att utredaren bör hämta in planen. Den första situationen 

gäller om utredaren ska ta ställning till eventuell arbetslivsinriktad 

rehabilitering hos arbetsgivaren eller i det förstärkta samarbetet med 

Arbetsförmedlingen. Den andra situationen gäller när utredaren ska 

avgöra om det är aktuellt med ett avstämningsmöte.46 Ett avstäm-

ningsmöte kan vara led i utredningen av en sjukskriven persons 

arbetsförmåga, som involverar Försäkringskassan, den försäkrade 

personen och en eller flera andra aktörer. I övrigt är det upp till 

utredaren att bedöma om hen behöver planen för handläggningen  

av ärendet och om den är det kan utredaren begära in den från 

arbetsgivaren.47 

Försäkringskassan har förändrat sin vägledning efter det att vi 

genomförde våra intervjuer, med anledning av en lagändring som 

trädde i kraft den 15 mars 2021. Lagändringen innebär ett undantag 

från bedömningen av arbetsförmågan mot arbeten som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden efter dag 180. Undantaget gäller 

om det finns övervägande skäl för att den sjukskrivna personen kan 

återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning som innan 

sjukfallet senast dag 365.48 Tidigare var kravet att det skulle finnas 

särskilda skäl. Efter lagändringen finns det mer anvisningar i 

vägledningen om hur arbetsgivares planer kan påverka rätten till 

ersättning efter dag 180. Det framgår också av den nya vägledningen 

att en plan för återgång i arbete oftare än tidigare kan vara ett viktigt 

underlag för utredarna när de bedömer rätten till sjukpenning efter 

dag 180.49 

I följande avsnitt beskriver vi om utredarna verkligen har nytta av 

arbetsgivarnas planer när de bedömer den försäkrade personens rätt 

till ersättning, eller när de samordnar den personens rehabilitering. 

Det ger en fördjupad bild av varför utredarna har begärt in så få 

planer, och om Försäkringskassans och regeringens antaganden om 

planernas värde för handläggningen skiljer sig från hur planerna 

faktiskt används på myndigheten.  

 
46 Försäkringskassan, Vägledning 2015:01, version 14, s. 292; Försäkringskassan, Process 

2009:07, version 13.0, beslutad 2019-04-08, s. 98 och 138. 
47 Försäkringskassan, Vägledning 2015:01, version 14, s. 292. 
48 27 kap. 48 § andra stycket SFB. 
49 Försäkringskassan, Vägledning 2015:01, version 14, s. 100 samt 248–249. 
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4.2 Plan för återgång i arbete är inte till stor 
nytta för försäkringsutredarna när de 

bedömer om en person har rätt till 

ersättning 

Arbetsgivares planer för återgång i arbete har inte varit till stor nytta 

för utredarna när de bedömer eller fattar beslut om de försäkrades rätt 

till sjukpenning. Det resultatet framkommer när vi väger samman vad 

som framgår av de intervjuer vi gjort, vår aktstudie och registerdata.  

För att planerna ska vara till nytta för utredarna behöver de finnas 

tillgängliga vid beslut, och innehålla ny information som utredarna 

också använder. Som vi redan har beskrivit visar registerdata att 

utredarna sällan har tillgång till en sådan plan. Även om utredarna  

i intervjuer berättar att de kan använda planen som ett underlag vid 

denna bedömning, drar vi slutsatsen att det varit ovanligt att de 

faktiskt har gjort det. Vår aktstudie visar nämligen att när en plan 

kommer in till Försäkringskassan tillför den sällan ny information, 

samt att utredarna än mer sällan använder denna information när de 

bedömer och beslutar om en försäkrad person har rätt till ersättning. 

4.2.1 Det finns situationer när planen kan vara till 
nytta för försäkringsutredarna som ett underlag 

De utredare som vi har intervjuat ger olika beskrivningar av om och 

hur de använder arbetsgivares planer för återgång i arbete när de 

bedömer om en försäkrad person har rätt till ersättning. En del 

utredare säger att de aldrig använder planen på det sättet. Andra 

berättar om olika sätt att använda planen när de bedömer eller 

beslutar om rätten till ersättning. 

Vid våra intervjuer beskriver olika utredare situationer där en arbets-

givares plan för återgång i arbete kan användas för att bedöma rätten 

till ersättning. En sådan situation är vid bedömningen efter dag 90 i 

rehabiliteringskedjan av arbetsförmågan mot ett anpassat arbete eller 

omplacering till ett annat arbete hos arbetsgivaren. Det finns utredare 

som säger att planen i bästa fall kan ge information om det finns 

möjligheter att anpassa arbetet eller att omplacera arbetstagaren. 

Informationen i planen kan enligt utredarna leda till att de beviljar 

eller avslår ansökan om sjukpenning. 
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Planen kan också användas vid bedömningen efter dag 180 i rehab-

iliteringskedjan av arbetsförmågan mot andra arbeten som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden. De anpassningar som arbets-

givaren har gjort enligt planen kan enligt utredare ge information om 

den försäkrade personens kapacitet. 

Planen kan även komma till användning vid bedömningen efter dag 

180 i rehabiliteringskedjan av om det finns skäl att göra undantag från 

bedömningen av arbetsförmågan mot andra arbeten som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden. Under perioden som vi gjorde 

intervjuerna skulle det finnas särskilda skäl för att göra ett sådant 

undantag.  

Intervjuer med en del utredare visar att en arbetsgivares plan kunde 

vara ett underlag för att avgöra den här frågan. Dessa utredare 

beskriver att om det finns en plan, som arbetsgivare och arbetstagare 

är överens om, och som visar att den sjukskrivna personen kommer 

att kunna återgå i sitt ordinarie arbete inom 365 dagar från första 

sjukdagen, så kunde de använda planen som ett underlag för att 

bedöma att det finns särskilda skäl att inte bedöma arbetsförmågan 

mot normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. 

Vi har genomfört våra intervjuer med utredare före den ovan nämnda 

lagändringen den 15 mars 2021. Ändringen ledde till förändringar av 

hur Försäkringskassan styr och stödjer utredarna i hur de kan använda 

arbetsgivares planer i handläggningen. Vi har alltså inte kunskap om 

den förändrade styrningen har förändrat om eller hur utredarna 

använder arbetsgivares planer. 

I nästa avsnitt beskriver vi hur vanligt det är att utredarna faktiskt 

använder de planer som kommer in i sjukfallen i olika situationer. 

4.2.2 Det är ovanligt att försäkringsutredarna 
använder planen när de bedömer rätten till 
ersättning  

De utredare som handlägger sjukpenning har sällan använt planen för 

återgång i arbete för att bedöma eller besluta om en försäkrad person 

har rätt till ersättning. Det framgår av vår aktstudie, där vi har under-

sökt i vilken utsträckning utredarna har tillgång till planen när de 

fattar beslut, om planen tillför ny information, samt om utredarna 

använder denna information. 
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Att utredarna har tillgång till arbetsgivares planer är en förutsättning 

för att de ska kunna använda dem när de bedömer eller beslutar om 

rätten till ersättning. Vår registerstudie visar att utredarna har tillgång 

till planer i 5 procent av de drygt 330 000 sjukfall som vi har studerat. 

I vår aktstudie har vi undersökt hur vanligt det är att utredarna har 

tillgång till en plan när de fattar beslut utifrån de olika bedömnings-

grunderna i rehabiliteringskedjan. Alla ärendeakter i vår aktstudie 

innehåller minst en plan. 

Vår aktstudie av sjukfall där det finns en plan för återgång i arbete 

visar att utredarna i knappt 40 procent av sjukfallen har tillgång till 

planen mellan dag 1 och 90 i rehabiliteringskedjan (figur 4.1). Denna 

andel ökar till drygt 70 procent för dag 91–180, och till nästan 90 

procent vid beslut efter dag 180. I de första stegen av rehabiliterings-

kedjan är det vanligare att utredarna har tillgång till information om 

planen som de har fått från arbetsgivaren muntligen, i det sista steget 

är det vanligare med en skriftlig plan. 

Av vår aktstudie framgår också att plan för återgång i arbete tillför ny 

information i mindre hälften av sjukfallen. En andra förutsättning för 

att utredarna ska kunna använda just plan för återgång i arbete för att 

göra sina bedömningar är att planen tillför ny information. Om planen 

inte tillför ny information kan ju utredaren lika gärna använda den 

information som redan finns i sjukfallet när hen bedömer om den 

försäkrade personen har rätt till sjukpenning.  

Vi har i aktstudien jämfört vad som framgår av planen i ett givet 

sjukfall med den information som redan fanns tillgänglig i sjukfallet 

när planen registrerades. Det kan till exempel röra sig om informa-

tionen i läkarintyg eller i journalanteckningar som utredaren har gjort. 

Vi räknar det som att planen tillför ny information om den innehåller 

någon slags uppgift som inte redan framgår av ärendeakten i sjuk-

fallet, oavsett hur obetydlig denna uppgift är. 

Plan för återgång i arbete tillför ny information i mindre än hälften av 

de sjukfall där den finns tillgänglig när utredaren fattar sitt beslut, 

oavsett vilket steg i rehabiliteringskedjan det handlar om (figur 4.1). 

Ju senare i sjukfallet, desto oftare tillför planen ny information. Det 

förekommer enligt våra intervjuer med utredare att planer inte tillför 

information därför att utredaren redan har samlat in uppgifterna, men 

också därför att planerna i sig kan vara innehållslösa. Så här beskriver 
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en specialist detta och hur det påverkar utredarnas benägenhet att 

hämta in planer: 

I många fall tror jag att det är så att man har tagit in en del planer som inte 

säger någonting. De säger noll. Alltså det finns en plan men den säger 

absolut ingenting. Och då ger man upp lite grann. Jag tror att det är lite så. 

Det är heller inte vanligt att utredarna använder informationen i 

planerna när de bedömer eller beslutar om rätten till ersättning, 

oavsett vad grunden för bedömningen är. Vanligast är det att 

utredarna använder informationen för bedömningarna mellan dag  

91 och 180 i rehabiliteringskedjan. I dessa fall använder de planen  

i 14 procent av sjukfallen som ingår i vår aktstudie. Vi har gjort en 

bred tolkning av om utredarna använder planerna. Om de gör någon 

som helst hänvisning till planen i anslutning till att de gör någon 

bedömning av rätten till ersättning har vi tolkat det som att utredarna 

använder planen i detta syfte. 

Figur 4.1  Andel (procent) sjukfall där plan för återgång i arbete 

finns tillgänglig när försäkringsutredaren fattar beslut 

och planen tillför ny information som utredaren 

använder när hen bedömer rätten till ersättning, uppdelat 

på bedömningsgrund 
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Anm.: Med “muntlig plan” menar vi en plan som försäkringsutredaren hämtat in via muntliga 

kontakter med den försäkrade personen eller hens arbetsgivare. Med “skriftlig plan” menar vi en 

nedtecknad plan som kommit in till Försäkringskassan. Vi har granskat samtliga beslut i 

sjukfallen utifrån den bedömningsgrund som var aktuell då beslutet fattades. Om planen hade 

registrerats av Försäkringskassan då beslut fattades har vi ansett att den fanns tillgänglig vid 

beslutet. Om planen innehöll någon som helst ny information har vi ansett att den har tillfört ny 

information. Om utredarna har gjort någon hänvisning till planen i anslutning till att de bedömer 

rätten till ersättning har vi tolkat det som att utredarna har använt planen för att göra sin 

bedömning eller för att kunna fatta beslut. 

Källa: ISF:s aktstudie. 

4.2.3 Försäkringsutredarna använder sällan planen för 
att bedöma om det finns särskilda skäl 

Försäkringsutredarna använder sällan plan för återgång i arbete för att 

avgöra om det finns skäl att göra undantag från att pröva personens 

arbetsförmåga mot arbeten som är normalt förekommande på arbets-

marknaden efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Vid tidpunkten för 

vår aktstudie kunde det göras om det fanns så kallade ”särskilda 

skäl”. Det framkommer i våra intervjuer med utredare att de kunde 

använda planen på detta sätt, men vår aktstudie visar att det är 

ovanligt. 

I 10 av 280 sjukfall (4 procent) i vår aktstudie hänvisar utredaren till 

en plan när hen bedömer om det finns särskilda skäl. Men de enda 

gånger utredaren bedömer att det finns särskilda skäl är om det, 

utöver en plan, också finns ett läkarintyg till grund för bedömningen 

att den försäkrade personen kommer att vara åter i arbete inom 365 

dagar. I den utsträckning som handläggaren har använt planen för att 

bedöma om det finns särskilda skäl verkar den med andra ord snarast 

ha fungerat som ett komplement till andra underlag. 

4.3 Planerna för återgång i arbete verkar inte 

vara till nytta för försäkringsutredarna i 

samordningen 

Planerna för återgång i arbete verkar inte heller vara till någon större 

nytta för utredarna när de genomför Försäkringskassans samordnings-

uppdrag. Vi drar denna slutsats utifrån tre grunder:  
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– Utredarna begär mycket sällan in en plan i sjukfallen, vilket 

framgår av vår registerstudie som vi redovisar i kapitel 3.  

Det tyder på att utredarna inte anser att planen är ett viktigt 

underlag för dem.  

– Utredarna själva beskriver andra informationskällor som 

viktigare än plan för återgång i arbete i de intervjuer som vi 

har gjort.  

– Vår aktstudie visar att planerna ofta innehåller knapphändig 

information om åtgärder som planeras på arbetsplatsen och 

vem som ansvarar för att de genomförs. Det är många gånger 

svårt att se vad planens innehåll skulle tillföra utredningen av 

den sjukskrivne personens behov av rehabilitering.  

Det här står i kontrast till vad regeringen skriver i förarbetena till 

reformen – att planen kan utgöra ett viktigt underlag i Försäkrings-

kassans bedömning av den enskildes behov av rehabilitering.50 Våra 

resultat visar att utredarna sällan har nytta av planerna på detta sätt. 

Försäkringskassans samordningsuppdrag innebär att de ska se till  

att försäkrade sjukskrivna personer får sina rehabiliteringsbehov 

klarlagda och att de får rehabiliteringsåtgärder. I myndighetens 

uppdrag ingår att se till att rehabiliteringsåtgärder blir genomförda, 

inte att genomföra dem. Det ansvaret ligget i stället på den försäkrade 

personens arbetsgivare, hälso- och sjukvården, och flera andra 

aktörer.51 

4.3.1 Försäkringsutredarna beskriver andra källor till 

information som mer användbara än plan för 
återgång i arbete 

Våra intervjuer visar sammantaget att plan för återgång i arbete inte 

är ett särskilt användbart underlag för utredarna i deras arbete med 

samordningsuppdraget. Andra källor till information verkar vara mer 

användbara för utredarna. 

När vi frågar utredarna om samordningsuppdraget beskriver de i 

första hand samtal med den försäkrade personen och hens arbets-

givare, samt i vissa fall läkarintygen, som viktiga källor till 

 
50 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 69–70. 
51 30 kap. 8–11 §§ SFB. 
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information om vilken rehabilitering den försäkrade personen 

behöver och om vilka rehabiliteringsinsatser som har genomförts.  

De beskriver samtidigt att de i vissa specifika situationer kan ha 

användning för planen: 

– När den information som arbetsgivare och arbetstagare har 

lämnat i telefonsamtal inte räcker eller inte stämmer överens, 

och utredarna behöver mer information om det alls pågår 

några anpassningsåtgärder på arbetsplatsen. 

– När utredarna behöver information för att kunna ta ställning 

till om arbetsgivaren över huvud taget lever upp till sitt ansvar 

för arbetstagarens rehabilitering. 

Vid dessa tillfällen kan planerna fungera som ett sätt för utredarna att 

samla in information, som kompletterar deras samtal med arbets-

givare och arbetstagare. Vår tolkning av intervjusvaren är att planen 

snarast fungerar som ett komplement till andra informationskällor, 

om utredaren inte har fått tillförlitlig information på något annat sätt. 

Planerna innehåller sällan ny information om 

rehabiliteringsåtgärder 

Resultatet från vår aktstudie tyder också på att planen för hur en 

sjukskriven person ska kunna återgå i arbete inte är ett viktigt 

underlag för utredarna när de arbetar med samordningsuppdraget. Det 

bygger vi både på att planen sällan innehåller ny information (figur 

4.1) och på att den, när den gör det, ofta är att likställa med utred-

ningsåtgärder som utredaren normalt sett ändå gör i ett sjukfall. Det 

är särskilt tydligt att planen sällan tillför någon information under de 

första 90 dagarna i ett sjukfall. 

Våra intervjuer med utredare visar att arbetsgivarnas skyldighet att 

upprätta en plan kan vara användbar för Försäkringskassan i en annan 

aspekt av samordningsuppdraget – som ett verktyg för att driva på 

den sjukskrivna personens rehabiliteringsprocess. Det beskriver vi i 

nästa avsnitt. 
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Försäkringsutredarna kan använda lagstiftningen som ett 

påtryckningsmedel mot arbetsgivarna  

I våra intervjuer beskriver utredare att de kan använda sig av de nya 

reglerna kring arbetsgivarens ansvar att upprätta planer för återgång  

i arbete som ett verktyg i samordningsuppdraget, och för att få arbets-

givare att ta sitt ansvar för den sjukskrivne arbetstagaren. Utredarna 

gör det genom att hänvisa till de nya reglerna i de samtal som de har 

med arbetsgivarna, för att få dem att genomföra eller planera för 

rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. Den nya lagstiftningen kan 

på så sätt underlätta för utredarna i deras samordningsuppdrag. 

Intervjuer med både utredare och andra tjänstepersoner på 

Försäkringskassan visar att de nya reglerna kan användas som ett 

påtryckningsmedel gentemot arbetsgivarna. De nya reglerna innebär 

att Försäkringskassan kan vara tydligare i dialogen med arbetsgivarna 

om deras ansvar och skyldigheter. En lokalt samverkansansvarig 

beskriver det så här: 

Våra handläggare […] det de säger till mig är att de upplever att den här 

lagstiftningen har varit bra, för det ger dem ett större mandat att trycka på, 

tidigt. Att man har en lag att hänvisa till, att ”det här är din skyldighet och 

det är viktigt för att” och så vidare.  

Även utredare som vi har intervjuat berättar att de kan använda kravet 

på att arbetsgivare ska ta fram en plan i deras samtal med arbets-

givare, som en form av påtryckningsmedel. En av dessa utredare 

säger så här: 

Man kan faktiskt ställa krav på arbetsgivaren nu. Innan har man inte 

riktigt kunnat göra det. Men nu kan man ändå, ja det finns en tyngd i ens 

ord när man pratar med dem. De upplever nog att de har en skyldighet, 

som de ofta uppfyller när man väl påtalar det för dem. 

Bland de som vi har intervjuat finns också utredare som uttrycker att 

lagstiftningen inte har haft denna betydelse för dem. Men personer i 

olika yrkesroller på Försäkringskassan beskriver för oss ungefär vad 

som framgår av citaten ovan, nämligen att myndigheten kan använda 

kravet på en plan för att driva på arbetsgivaren och få till stånd 

anpassningar för den sjukskrivna personen. 
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4.4 Det finns flera andra förklaringar till 
varför försäkringsutredarna sällan 

hämtar in planer för återgång i arbete 

Det finns flera förklaringar till varför utredarna sällan hämtar in 

planer för återgång i arbete, vid sidan om att de inte anser att planerna 

är till någon större nytta för dem när de bedömer om den sjukskrivna 

personen har rätt till ersättning eller när de samordnar den personens 

rehabilitering. 

Eftersom både sjukfallens karaktär och de enskilda utredarnas syn på 

hur de kan använda arbetsgivarnas planer skiljer sig åt, är det inte 

möjligt att peka på några enstaka orsaker till att utredarna sällan 

hämtar in eller använder planerna. Men utöver de förklaringar vi 

redan har nämnt har vi identifierat följande faktorer som kan vara 

delförklaringar: 

– Utredarna bedömer att de inte behöver de uppgifter som kan 

framkomma i en plan.  

– Försäkringskassans styrning och uppföljning av utredarna att 

hämta in planer har i åtminstone delar av verksamheten varit 

svag och den har inte varit enhetlig. 

– Utredarna tror inte att de kan få in planer som håller god 

kvalitet och som kan ge ny information till handläggningen av 

sjukfallet. Bilden vi får från våra intervjuer med utredare och 

från vår aktstudie är att de planer som kommer in till 

Försäkringskassan varierar i kvalitet och i vilken information 

de innehåller. En plan som inte håller god kvalitet har lågt 

värde för utredarna. 

Vi kan utifrån vår granskning inte uttala oss om vilken betydelse 

respektive delförklaring har. Men vi kan konstatera att vår aktstudie 

och intervjuerna med utredarna visar en komplex bild av hur 

utredarna ser på värdet av en plan för återgång i arbete, när de 

handlägger sjukfall. En del av detta utvecklar vi nedan.  
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4.4.1 Försäkringsutredarna bedömer att de i vissa fall 
inte behöver planen 

I det här avsnittet beskriver vi tre situationer i vilka utredare som vi 

har intervjuat upplever att de inte behöver arbetsgivarens plan för 

återgång i arbete i sjukfallen, och därför inte hämtar in den: 

– Utredaren bedömer att hen redan har ett tillräckligt underlag i 

det sjukfall hen handlägger, eller bedömer att underlaget redan 

visar att arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar. 

– Utredaren bedömer att det är uppenbart att arbetsgivaren inte 

kan förbättra möjligheterna för den sjukskrivna att återgå i 

arbete genom anpassningar eller liknande. 

– Utredaren bedömer att hen behöver vara mer aktivt involverad 

i rehabiliteringsprocessen.  

Intervjuer med vissa utredare ger bilden av att de i normalfallet inte 

begär in en plan om de bedömer att de redan har ett tillräckligt 

underlag eller om den befintliga informationen i sjukfallet visar att 

arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar. En av utredarna som vi 

har intervjuat beskriver detta på följande sätt: 

I vissa fall behöver man inte begära in planen, för det finns en tydlig plan 

eller man pratar med den försäkrade och den säger att ”Jo, vi har kommit 

överens om det här på arbetet och det är inga konstigheter och jag kommer 

att få de här arbetsuppgifterna.” Ibland finns det inga konstigheter om de 

har en god kontakt, då krävs det inte att vi får in dem. För det räcker med 

den försäkrades ord, att de har sagt det och allting verkar funka väldigt 

bra. Så är det inga konstigheter då behöver inte vi begära in planer. 

Vi ser i vår aktstudie – som bara omfattar sjukfall där Försäkrings-

kassan har registrerat en plan för återgång i arbete – att 44 procent  

av arbetsgivarna har genomfört rehabiliteringsåtgärder redan innan  

de har kommit i kontakt med Försäkringskassan (se avsnitt 2.4). 

Därför antar vi att det ovanstående är en delförklaring till att 

Försäkringskassan inte hämtar in så många planer. 

En annan situation som vissa utredare beskriver i våra intervjuer är 

när utredningen visar att arbetsgivaren inte kan göra några anpass-

ningar, eller när arbetsgivarna enligt lag inte behöver upprätta några 

planer. I dessa situationer beskriver utredarna att de inte har 

användning för en plan, och därför inte begär in någon sådan.  
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Ytterligare en situation som några utredare tar upp är när de bedömer 

att det är mer lämpligt att de själva deltar vid planeringen av 

rehabiliteringen. Ett exempel på det är om kommunikationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare inte verkar fungera och utredaren anser 

att det är bättre att ha ett avstämningsmöte och planera tillsammans 

vid detta möte. Även om de två parterna inte kommer överens, eller 

det finns någon annan konflikt, kan utredaren göra bedömningen att 

det är bättre att hen är med och planerar och då upprättar en plan 

tillsammans med arbetstagaren och arbetsgivaren.  

4.4.2 Styrningen och uppföljningen varierar mellan 
Försäkringskassans lokalkontor och över tid 

Försäkringskassans styrning och uppföljning av utredarna när det 

gäller att hämta in planer för återgång i arbete har i åtminstone delar 

av verksamheten varit svag och den har heller inte varit enhetlig. Det 

här kan vara en delförklaring till att utredarna sällan hämtar in planer. 

Försäkringskassan styr i relativt liten utsträckning mot att utredarna 

ska använda planer för återgång i arbete i sin vägledning och process 

om sjukpenning. Ett annat resultat, från våra intervjuer och 

dokumentstudier, är att den lokala styrningen och uppföljningen på 

området varierar mellan olika lokalkontor och över tid. Det har inte 

gått ut tydliga signaler inom hela Försäkringskassan att utredarna 

generellt ska använda planerna. En av de utredare som vi har 

intervjuat beskriver detta på följande sätt: 

Jag var föräldraledig när vi skulle börja [arbeta med planerna]. Men när 

jag kom tillbaka så fanns det en kultur om att vi skulle begära in dem. Inte 

så mycket vi kunde, men nästan. Sedan skulle vi bara begära in dem vid 

behov. Sedan så skulle vi begära in dem inför varje avslag. Sedan bytte 

jag kontor och här är det vid behov. Men nu hade man tagit upp det förra 

veckan, att man ser att vi tappar, så nu ska vi börja begära in dem igen. 

Det är lite av den här organisationens svårighet, att hålla den här balansen 

”vid behov”. Utan det är ofta allt eller inget. 

Vår dokumentstudie bekräftar att styrningen har varierat mellan de 

geografiska verksamhetsområden som vi har besökt när det gäller 

arbetet med arbetsgivares plan för hur en sjukskriven ska kunna 

återgå i arbete. Två av verksamhetsområdena har verksamhetsplaner 

för 2019 som innehåller beskrivningar om att utredarna bör hämta in 
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eller analysera de planer arbetsgivare tar fram.52 I det tredje 

geografiska verksamhetsområdet finns ingen sådan styrning av 

utredarnas arbete med plan för återgång i arbete i verksamhets-

planen.53 

Det har varierat mellan olika kontor inom verksamhetsområdena hur 

utredarnas närmaste chef har styrt och följt upp i vilken utsträckning 

utredarna använder arbetsgivarnas planer. Det visar våra intervjuer 

med utredare, specialister och enhetschefer på Försäkringskassan. 

Styrningen har även varierat mellan olika enheter på samma kontor. 

Vi har besökt enheter där utredarnas närmaste chef inte styr mot att 

utredarna ska ta in planer, och inte heller följer upp om utredarna gör 

det. Vi har också besökt enheter där cheferna styr mot att utredarna 

ska ta in planer och följer upp om de gör det. 

Det är inte förvånande att vi i intervjuerna stöter på denna variation. 

Redan när vi började välja ut områden och kontor där vi skulle göra 

intervjuer bestämde vi oss för att välja områden som styrde mot att 

använda planer i olika utsträckning i sina verksamhetsplaner. På 

grund av att vi valt enheter utifrån denna strategi, och bara besökt ett 

litet antal enheter, kan vi utifrån våra intervjuer inte säga något om 

hur vanligt det är med det ena eller andra förhållningssättet bland 

enhetscheferna. 

 
52 Försäkringskassan, Verksamhetsplan för 2019, SF VO Mitt och SF VO Väst. 
53 Försäkringskassan, Verksamhetsplan för 2019, SF VO Nord. 
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5 Tillsyn och samverkan 

I det här kapitlet beskriver vi samverkan mellan Försäkringskassan 

och Arbetsmiljöverket, utifrån intentionerna bakom reformen om 

förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Vi följer också upp hur 

väl Försäkringskassan tar sitt tillsynsansvar när det gäller planer för 

återgång i arbete, eftersom det är en förutsättning för de båda 

myndigheternas samverkan. Det här är våra huvudsakliga resultat: 

– Försäkringskassan brister i sin tillsyn när det gäller plan för 

återgång i arbete, vilket myndigheten också har informerat 

regeringen om. 

– Försäkringskassan anmäler som ett resultat av sin bristande 

tillsyn mycket få arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Det rör 

sig om en handfull anmälningar per år. 

– Den samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljö-

verket som reformen förutsätter fungerar inte särskilt väl, 

eftersom Försäkringskassan anmäler mycket få arbetsgivare 

till Arbetsmiljöverket. 

– Arbetsmiljöverket förändrade inte sina arbetssätt när reformen 

infördes, men de hade inte heller någon anledning att göra det. 

Detta kapitel bygger på vår dokumentstudie, den aktstudie som vi har 

genomfört, och intervjuer med personal vid de båda myndigheterna, 

samt statistiska uppgifter. Vi har inte följt upp eller utvärderat 

Försäkringskassans tillsyn, eller de båda myndigheternas samverkan  

i övrigt, det vill säga vad gäller andra aspekter än plan för återgång i 

arbete. 
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5.1 Försäkringskassan utövar tillsyn över 
rehabiliteringsverksamheten och 

samverkar med Arbetsmiljöverket 

I det här avsnittet beskriver vi vad som krävs av Försäkringskassan 

och Arbetsmiljöverket när det gäller tillsyn utifrån reformen om 

förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Reformen förutsätter 

följande: 

– Försäkringskassan utövar tillsyn över arbetsgivarna när det 

gäller plan för återgång i arbete. 

– Försäkringskassan anmäler de arbetsgivare till Arbetsmiljö-

verket som har allvarliga brister i sitt arbete med dessa planer 

eller åtgärderna i planerna.  

– Arbetsmiljöverket bedömer, utifrån Försäkringskassans 

anmälningar av arbetsgivare, om myndigheten behöver 

genomföra åtgärder mot de anmälda arbetsgivarna. 

Försäkringskassan har ansvar att samordna och utöva tillsyn över 

rehabiliteringsverksamheten.54 I detta ansvar ingår att myndigheten 

ska se till att den sjukskrivna personens behov av rehabilitering 

klarläggs så snart som möjligt, och att de åtgärder genomförs som 

behövs för att personen ska erbjudas en effektiv rehabilitering.55 

Försäkringskassan ansvarar inte för att genomföra några åtgärder, 

utan ska se till att andra organisationer gör vad de ska för en effektiv 

rehabilitering av den sjukskrivna personen, till exempel personens 

arbetsgivare.56 

Regeringen skriver i förarbetena till reformen att Försäkringskassan 

bör säkerställa att planer och åtgärder är av god kvalitet, genom att 

följa upp de planer de hämtar in och de åtgärder som planerna 

innehåller. Regeringen anser att detta kan ingå i det tillsynsansvar 

som Försäkringskassan redan har enligt den lagstiftning som redan 

fanns.57 

I förarbeten till reformen om förstärkt rehabilitering skriver 

regeringen också om Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets 

 
54 30 kap. 8 § socialförsäkringsbalken (SFB). 
55 30 kap. 9 § SFB. 
56 30 kap. 10 § SFB. 
57 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 70. 
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samverkan. Det framgår att Försäkringskassan bör anmäla arbets-

givare till Arbetsmiljöverket som brister i sitt arbete med planer  

och åtgärder. Försäkringskassan bör enligt regeringen inte anmäla 

arbetsgivare utifrån enstaka brister, utan bara när arbetsgivare 

upprepade gånger inte tagit fram planer och åtgärder, eller om 

innehållet i dessa systematiskt håller låg kvalitet.58 

Enligt förarbetena till reformen kan Arbetsmiljöverket, utifrån dessa 

anmälningar, bedöma behovet av inspektioner och eventuella 

sanktioner med stöd av det arbetsmiljörättsliga regelverket.59 

Arbetsmiljöverket har bland annat i uppdrag att ha tillsyn över att 

arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs.60 Men eftersom 

reglerna om plan för återgång finns i socialförsäkringsbalken tolkar  

vi regleringen som att Arbetsmiljöverket bara kan utöva tillsyn över 

om arbetsgivaren har en på lämpligt sätt organiserad verksamhet för 

att kunna leva upp till kraven på en plan.61 Arbetsmiljöverket kan 

alltså inte granska om arbetsgivare upprättar planer eller granska 

kvaliteten i arbetsgivares arbete med planer. 

5.2 Försäkringskassan brister i sin tillsyn och 

anmäler mycket få arbetsgivare till 

Arbetsmiljöverket 

Försäkringskassan tar inte fullt ut sitt tillsynsansvar när det gäller 

arbetsgivares planer för återgång i arbete. Vi baserar vår slutsats på 

följande: 

– Försäkringskassan hämtar sällan in arbetsgivares planer. Det 

visar vår registerstudie (kapitel 3). Därmed vet myndigheten 

sällan om arbetsgivare tar sitt ansvar att upprätta planer tidigt  

i ett sjukfall. Försäkringskassan kan därmed inte veta om 

arbetsgivares planer och åtgärder håller god kvalitet. 

– Försäkringskassans uppföljning är bristfällig, både av 

planernas kvalitet, av om arbetsgivarna genomför åtgärderna  

i planerna och av om åtgärderna får det avsedda resultatet.  

 
58 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
59 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
60 2 § 1 förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket. 
61 3 kap. 2 a § tredje stycket Arbetsmiljölagen [1977:1160] (AML). 
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– Försäkringskassan anmäler mycket få arbetsgivare som inte 

tar sitt ansvar för att anpassa arbetet och för rehabilitering till 

Arbetsmiljöverket.  

Försäkringskassan beskriver i ett underlag till regeringen att myndig-

heten inte fullgör sitt uppdrag, bland annat genom att myndigheten 

sällan hämtar in eller följer upp planer. Så här beskriver myndigheten 

bristerna för regeringen 2020: 

Försäkringskassan har fått ansvar för att vid behov begära in, värdera, 

återkoppla och följa arbetsgivarens planer inklusive genomförda åtgärder. 

[…] Idag fullföljer inte Försäkringskassan detta uppdrag på ett 

systematiskt sätt i alla delar eftersom det saknas medel för ett fullgörande 

av uppdraget. Vi har inte begärt in planer i någon större omfattning och 

även uppföljningen av de planer som vi fått in har blivit lidande.62 

Vi har inte undersökt vad regeringen har gjort med anledning av 

denna information. 

5.2.1 Försäkringskassan behöver göra flera saker för 
att leva upp till det tillsynsansvar som 

myndigheten har enligt reformen 

I och med reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 

ingår det i Försäkringskassans ansvar att utöva tillsyn över 

arbetsgivares plan för återgång i arbete. Det ingår också att anmäla 

arbetsgivare som har allvarliga brister i sitt arbete med planer till 

Arbetsmiljöverket.63 

Följande villkor behöver vara uppfyllda för att Försäkringskassan ska 

kunna anmäla en arbetsgivare till Arbetsmiljöverket, och för att 

Försäkringskassan ska kunna sägas ta sitt tillsynsansvar: 

– Försäkringskassan behöver fastställa om arbetsgivare 

upprättar planer för återgång i arbete eller inte, det vill säga 

bedöma om arbetsgivare tar sitt ansvar eller inte. 

– Försäkringskassan behöver få in arbetsgivares planer och 

bedöma planernas och åtgärdernas kvalitet. 

 
62 Försäkringskassan, Försäkringskassans budgetunderlag 2021–2023. Dnr 014461-2019, 2020, 

s. 8. 
63 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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– Försäkringskassan behöver följa upp om arbetsgivarna 

genomför åtgärderna i planerna, och om de får avsett resultat. 

– Försäkringskassan behöver upptäcka allvarliga brister hos 

arbetsgivare i deras arbete med planer, och anmäla dessa 

arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. 

I följande avsnitt beskriver vi både de interna insatser Försäkrings-

kassan har gjort för att fullgöra sitt ansvar att samverka med 

Arbetsmiljöverket på det specifika sätt som reformen förutsätter,  

och hur Försäkringskassan arbetar med var och en av dessa punkter. 

5.2.2 Försäkringskassan tar sällan reda på om 
arbetsgivaren har upprättat en plan för återgång 

i arbete 

Vår registerstudie visar att Försäkringskassan sällan har tillgång till 

arbetsgivares planer för återgång i arbete, och därför sällan vet om 

arbetsgivare tar sitt ansvar att upprätta en planen eller om planen och 

åtgärderna håller tillräcklig kvalitet (se figur 3.2 i avsnitt 3.1.2). 

Därmed är den första förutsättningen för att Försäkringskassan ska 

kunna ta sitt tillsynsansvar sällan uppfyllt. 

Vi bedömer också att Försäkringskassan, i de fall myndigheten 

informerar sig om arbetsgivares planer muntligt, faktiskt inte kan 

avgöra om arbetsgivaren verkligen har tagit fram en plan. Det är 

skillnad mellan å ena sidan en upprättad skriftlig plan och å andra 

sidan en planering som kanske bara finns i arbetsgivarens huvud. Om 

en försäkringsutredare hämtar in uppgifter från arbetstagaren eller 

arbetsgivaren muntligt, behöver det i praktiken inte finnas någon 

upprättad plan som båda parterna är överens om. 

5.2.3 Försäkringskassan gör inte tillräckligt för att 
bedöma kvaliteten i planer och åtgärder eller för 
att följa upp om åtgärderna genomförs 

I de ärenden där Försäkringskassan faktiskt har tillgång till en plan 

för återgång i arbete följer de sällan upp planen eller åtgärderna på 

det sätt de skulle behöva för att uppfylla sitt tillsynsansvar. Det 

förekommer både att myndigheten inte agerar när den konstaterar att 
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planens kvalitet inte är tillräcklig och att myndigheten inte följer upp 

om arbetsgivaren verkligen genomför åtgärderna i planen. 

Enligt Försäkringskassans styrande och stödjande dokument ska 

utredaren granska och bedöma arbetsgivarens plan för återgång i 

arbete om utredaren har begärt in den. Utredaren ska dels säkerställa 

att planen är av god kvalitet, dels utvärdera åtgärderna i planen samt 

följa upp åtgärderna genomförs.64 

Utredarna agerar inte alltid om planen är dålig och följer inte alltid 

upp om arbetsgivaren genomför åtgärderna  

Att det finns brister i Försäkringskassans arbete med att följa upp 

planer och åtgärder framgår av vår aktstudie och vår intervjustudie. 

De visar följande: 

– Utredaren bedömer inte planernas kvalitet i alla ärenden. 

– Det förekommer att utredaren inte agerar även om hen 

konstaterar att planens kvalitet inte är tillräcklig. 

– Utredaren följer inte alltid upp om åtgärderna i planen 

verkligen genomförs. 

– Utredarna hämtar in relativt många av planerna muntligt, 

vilket gör det svårare att följa upp dem. 

Vår aktstudie visar att utredaren har gjort en bedömning av planens 

kvalitet och journalfört denna bedömning i drygt 10 procent av de 

197 sjukfall där det var aktuellt att göra en sådan bedömning. I övriga 

sjukfall där det var aktuellt att bedöma kvalitet går det inte att se om 

utredaren har gjort någon bedömning av kvaliteten i planen eller 

åtgärderna. 

De utredare som vi har intervjuat berättar att de inte alltid gör en 

bedömning av kvaliteten i planer och åtgärder, eller att de inte agerar 

om de får in en plan med låg kvalitet. En av dessa utredare berättar att 

det inte finns förutsättningar att följa upp planerna och att hen helt 

enkelt inte har tid: 

 
64 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Process 

2009:07, version 13.0, s. 105 och 139; Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och 
rehabiliteringsersättning. Vägledning 2015:01, version 14, s. 152 och 292–294. 
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Vi har inte förutsättningar att följa upp dem [planerna] som vi skulle 

kunna behöva göra. 

Det finns också utredare som anser att det är svårt att avgöra om 

planerna är av god kvalitet eller inte:  

Jag vet inte [vad om kännetecknar en plan med god kvalitet], jag har inget 

att jämföra med. Jag har ju inte sett en plan som någon har sagt att ”Det 

här är en plan med god kvalitet”. Så mina planer kanske är jättedåliga 

egentligen, det är jättesvårt att veta. 

Utredarna agerar inte alltid när de får in en plan som inte håller 

tillräcklig kvalitet. I vår aktstudie har utredarna dokumenterat en 

bedömning av planen i 20 fall, varav de i 8 fall har konstaterat att 

planen inte håller tillräcklig kvalitet. I 5 av de 8 fall där de konstaterat  

att planen inte håller tillräcklig kvalitet har de inte kontaktat 

arbetsgivaren eller den sjukskrivna personen efter det att planen 

kommit in, till exempel för att tala om för arbetsgivaren att hen 

behöver förbättra planen. I resterande 3 sjukfall har utredaren tagit 

kontakt med arbetsgivaren. 

Vår aktstudie visar också att 9 procent av de skriftliga planerna helt 

saknar åtgärder, och att 32 procent av planerna saknar åtgärder som 

ska genomföras på arbetsplatsen (se figur 2.1 i avsnitt 2.3.3). Vi anser 

att det betyder att dessa planer har kvalitetsbrister (se resonemang i 

kapitel 2). I två av de sjukfall där planen saknar åtgärder som ska 

genomföras på arbetsplatsen har utredaren kontaktat arbetsgivaren  

för att diskutera detta. Det har de inte gjort i något av de sjukfall där 

planerna helt saknar åtgärder. 

Bland de utredare som vi har intervjuat finns det de som säger att de 

ofta kompletterar bristfälliga planer per telefon. Men vi har även 

intervjuat utredare som säger att det inte alltid finns tid att följa upp 

dåliga planer eller få in kompletteringar. En utredare beskriver det så 

här: 

I den bästa av världar ska man ringa dem och följa upp planen. Men jag 

måste erkänna att jag inte gör det i alla mina ärenden för jag hinner inte. [-

--] Jag skulle inte säga att det är svårt. Inte så svårt som att få tag på 

arbetsgivaren, ofta så får man inte tag på dem, det är det som är problemet 

skulle jag säga. 

Utredarna har i många sjukfall i vår aktstudie inte någon information 

om arbetsgivaren har genomfört de åtgärder som ingår i planen eller 
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inte. Aktstudien visar att utredarna i 41 procent av de relevanta 

sjukfallen saknar denna information. I 5 procent av sjukfallen har de 

information som visar att åtgärderna inte har genomförts, eller inte 

genomförts enligt tidplanen i plan för återgång i arbete. I 33 procent 

av sjukfallen har utredarna information att åtgärderna har genomförts. 

I resterande sjukfall är det inte aktuellt därför att det har saknats 

åtgärder eller därför att åtgärdernas slutdatum ännu inte hade uppnåtts 

vid tidpunkten för aktstudien. 

Det är svårare att följa upp planen när utredarna hämtar in den 

muntligt 

Vår aktstudie visar att dokumentationen av muntligt inhämtade planer 

ofta innehåller mindre information än skriftliga planer. Det gör att det 

är svårare att följa upp dessa planer. Det kan bero på att utredarna inte 

antecknar allt innehåll i planen när de hämtar in den muntligt, eller på 

att de planer som hämtas in muntligt faktiskt innehåller mindre 

information. 

I cirka 75 procent av de muntliga planerna framgår det inte när 

åtgärderna i planen ska genomföras, jämfört med 58 procent i de 

skriftliga planerna. I 97 procent av de muntliga planerna står det inte 

vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs. Motsvarande siffra  

i de skriftliga planerna är 47 procent. Det är svårare för Försäkrings-

kassan att ta sitt tillsynsansvar om det inte finns någon tidplan för 

åtgärderna och det inte framgår vem som ansvarar för dem. 

5.2.4 Försäkringskassan har svårt att upptäcka 
allvarliga brister i arbetsgivares arbete med 

planer och gör nästan inga anmälningar till 
Arbetsmiljöverket 

Flera av våra resultat tyder sammantaget på att Försäkringskassan har 

svårt att upptäcka arbetsgivare som upprepade gånger brister i arbetet 

med att ta fram planer för återgång i arbete, eller vars planer 

systematiskt inte håller tillräcklig kvalitet. Eftersom Försäkrings-

kassan sällan hämtar in planer har de sällan möjlighet att bedöma dem 

eller åtgärderna i dem. Och eftersom Försäkringskassan inte alltid 

bedömer kvaliteten i planen och inte alltid följer upp om åtgärderna  

i planen genomförs blir det även svårt att upptäcka allvarliga brister. 
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Försäkringskassan anmäler också sällan arbetsgivare till Arbetsmiljö-

verket. 

Försäkringskassan gör få anmälningar till Arbetsmiljöverket – både 

före och efter reformen 

Vår granskning visar att Försäkringskassan gör få anmälningar till 

Arbetsmiljöverket. Detta har varit känt både hos Försäkringskassan 

och Arbetsmiljöverket sedan lång tid. Så var det före reformen, och så 

är det efter reformen. Försäkringskassan gjorde tre anmälningar 2018 

och tre anmälningar 2019. Under 2020 fram till oktober har de gjort 

en anmälan.65 Dessa anmälningar rör arbetsgivare som brister i 

arbetet med anpassningar och rehabilitering i allmänhet, inte bara 

arbetsgivare som brister i sitt arbete med att ta fram en plan. Vi 

bedömer att det är orimligt att så få som sju arbetsgivare har system-

atiska brister i sitt arbete med anpassningar och rehabilitering, under 

de tre år som vi har uppgifter för. 

Det är samtidigt en problematisk punkt i själva reformen att dess 

förarbeten anger att Försäkringskassan kan begära in en plan då den 

behövs för handläggningen i det enskilda ärendet.66 Som vi tolkar 

förarbetena kan Försäkringskassan därför inte begära in planer i syfte 

att utöva tillsyn över arbetsgivare. Myndigheten kan alltså inte rikta 

sin tillsyn mot de arbetsgivare som tidigare har uppvisat brister i sitt 

arbete med planer, vilket gör det svårare att upptäcka arbetsgivare 

som upprepat eller systematiskt brister i sitt ansvar.  

Myndigheterna är överens om att antalet anmälningar är för få 

Både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket har uppmärksammat 

att Försäkringskassan alltför sällan anmäler arbetsgivare. Myndig-

heterna gör en gemensam årlig uppföljning av samverkan. De 

konstaterar bland annat två utvecklingsområden i uppföljningen  

för 2019: 

 
65 Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, Uppföljning av samverkan Arbetsmiljöverket – 

Försäkringskassan 2018, odaterat dokument utan diarienummer; Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan, Uppföljning av samverkan Arbetsmiljöverket – Försäkringskassan 2019, 

odaterat dokument utan diarienummer; E-post från Försäkringskassan, 2020-10-26. 
66 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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Det behöver läggas mer fokus på att identifiera arbetsgivare som inte 

fullföljer sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar, inklusive plan för 

återgång i arbete. 

Fortsatta och utvecklade dialoger om hur impulserna ska hanteras hela 

vägen från det att Försäkringskassan identifierar en arbetsgivare som 

brister, till dess att impulsen är hanterad av Arbetsmiljöverket, hur den 

återkopplas, samt hur det fortsatta arbetet med berörd arbetsgivare ska se 

ut.67 

Det framgår inte mer av det aktuella dokumentet när det gäller om 

myndigheterna ska arbeta med dessa utvecklingsområden, och i så 

fall hur. 

5.2.5 Det finns flera skäl till att Försäkringskassan gör 
få anmälningar till Arbetsmiljöverket 

Försäkringskassan har en rutin för att anmäla arbetsgivare som inte 

tar sitt ansvar till Arbetsmiljöverket, men alla utredare följer inte 

denna rutin. Det finns också tecken på att arbetsgivare som blir 

kontaktade av Försäkringskassan vid enstaka brister rättar till sitt 

arbete så att bristerna inte blir systematiska. Det framgår av våra 

intervjuer med tjänstepersoner hos Försäkringskassan. Vi tolkar det 

som två förklaringar till att Försäkringskassan sällan anmäler 

arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. 

Alla försäkringsutredare anmäler inte arbetsgivare som brister i sitt 

arbete med att upprätta en plan till den som är lokalt 

samverkansansvarig hos Försäkringskassan 

Enligt Försäkringskassans vägledning och process ska en utredare 

som upptäcker brister i en arbetsgivares arbete med planer för 

återgång i arbete i första hand prata med arbetsgivaren och be denne 

att åtgärda bristerna. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna ska 

utredaren informera den som är lokalt samverkansansvarig hos 

Försäkringskassan. Den lokalt samverkansansvariga kan anmäla 

 
67 Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, Uppföljning av samverkan Arbetsmiljöverket – 

Försäkringskassan 2019. 
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arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket om bristerna i arbetet med att 

anpassa arbetet och med rehabilitering upprepas.68 

Men alla utredare anmäler inte arbetsgivare som brister i sitt ansvar 

till de lokalt samverkansansvariga hos Försäkringskassan. Det fram-

går av våra intervjuer med utredare. En av dessa utredare säger i vår 

intervju: 

ISF: Om det finns brister i en plan, är det någonting som du har 

diskuterat med någon kollega eller chef eller lokalt samverkansansvarig 

till exempel? 

Nej, det är vår vardag på något sätt. Det är så det ser ut, vi får inga bra 

planer. Det är klart att vi ibland delar med oss av både goda och bra 

exempel. Men det är inget jag lyfter med min chef, eller med 

samverksansvarige heller. 

Andra utredare beskriver att de har lämnat sådana signaler, men att de 

inte gör det längre. De beskriver att de inte bryr sig om att signalera 

till den som är lokalt samverkansansvarig, eftersom de upplever att 

det ändå inte händer något när de gör det. Det finns också utredare 

som inte påpekar när arbetsgivare brister i sitt arbete med en plan,  

om de inte själva kan slå fast att dessa brister är systematiska. 

Det förekommer att den som är lokalt samverkansansvarig 

returnerar frågan till försäkringsutredarna 

Vi ser tecken på att utredarna inte följer Försäkringskassans rutin fullt 

ut i ytterligare ett annat avseende. Det tyder våra intervjuer med 

tjänstepersoner som är lokalt samverkansansvariga på Försäkrings-

kassan på. Av rutinen framgår att en utredare som upptäcker brister  

i första hand ska prata med arbetsgivaren och be denne att åtgärda 

bristerna. Våra intervjuer med lokalt samverkansansvariga pekar på 

att utredarna inte alltid gör detta innan de vänder sig till den som är 

lokalt samverkansansvarig, och att hen då returnerar frågan till 

 
68 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Process 

2009:07, version 13.0, s. 139 bland annat; Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning. Vägledning 2015:01, version 14, s. 298; Arbetsmiljöverket och 
Försäkringskassan, Överenskommelse om samverkan mellan Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan. Försäkringskassans dnr 021404-2017, Arbetsmiljöverkets dnr 

2017/015577, s. 5–6; Försäkringskassan, Checklista – arbetsanpassning och rehabilitering. 

Daterad 2018–11–11. 
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utredaren. En lokalt samverkansansvarig beskriver det på följande 

sätt: 

För att jag i min roll ska kunna ta kontakt med arbetsgivaren så måste det 

ha förelegat en brist. Och vi kommer inte ens till det steget, att vi kan säga 

att här har arbetsgivaren brustit. [---] Vi hade behövt fördjupa oss mer i 

hur man som handläggare ska hantera kontakten med arbetsgivare. För 

som det har blivit så har det blivit mer att man pratar om ”Finns det någon 

plan för återgång i arbetet?” ”Nej, vi har inte gjort någon.” ”Nehej.” Och 

så konstaterar man det och så kommer man till mig och säger att ”De här 

har inte gjort någon plan för återgång i arbetet.” ”Nehej, men vad sa de 

när du sa att de måste göra en sådan?” ”Nej, men det sa jag inte.” Så att vi 

missar där. 

Arbetsgivare rättar generellt till bristerna när den som är lokalt 

samverkansansvarig kontaktar dem 

Ytterligare ett sätt att förstå varför det görs så få anmälningar är att 

arbetsgivare generellt verkar åtgärda brister i arbetet med en plan för 

återgång i arbete efter det att den som är lokalt samverkansansvarig 

varit i kontakt med den aktuella arbetsgivaren. En lokalt samverkans-

ansvarig som tagit emot flera signaler från utredare beskriver här hur 

arbetsgivare agerar för att åtgärda att de saknar en plan för hur en 

sjukskriven ska kunna återgå i arbete när utredaren tar kontakt med 

dem: 

Jag har varit i den lyckliga situationen, som jag sade, varje gång när jag 

har ringt upp och berättat om att vi överväger att göra en anmälan så har 

ärendet tagit en ny vändning, för det vill man inte. Utan man har bättrat 

sig och vi har fått in plan för återgång och möjligheten till dialog har 

öppnats. 

De lokalt samverkansansvariga som vi har intervjuat är överens om 

att det är bättre att få i gång en dialog med arbetsgivaren än att 

anmäla denne till Arbetsmiljöverket. De anser att det är ett skäl till att 

Försäkringskassan gör så få anmälningar. 
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5.3 Reformen har knappast påverkat 
Försäkringskassans och 

Arbetsmiljöverkets samverkan 

Reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete har inte 

inneburit att samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljö-

verket har förändrats. Det säger tjänstepersoner i flera olika 

yrkesroller som vi intervjuat vid de två myndigheterna. Den enda 

förändring som någon av intervjupersonerna beskriver, en verksam-

hetsutvecklare på Försäkringskassan, är en ny checklista som 

kompletterar en existerande rutin för Försäkringskassan att anmäla 

arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. 

Myndigheterna tog fram rutinen för anmälningar 2017, och den 

beskriver hur Försäkringskassan ska anmäla arbetsgivare som brister  

i sin arbetsanpassnings- och rehabiliteringsskyldighet till Arbets-

miljöverket.69 Myndigheterna bedömde, enligt tjänstepersoner på 

respektive myndighet med ansvar för samverkan, att den här rutinen 

var tillräcklig också för att anmäla arbetsgivare på grund av brister i 

arbetsgivares arbete med en plan för hur sjukskrivna ska kunna återgå 

i arbete. Det gjorde att myndigheterna inte utvecklade någon ny 

separat rutin för detta. Däremot kompletterade de en checklista som 

hör till rutinen med skrivningar om arbetsgivares plan för hur sjuk-

skrivna ska kunna återgå i arbete. 

5.4 Arbetsmiljöverket har inte förändrat sina 

arbetssätt med anledning av reformen – 

och har ingen anledning att göra det 

Arbetsmiljöverket har inte förändrat sina arbetssätt med anledning av 

reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Men vi 

bedömer att de ändå följer reformens intentioner. Reformens logik är 

sådan att myndigheten förväntas agera först efter att den har fått 

signaler eller impulser från Försäkringskassan. Får Arbetsmiljöverket 

inga sådana anmälningar har de heller ingen anledning att agera. 

 
69 Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, Överenskommelse om samverkan mellan 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, s. 5–6. 
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Arbetsmiljöverket har, enligt våra intervjuer, inte gjort några 

förändringar av interna rutiner, uppdrag, arbetssätt eller organisation 

med anledning av reformen. Men vi bedömer heller inte att 

myndigheten behöver göra några större förändringar, eftersom 

reformen i första hand berör arbetsgivare och Försäkringskassan. 

Arbetsmiljöverkets ansvar har inte förändrats genom reformen, vilken 

innebär att myndigheten ska bedöma behovet av inspektioner och 

eventuella sanktioner med stöd av det arbetsmiljörättsliga regelverket 

utifrån anmälningar från Försäkringskassan. Reformen riktar sig i 

första hand till landets arbetsgivare, som får ansvar för att upprätta 

planer för återgång i arbete av god kvalitet, och till Försäkrings-

kassan, som bör följa upp arbetsgivarens planer och åtgärder mer än 

tidigare.70 

Reformen nämns inte i den del av budgetpropositionen som berör 

Arbetsmiljöverket och som föregick reformen om förstärkt rehab-

ilitering för återgång i arbete.71 Arbetsmiljöverket fick inte heller 

något särskilt uppdrag med anledning av reformen. En chef på 

Arbetsmiljöverket som vi har intervjuat säger att det skulle ha 

underlättat om regeringen hade styrt även Arbetsmiljöverket 

tydligare:  

Vi sorterar under arbetsmarknadsdepartementet och Försäkringskassan 

under socialdepartementet. Det hade underlättat om motsvarande 

skrivning hade funnits i vår budgetproposition och vårt regleringsbrev. 

[…] Så det fanns inte med i budgetpropositionen och det kom ingenting i 

regleringsbrevet heller i december. Vi vet från Arbetsmiljöverket att vi ska 

samverka med Försäkringskassan och vi har naturligtvis noggrant läst hur 

regeringen tycker vi ska samverka med rutin och alltihop. Men det fanns 

inte med i vårt regleringsbrev eller i vår budgetproposition. 

Det framkommer i en annan av våra intervjuer med tjänstepersoner 

hos Arbetsmiljöverket att de inte ser reformen som något som berör 

myndigheten i särskilt hög utsträckning. 

ISF: När den här reformen kom, minns du om ni gjorde något speciellt 

arbete på Arbetsmiljöverket då? 

 
70 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
71 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 14. 
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Nej, inte annat än … Vi var ju en remissinstans inför den. Men i samband 

med att den trädde i kraft så kan jag inte påminna mig om att det hände 

något särskilt. […] Alltså, den här reformen, det är ju inte vår reform. 

Även våra intervjuer med inspektörer med samordningsuppdrag hos 

Arbetsmiljöverket visar att reformen som sådan, och kravet på 

arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete, inte har varit 

viktiga frågor för Arbetsmiljöverket.
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6 Ett förändrat bidrag till arbetsgivare 

för inköp av rehabiliteringsstöd 

I det här kapitlet redovisar vi i vilken utsträckning reformen har 

medfört förändringar när det gäller hur arbetsgivarna använder 

bidraget för att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, så att 

intentionerna bakom reformen kan uppnås. I reformen ingick ett 

förändrat och utökat bidrag till arbetsgivarna för detta. Regeringens 

tanke är dels att arbetsgivarnas rehabiliteringsinsatser ska öka, dels att 

förbättra små och medelstora arbetsgivares möjligheter att arbeta med 

sådana insatser. 

Vår granskning visar att regeringens mål med det förändrade bidraget 

i stort inte har nåtts. Nedan presenterar vi de viktigaste resultaten från 

vår analys som ligger bakom denna slutsats. 

Regeringen ökade anslagen till bidraget mellan 2018 och 2019 med 

målet att öka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen – det vill säga 

de rehabiliteringsinsatser som arbetsgivare genomför. Men vår 

granskning visar dels att Försäkringskassan har betalat ut mindre 

pengar i bidrag till arbetsgivare för att köpa rehabiliteringsstöd året 

efter reformen än året före, dels att antalet insatser som arbetsgivarna 

har genomfört med hjälp av stödet har minskat sedan reformen 

infördes. Två viktiga förklaringar till minskningen är sannolikt de 

förändringar som infördes, nämligen att en enskild arbetsgivare inte 

kan få mer än 200 000 kronor per år i bidrag respektive att det 

maximala bidragsbeloppet per arbetstagare är 10 000 kronor per 

kalenderår. 

Ett annat av regeringens mål är att ge små och medelstora arbets-

givare bättre förutsättningar att erbjuda sjukskrivna arbetstagare stöd 

för att de ska kunna återgå i arbete. Men en överväldigande andel av 

bidraget går fortfarande till stora arbetsgivare med fler än 200 
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anställda. De små och medelstora arbetsgivarnas andel av bidraget 

har ökat, men från en låg nivå, så det är fortfarande en liten andel som 

går till sådana arbetsgivare. 

I syfte att öka arbetsgivarnas användning av bidraget bedömer vi att 

Försäkringskassans försäkringsutredare kan lämna mer information 

till arbetsgivarna om bidraget.  

6.1 Ett utökat bidrag skulle stödja fler små 

och medelstora arbetsgivare 

Regeringens övergripande mål med reformen om förstärkt rehab-

ilitering för återgång i arbete är att stärka individens möjligheter att få 

rehabilitering och att öka förutsättningarna för sjukskrivna att kunna 

återgå i arbete tidigare. Ett av verktygen för att nå dessa mål är ett 

utökat och förändrat bidrag till arbetsgivare, för att de skulle kunna 

köpa rehabiliteringsstöd. 

 

Så här fungerar bidraget till arbetsgivare för att köpa 

arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete 

Arbetsgivare som köper in tjänster från en anordnare av 

företagshälsovård eller av annan anordnare med likvärdig 

kompetens kan få bidrag för sina kostnader. Den tjänst som köps 

in ska gälla åtgärder för att en arbetstagare ska kunna återgå i 

arbete eller för att förebygga att arbetstagare blir sjukskrivna. 

Det maximala bidragsbeloppet är 10 000 kronor per arbetstagare 

och kalenderår. En enskild arbetsgivare kan få maximalt 200 000 

kronor sammanlagt per kalenderår i bidrag. 

Medicinsk eller annan behandling ingår inte i arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd. 

För att arbetsgivaren ska ha rätt till bidraget krävs att den anlitade 

anordnaren är godkänd av Försäkringskassan. 

Arbetsgivaren ska ansöka om bidraget för arbetslivsinriktat 

rehabiliteringsstöd på en särskilt fastställd blankett eller via en 

särskild e-tjänst. Arbetsgivaren ska styrka att hen haft kostnaderna 

för tjänsten. Arbetsgivaren kan som mest få bidrag för hälften av 

sina kostnader. 
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Arbetsgivare har sedan 2014 kunnat få bidrag för att köpa tjänster 

som kan användas för att stödja sjukskrivna arbetstagare att kunna 

återgå i arbete. Det bidrag som infördes 2014 förändrades 2018 på 

flera olika sätt: 

– Det nya bidraget kan användas till mer: Arbetsgivarna kunde 

bara använda det äldre bidraget för att köpa utredande insatser 

för arbetstagare som hade eller riskerade att få nedsatt 

arbetsförmåga. Det nya stödet kan arbetsgivarna också 

använda för att planera, genomföra och följa upp sådana 

insatser, till exempel för att upprätta en plan för återgång i 

arbete. 

– Det maximala bidragsbeloppet ändrades: Det maximala 

bidraget ändrades från 7 000 kronor per insats till 10 000 

kronor per arbetstagare och kalenderår. Tidigare kunde en 

arbetsgivare med andra ord få högre ersättning per 

arbetstagare och år, om arbetstagaren fick flera insatser.  

– Ett beloppstak infördes: Efter reformen kan en enskild 

arbetsgivare få maximalt 200 000 kronor i bidrag per 

kalenderår. Före reformen fanns inget sådant beloppstak.72  

Regeringen vill med dessa förändringar uppmuntra och stödja 

arbetsgivare att genomföra fler insatser för att sjukskrivna arbets-

tagare ska kunna återgå i arbete. En poäng med reformen är att 

ytterligare stödja och underlätta små och medelstora arbetsgivares 

förebyggande och rehabiliterande arbete. Förarbetena till reformen 

säger att det finns skäl att tro att stödet ska bli särskilt viktigt för 

dessa arbetsgivare. De har inte lika ofta som större arbetsgivare avtal 

med företagshälsovård eller andra experter inom arbetsmiljö-

området.73 Även det beloppstak som har införts ska ge små och 

medelstora arbetsgivare bättre möjlighet att ta del av de totala 

bidragsmedlen, tillsammans med stora arbetsgivare. Därigenom ges 

 
72 Förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd för återgång i arbete; Ds 2017:9, Förstärkt rehabilitering för återgång i 

arbete, s. 69–71. 
73 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 65–66. 
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dessa arbetsgivare bättre förutsättningar att erbjuda arbetstagare stöd 

för att de ska kunna återgå i arbete.74 

6.2 Bidraget används i mindre utsträckning 

efter reformen, och det är i första hand 

stora arbetsgivare som använder det 

Regeringens mål med det förändrade bidraget har inte nåtts i alla 

avseenden. Våra resultat visar att arbetsgivarna har fått mindre pengar 

i bidrag för att köpa rehabiliteringstjänster året efter reformen än året 

före. Dessutom har antalet rehabiliteringsinsatser som de har genom-

fört med hjälp av stödet minskat sedan reformen infördes. Ett annat 

av våra resultat är att en överväldigande andel av bidraget går till 

stora arbetsgivare. Två av regeringens mål med att förändra bidraget 

till arbetsgivare var just att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

ska öka, och att små och medelstora arbetsgivare ska få bättre förut-

sättningar att erbjuda stöd för återgång i arbete. Så har alltså inte 

skett. 

6.2.1 Användningen av bidraget och antalet 
stödinsatser har minskat efter reformen 

Arbetsgivarna fick mest pengar i bidrag för att köpa rehabiliterings-

tjänster under 2017, det vill säga året innan reformen infördes (figur 

6.1). Summan av utbetalda bidrag har minskat från 73 miljoner till 54 

miljoner kronor mellan 2017 och 2020. Antalet stödinsatser har också 

minskat, det vill säga antalet rehabiliteringsinsatser som arbetsgivarna 

har genomfört med stöd av bidraget. År 2017 beviljades det bidrag till 

drygt 27 000 insatser, vilket kan jämföras med 2019 då knappt 18 000 

stöd beviljades.  

 
74 Ds 2017:9, s. 69–71. 
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Figur 6.1 Utbetalda bidrag 2014–2020 samt antalet beviljade 

stödinsatser 2014–2019 

 

Anmärkning: Primäraxeln (vänster, staplar) visar summan av utbetalda bidrag till arbetsgivare, 

och sekundäraxeln (höger, linje) det totala antalet stödinsatser som arbetsgivarna fått bidrag för. 

För 2020 har vi inga registerdatauppgifter, utan bara uppgifter från Försäkringskassans 

årsredovisning. Vi har därför inga uppgifter om antalet stödinsatser för 2020. 

Källa: Registerdata från Försäkringskassan, ISF:s beabetningar. 

Mellan 2019 och 2020 ökade summan utbetalda bidrag till 

arbetsgivare något, men den ligger fortfarande långt under 2017 års 

nivå. 

Beloppstaket är en förklaring till att användningen av bidraget har 

minskat 

Efter förändringen av bidraget kan en enskild arbetsgivare få 

maximalt 200 000 kronor i bidrag per kalenderår. Detta beloppstak  

är en förklaring till att användningen av bidraget har minskat. Före 

reformen fanns inget sådant beloppstak. En tjänsteperson hos 

Försäkringskassan beskriver utvecklingen så här: 

Tidigare, när det inte fanns någon beloppsgräns kunde de större 

arbetsgivarna, alltså kommuner, stat, landsting, stora privata, de kunde  

få väldigt höga belopp i bidrag. De gjorde ju ganska mycket insatser och 

sökte för stora belopp och fick stora belopp. Men nu när det finns en 

maxbegränsning, så tror jag att, ja dels kan de inte kan få mer än 200 000. 
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Men sedan är det nog också många stora som kanske inte söker, just för 

att de tycker att det är för lite pengar helt enkelt. 

Vår registerstudie visar att 2017, det vill säga året innan reformen 

infördes, gick cirka 68 procent av bidragsmedlen till arbetsgivare som 

fick mer än 200 000 kronor i bidrag. Det motsvarar drygt 50 miljoner 

kronor. Dessa medel betalades ut till totalt 78 arbetsgivare, samtliga 

med mer än 200 anställda. År 2019 gick cirka 14 miljoner kronor av 

bidragsmedlen till 69 olika arbetsgivare som nådde takbeloppet om 

200 000 kronor. 

I våra intervjuer med försäkringshandläggare – de handläggare om 

utreder och beslutar om bidragsansökningar – berättar de att många 

stora arbetsgivare har reagerat på maxbeloppet och säger att reglerna 

missgynnar dem. En tjänsteperson i en annan yrkesroll hos Försäk-

ringskassan säger i en intervju att detta är något som arbetsgivare 

också har lyft fram i det så kallade Partnerrådet, ett forum där 

Försäkringskassan och olika arbetsgivarorganisationer möts. 

Våra intervjuer med arbetsgivare, representanter för arbetsmark-

nadens parter samt med Försäkringskassans handläggare visar att  

en del arbetsgivare inte tycker att det är värt besväret att ansöka  

om bidrag efter att det infördes ett takbelopp. Våra resultat från 

registerstudien bekräftar i viss mån denna bild. Bland de 67 arbets-

givare som fick mer än 200 000 kronor i bidrag 2018 var det 14 

arbetsgivare som inte fick något bidrag alls 2019. 

Handläggarna beskriver även att det kan vara ”först till kvarn” för 

olika delar av stora organisationer. När en del av en organisation 

skickar in en ansökan kan bidraget redan vara använt av en annan del 

av organisationen. Det gör att arbetsgivarna blir osäkra på om det är 

värt den insats som krävs för att ansöka om bidraget. 

Taket för bidrag per individ kan också ha lett till att bidraget 

används mindre 

Ett ytterligare skäl till att ersättningsbeloppen och antalet insatser har 

minskat efter reformen 2018 kan vara att det tidigare var möjligt att få 

stöd på maximalt 7 000 kronor för en insats för samma sjukskrivna 

person, men flera gånger per år. Reglerna som gäller sedan 2018 

innebär ett tak på ersättning om 10 000 kronor per sjukskriven person 

och år. 
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De anslagna bidragsmedlen har aldrig använts fullt ut 

Ett annat resultat av vår granskning är att arbetsgivarna aldrig har 

använt hela anslaget till bidrag för att köpa arbetsplatsinriktade 

rehabiliteringsinsatser. Med undantag för 2020 har Försäkringskassan 

över tid fått mer medel att fördela i bidrag till arbetsgivare. De 

anslagna medlen har ökat från 30 miljoner till 218 miljoner kronor 

mellan 2014 och 2019, och har sedan minskat till 175 miljoner kronor 

2020. Cirka 22 procent av de anslagna medlen förbrukades 2019 och 

cirka 31 procent 2020.75 

6.2.2 En överväldigande andel av bidraget går 
fortfarande till stora arbetsgivare 

En överväldigande andel av bidragsmedlen går även efter reformen 

till stora organisationer med fler än 200 anställda. Andelen bidrag 

som betalas ut till små och medelstora arbetsgivare har ökat, så till en 

del har regeringens mål nåtts när det gäller att ge dessa arbetsgivare 

bättre förutsättningar att erbjuda sjukfrånvarande arbetstagare stöd för 

att kunna återgå i arbete. Men denna ökning är från en låg nivå, och 

det är fortfarande en liten del av bidraget som går till små och 

medelstora arbetsgivare. 

Cirka 78 procent av bidragsmedelen gick 2019 till stora arbetsgivare 

med 200 eller fler anställda. Samtidigt har andelen medel som går till 

små och medelstora arbetsgivare ökat sedan reformen genomfördes. 

De små och medelstora arbetsgivarna fick 2019 cirka 19 procent av 

medlen, jämfört med ungefär 6 procent 2017, det vill säga året innan 

reformen infördes (figur 6.2). 

 
75 Försäkringskassan, Försäkringskassans årsredovisning, åren 2014–2020. 
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Figur 6.2 Andel (procent) utbetalda bidragsmedel till arbetsgivare, 

fördelat på antal anställda i organisationen 

 

Källa: Registerdata från Försäkringskassan, ISF:s bearbetningar. 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför en så liten andel av 

bidraget går till de mindre arbetsgivarna. Enligt våra intervjuer med 
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också mer sällan ta hjälp av HR-avdelningar eller företagshälsovård 
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6.2.3 Det går inte att avgöra i vilken utsträckning 
arbetsgivare använder bidraget till att ta fram 

planer för återgång i arbete 

Vi kan inte beskriva hur arbetsgivarna använder bidraget, eller vilken 

typ av tjänster som arbetsgivarna använder det till. Det beror dels på 

att Försäkringskassan inte registrerar detta, dels på att arbetsgivarna 

inte alltid fyller i den avsedda blanketten på rätt sätt. 

En del av syftet med förändringen av bidraget är att arbetsgivarna 

skulle kunna använda bidraget till att planera för att sjukskrivna 

arbetstagare skulle kunna återgå i arbete. De kan till exempel få 

bidrag för att köpa in tjänsten att upprätta en plan för återgång i 

arbete. 

Eftersom Försäkringskassan inte registrerar vilken typ av insats som 

arbetsgivaren ansöker om bidrag för kan vi inte se i vilken utsträck-

ning de använder bidraget till att upprätta sådana planer. 

Även om Försäkringskassan hade registrerat detta, utifrån den uppgift 

som arbetsgivarna lämnar på den avsedda blanketten, hade resultatet 

sannolikt inte blivit rättvisande. På blanketten ska arbetsgivarna fylla 

i vilken typ av tjänst som ansökan rör. Men enligt de försäkrings-

handläggare som vi har intervjuat speglar kryssen på blanketten inte 

alltid de insatser som arbetsgivaren faktiskt ansöker för. Dessutom 

”helgarderar” sig ofta arbetsgivarna genom att sätta en bock i 

samtliga kryssrutor. 

6.3 Försäkringskassan har informerat 

arbetsgivarna om det förändrade 

bidraget men kan informera mer 

Försäkringskassan kan göra mer för att informera arbetsgivare om det 

bidrag de kan få för att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, 

och som kan användas för att kunna upprätta en plan för återgång i 

arbete när en arbetstagare är sjukskriven. 

Försäkringskassan har genomfört ett antal insatser för att informera 

arbetsgivarna om det förändrade bidraget, trots att myndigheten inte 

fick något informationsuppdrag i samband med att reformen om 

förstärkt rehabilitering infördes. Vi bedömer att Försäkringskassan 
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kan göra mer, främst genom att försäkringsutredarna som handlägger 

sjukpenning i större utsträckning kan informera arbetsgivarna om 

bidraget till stöd för arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser. 

6.3.1 Försäkringskassan har tagit på sig att informera 
arbetsgivarna om bidraget trots att de inte fick 

något sådant uppdrag 

Försäkringskassan har genomfört informationsinsatser riktade till 

arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer om att bidraget finns, och 

hur det fungerar. Det har myndigheten gjort eftersom de bedömde att 

det var viktigt att nå ut med information så att arbetsgivare skulle 

använda bidraget. Försäkringskassan fick inget informationsuppdrag 

av regeringen i samband med reformen, och fick därmed heller inget 

tillskott av resurser för sådana externa informationsinsatser. Men 

Försäkringskassan har som sagt genomfört insatser av detta slag ändå 

under 2018–2020. 

6.3.2 Försäkringskassan kan informera mer 

De försäkringsutredare som handlägger sjukpenningärenden inform-

erar sällan arbetsgivare om att de kan få bidrag, till exempel för att 

upprätta en plan för återgång i arbete. Vi bedömer att de skulle kunna 

göra det i större utsträckning än i dag. 

I våra intervjuer med utredare har vi frågat om de informerar arbets-

givarna om att dessa kan få bidrag för att köpa arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd. Bilden vi får från dessa intervjuer är att de sällan 

informerar arbetsgivare om bidraget när de talar med arbetsgivare om 

sådana planer. Denna bild bekräftas i vår aktstudie. Vi har inte i något 

av de sjukpenningärenden som vi har granskat kunnat observera att 

utredarna lämnar information om det arbetsplatsinriktade rehabiliter-

ingsstödet, varken i brev eller i journalförda samtal med arbets-

givaren.  

Det står inte heller i Försäkringskassans processbeskrivning för 

sjukpenning att utredare kan eller bör informera arbetsgivaren om 

bidraget.76 

 
76 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Process 

2009:07, version 13.0. 
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6.4 Gränsdragningar har betydelse för 
handläggningen, och kan påverka om 

bidraget används 

Det förändrade bidraget kan användas för andra sorters insatser än  

det äldre bidraget. Det har medfört problem när det gäller gränserna 

mellan vad som är arbetsplatsinriktad rehabilitering respektive 

medicinsk eller annan rehabilitering. Problemen har betydelse för 

Försäkringskassans handläggning och för om arbetsgivarna använder 

bidraget. 

6.4.1 Rehabilitering är ett mångtydigt begrepp och 

arbetsgivarna har ett stort ansvar för 
rehabiliteringen 

Det finns olika sorters rehabilitering, till exempel arbetslivsinriktad 

och medicinsk rehabilitering. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

är central inom sjukförsäkringen och den syftar till att en försäkrad 

person som drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och 

kunna försörja sig själv genom förvärvsarbete.77 

Arbetsgivare är skyldiga att genomföra rehabiliteringsåtgärder när 

någon av deras arbetstagare drabbats av sjukdom. De är då skyldiga 

att göra sådana arbetslivsinriktade åtgärder som de kan genomföra 

inom eller i anslutning till den egna verksamheten.78 Men det är inte 

deras skyldighet att tillhandahålla annan rehabilitering, till exempel 

medicinsk rehabilitering. 

6.4.2 Det förändrade bidraget har lett till frågor som 
rör gränsdragning mellan olika slags 

rehabilitering  

Arbetsgivarna kan använda det förändrade bidraget för fler sorters 

insatser än det äldre bidraget – inte bara utredning utan också 

planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. Bidraget kan 

endast användas till insatser som är att betrakta som arbetslivsinriktad 

 
77 29 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB). 
78 Prop. 1990/91:14, Regeringens proposition om rehabilitering och rehabiliteringsersättning 

m.m., s. 42. 
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rehabilitering, inte till medicinsk eller annan behandling.79 Men  

att det förändrade bidraget kan användas till fler sorters insatser än 

det äldre aktualiserar frågan om en given insats ska betraktas som 

arbetslivsinriktad rehabilitering eller som en medicinsk eller annan 

behandling, enligt de handläggare som vi har intervjuat. Handlägg-

arna anser att det kan vara svårt att göra den här bedömningen och  

att det är något de diskuterar mycket:  

Så att jag tycker att det landar ofta i just det här när det kommer till ”Vad 

är behandling och vad är inte behandling?” För det är sällan man ser att 

man ansöker om någonting väldigt uppenbart, som någon materiell grej 

som absolut inte ingår. Utan det är oftast det som det landar i, att vi sitter 

och funderar på just behandling. 

Handläggarna berättar också att arbetsgivarna ofta också reagerar på 

frågor som rör gränsdragningen. Så här säger de i intervjun med oss: 

Det svåraste är kanske då när vi ringer för att utreda om någonting har 

varit en behandling eller inte, för att man ser behandling på så olika sätt. 

Så att det är väl i så fall det som de också tycker är krångligt. 

Även en tjänsteperson i en annan roll som vi har intervjuat säger att 

gränsdragningen är en svårighet att hantera, både i handläggningen 

och i relationen med arbetsgivare – där Försäkringskassan kan behöva 

förklara vad en arbetsgivare kan, eller inte kan få stöd för. Enligt 

tjänstepersonen kan arbetsgivare vara osäkra på vad de kan söka 

bidrag för och vara oroliga för att bli återbetalningsskyldiga om de 

ansöker om bidrag för fel tjänster. 

 
79 1 § förordningen 2014:67. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med den här granskningen är att följa upp och utvärdera 

reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde  

i kraft den 1 juli 2018. Ett resultat från vår granskning är att reformen 

inte har blivit genomförd som det var tänkt. Vår granskning tyder 

också på att utformningen av reformen, och vissa antaganden som 

regeringen har gjort, kan utgöra hinder när reformen genomförs. 

Reformen har alltså inte varit helt framgångsrik, vilket tidigare försök 

att reglera arbetsgivares ansvar på rehabiliteringsområdet inte heller 

har varit (se avsnitt 7.6). 

De brister som vår granskning visar på när det gäller genomförandet 

och utformningen av reformen riskerar att leda till att intentionen med 

reformen inte kommer att förverkligas. Regeringens övergripande 

intention med reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i 

arbete var att stärka individers möjligheter till rehabilitering, för att 

därigenom öka förutsättningarna för att återgå i arbete tidigare.80 Det 

finns brister i genomförandet i varje del av reformen. Bristerna beror 

bland annat på att de aktörer som berörs av reformen – främst arbets-

givare och Försäkringskassan – inte har tagit sitt ansvar fullt ut. Men 

de beror också på reformens utformning och på att vissa av de 

antaganden regeringen har gjort inte verkar stämma. 

När det gäller arbetsgivare visar vår granskning att det finns flera 

slags brister i deras arbete med att upprätta planer för återgång i 

arbete. Granskningen visar också att en del av förklaringen till detta 

är att det kan vara svårt för arbetsgivare, särskilt tidigt i sjukfallet,  

att upprätta planer av god kvalitet. Det beror bland annat på kun-

skapsbrist och på att läkarintygen inte innehåller tillräckligt med 

information. Arbetsgivarnas användning av det förändrade bidraget 

för att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd minskade dessutom 

året efter att reformen infördes. 

 
80 Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10, s. 62. 
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När det gäller Försäkringskassan visar vår granskning att myndig-

heten sällan begär in arbetsgivares planer och att myndigheten brister 

i det tillsynsansvar som reformen förutsätter. Samtidigt verkar 

Försäkringskassans försäkringsutredare inte ha någon större nytta  

av arbetsgivares planer i sin handläggning. 

Det finns också problem med tillsynen av de arbetsgivare som inte  

tar sitt ansvar. Försäkringskassan anmäler mycket få arbetsgivare till 

Arbetsmiljöverket. Det är därmed låg risk för arbetsgivare som inte 

upprättar någon plan för återgång i arbete att drabbas av sanktioner. 

7.1 Arbetsgivare tar inte alltid sitt ansvar när 

det gäller att upprätta en plan för 

återgång i arbete 

ISF anser, givet de brister vi uppmärksammar i vår granskning, att  

det finns skäl för regeringen att ta fortsatta initiativ för att främja att 

arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar när en arbetstagare är sjuk-

skriven. Det kan finnas behov av förändrade regler, av ett förändrat 

eller utökat stöd till arbetsgivare eller av andra åtgärder som får 

arbetsgivare att ta sitt ansvar. Det kan också finnas behov av för-

tydliganden när det gäller vad en plan för återgång i arbete bör 

innehålla och hur den bör vara utformad. 

Vi visar i den här granskningen att arbetsgivare ibland inte uppfyller 

de krav som lagen ställer på dem när det gäller att upprätta en plan  

för återgång i arbete för sjukskrivna arbetstagare. Men vi har inte 

undersökt hur vanligt det är. Många av de planer som ingår i vår 

aktstudie har inte upprättats tidigt i sjukfallet, utan så sent att de  

inte uppfyller lagstiftningens krav. En betydande andel av planerna 

innehåller dessutom inte all den information som regeringen anser  

bör ingå i en sådan plan.  

Samtidigt visar vår granskning också att det är viktigt att förstå att 

utformningen av lagstiftningen, och vissa av de antaganden som 

ligger till grund för reformen, har haft betydelse för arbetsgivares 

möjligheter att ta det ansvar som krävs av dem.  
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7.1.1 Arbetsgivare verkar inte ha de kunskaper som 
regeringen antar 

Regeringen beskriver i förarbetena till reformen om förstärkt 

rehabilitering för återgång i arbete att arbetsgivare i allmänhet har 

god kunskap om de anställdas resurser och om vilka åtgärder som kan 

underlätta för dem att återgå i arbete.81 Men dessa antaganden från 

regeringen stämmer inte helt överens med resultaten i vår granskning. 

Vår granskning tyder på att arbetsgivarna i vissa fall inte verkar veta 

vilka rehabiliteringsåtgärder som är lämpliga att genomföra tidigt i ett 

sjukfall. I en del av de planer som de skickar till Försäkringskassan 

saknas åtgärder som ska genomföras på arbetsplatsen. Arbetsgivarna 

får inte heller alltid stöd av informationen i läkarintygen, som i 

många fall saknar information om prognos och om lämpliga åtgärder. 

Eftersom arbetsgivaren ska upprätta en plan senast 30 dagar från den 

första sjukdagen för en arbetstagare är denna informationsbrist ett 

viktigt hinder för att arbetsgivaren i rätt tid ska kunna upprätta en 

plan. Bristen på information i läkarintygen gör det också svårare för 

arbetsgivaren att bedöma om det över huvud taget är relevant att ta 

fram en plan, eller om något av undantagen i lagstiftningen går att 

tillämpa. 

Vår granskning tyder också på att det finns arbetsgivare som två år 

efter reformen inte känner till att de i vissa sjukfall ska upprätta en 

plan för återgång i arbete. Det är givetvis arbetsgivarnas ansvar att 

känna till de regler som finns. Men samtidigt kan en delförklaring till 

att alla inte känner till reglerna vara att regeringen inte har gett något 

informationsuppdrag till Försäkringskassan eller någon annan i sam-

band med reformen. Det är bra att Försäkringskassan har genomfört 

informationsinsatser trots att myndigheten inte fick ett sådant upp-

drag. Men arbetsgivare är en stor och heterogen målgrupp, och det  

är svårt att nå ut med information till samtliga i målgruppen.  

Det framgår dessutom av vår granskning att det förändrade bidraget 

till arbetsgivare för att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – 

ett bidrag som syftar till att stödja arbetsgivare som inte har 

tillräckliga kunskaper på rehabiliteringsområdet – inte har fungerat 

som det är tänkt. Det diskuterar vi vidare i avsnitt 7.4. 

 
81 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 67. 
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7.1.2 Lagstiftningens flexibilitet gör den svårare att 
tillämpa och att kontrollera 

Det finns flera undantag när det gäller arbetsgivares skyldighet att 

upprätta en plan för återgång i arbete. Dessa undantag är nödvändiga 

för att det ska gå att anpassa arbetsgivarens ansvar till vitt skilda 

förutsättningar i olika sjukfall, och för att undvika att lagen får 

resultat som kan framstå som orimliga eller till och med stötande. Det 

handlar enkelt uttryckt om att arbetsgivaren inte ska behöva upprätta 

en plan när arbetstagaren inte behöver en plan för att återgå i arbetet, 

eller när hen är alltför sjuk. 

Även om det är motiverat att lagen har undantag kan dessa undantag 

göra det svårare för arbetsgivare att tillämpa lagen, särskilt när 

huvudregeln är att planen ska var upprättad så tidigt som dag 30 i  

ett sjukfall. Så tidigt i sjukfallet kan det vara svårt för arbetsgivaren 

att veta om det går eller är lämpligt att tillämpa något av undantagen  

i lagen. 

Det finns även andra delar av reformen som bidrar till att den kan 

vara svår att tillämpa. Det finns inga krav på att en plan för återgång i 

arbete ska vara upprättad i något särskilt format, och de förväntningar 

som regeringen har på vad planerna ska innehålla finns huvudsak-

ligen i reformens förarbeten, inte i själva lagtexten. Försäkrings-

kassan har visserligen tagit fram en blankett som arbetsgivare kan 

använda när de tar fram en plan, men den är i första hand menad att 

vara ett stöd till de arbetsgivare som vill använda den, inte något som 

är obligatoriskt för alla arbetsgivare att fylla i. Det finns heller inga 

krav på arbetsgivaren att skicka in planen till Försäkringskassan, om 

inte myndigheten begär in den. Även om det finns goda argument för 

att lagstiftningen ska ge arbetsgivarna större flexibilitet, anser vi att 

denna formlöshet också kan göra det svårare för arbetsgivaren att 

förstå sina skyldigheter.  

Undantagen och flexibiliteten gör det också svårt att kontrollera om 

arbetsgivaren har uppfyllt lagens krav, och att följa upp de arbets-

givare som inte tar sitt ansvar.  
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7.1.3 Arbetsgivare genomför ofta rehabiliterings-
åtgärder innan de skickar in planen 

Att en arbetsgivare har brister i sitt arbete med planer är inte 

nödvändigtvis samma sak som att arbetsgivaren har brister i sitt 

rehabiliteringsarbete. Vi ser i vår granskning att många arbetsgivare 

genomför någon slags rehabiliterande åtgärd för sjukskrivna arbets-

tagare redan innan de har upprättat en plan för rehabiliteringen. I 

dessa sjukfall lever arbetsgivaren inte upp till lagstiftningens krav på 

att upprätta en plan för återgång i arbete, men arbetstagaren får ändå 

tillgång till rehabiliterande insatser relativt tidigt i sjukfallet, vilket 

var regeringens syfte med reformen. Den utmaning som regeringen 

står inför är att se till att alla arbetsgivare tar detta ansvar. Och det 

verkar som att kravet på en plan i åtminstone vissa fall är överflödigt 

för att de ska göra det. 

7.2 Planerna är inte till nytta för 

Försäkringskassan på det sätt som 

regeringen har tänkt 

Regeringen skriver i förarbetena till reformen att Försäkringskassan 

genom arbetsgivarnas planer kan få information som förbättrar 

myndighetens beslutsunderlag.82 Men utifrån vår granskning verkar 

det som att Försäkringskassans försäkringsutredare inte har någon 

större nytta av de planer arbetsgivarna skickar in. 

7.2.1 Plan för återgång i arbete verkar inte vara till 
nytta för försäkringsutredarna  

Granskningen visar att Försäkringskassan bara har hämtat in planer  

i en liten andel av alla sjukfall. Vår slutsats är att myndighetens 

försäkringsutredare – som avgör om och när de behöver en plan för 

återgång i arbete i ett sjukfall – ser ett mindre behov av att få tillgång 

till arbetsgivares planer än vad både regeringen och Försäkrings-

kassan tänkte sig när reformen infördes. Det gäller både när myndig-

heten samordnar den sjukskrivna personens rehabilitering och när 

myndigheten bedömer personens rätt till sjukpenning. 

 
82 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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Vår granskning tyder också på att planerna sällan tillför ny 

information, och på att utredarna ofta hämtar in den information  

de behöver på andra sätt än genom att begära in en plan för återgång  

i arbete från arbetsgivaren. Det framgår av vår aktstudie att den 

information som finns i planen i en del sjukfall redan finns tillgänglig 

genom andra utredningsinsatser som utredarna har gjort. Dessutom 

har de planer som arbetsgivarna skickar till Försäkringskassan i en 

del sjukfall ett begränsat innehåll när det gäller vilka åtgärder som 

arbetsgivaren planerar att genomföra. Detta kan i sin tur påverka om 

utredarna fortsätter att begära in planer. Ju mindre nytta en utredare 

har av planerna, desto mindre benägen torde hen vara att begära in 

planer i nya sjukfall. 

Regeringens antagande om att arbetsgivares planer kan förbättra 

Försäkringskassans beslutsunderlag är inte nödvändigtvis felaktigt, 

även om just de planer som ingår i vår aktstudie sällan tillför relevant 

information i ett sjukfall. Men om arbetsgivarnas planer ska vara till 

nytta för utredarna behöver planerna antingen innehålla mer infor-

mation och hålla högre kvalitet än de planer som ingår i vår aktstudie, 

eller så behöver försäkringsutredarna se till att komplettera brist-

fälliga planer i fler fall än i aktstudien. 

7.2.2 Försäkringskassan hämtar in fler planer över tid, 
och oftast senare i sjukfallet 

Försäkringskassan har över tid fått tillgång till planer i en allt större 

andel av sjukfallen. Det framstår med andra ord som att denna del av 

genomförandet av reformen har förbättrats över tid. Antingen har 

Försäkringskassan över tid tagit en mer aktiv roll när det gäller att 

begära in planer eller så har arbetsgivare blivit mer aktiva i att ta fram 

och skicka in planer. En kombination av dessa faktorer kan också 

vara förklaringen till att Försäkringskassan över tid har tillgång till 

planer i en växande andel av sjukfallen. 

Det är också en större andel sjukfall som har en registrerad plan ju 

längre sjukfallen är. Planerna hämtas in oftare i längre sjukfall, när de 

har pågått runt 180 dagar. Däremot ser vi inte att Försäkringskassan 

oftare hämtar in planer tidigt i sjukfallen. Det verkar med andra ord 

inte som att Försäkringskassans försäkringsutredare med tiden ser ett 

större behov av att hämta in planer tidigt i sjukfallen när de börjar 

utreda rehabiliteringsbehov och förutsättningar för den sjukskrivna 
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personen att återgå i arbete. Det kan bero på att utredaren under den 

här fasen genomför utredningssamtal med den sjukskrivna personen 

och arbetsgivaren, och får tillräckligt med information den vägen.  

Det finns också skäl att tro att Försäkringskassans arbete med att 

hämta in planer har förstärkts efter det att vi genomförde vår 

granskning. I mars 2021 ändrades reglerna om prövningen av en 

sjukskriven persons arbetsförmåga efter dag 180. I samband med 

detta förändrade Försäkringskassan sin interna styrning och gjorde 

det tydligt att en plan för återgång i arbete oftare än tidigare kan vara 

ett viktigt underlag för utredarna. Vi samlade in underlaget till den 

här granskningen innan Försäkringskassan förändrade sin styrning.  

Så vi har inte studerat om förändringen verkligen har inneburit att 

myndigheten hämtar in fler planer. 

7.3 Det finns problem med tillsynen av de 

arbetsgivare som inte tar sitt ansvar 

En slutsats från den här granskningen är att Försäkringskassan inte 

verkar ta ansvar för tillsynen på det sätt som reformen förutsätter. 

Regeringen skriver i förarbetena till reformen att Försäkringskassan 

bör säkerställa att planer och åtgärder är av god kvalitet genom att 

myndigheten följer upp de planer de har hämtat in och åtgärderna i 

dessa planer.83 Samtidigt är Försäkringskassans möjligheter att utöva 

systematisk tillsyn begränsade på grund av vad regeringen skriver i 

förarbetena till reformen. 

7.3.1 Det finns brister i hur Försäkringskassan tar 
ansvar för tillsynen 

Att Försäkringskassan sällan begär in arbetsgivares plan för återgång 

i arbete innebär de facto att myndigheten har ett litet urval av planer 

att basera sin tillsyn på. Den utsträckning i vilken myndigheten 

hämtar in planer kan också påverka förutsättningarna för rehabili-

teringen för de sjukskrivna personer som har arbetsgivare som brister 

när det gäller att upprätta en plan för hur den sjukskrivne ska kunna 

återgå i arbete. Det är i första hand genom Försäkringskassans 

samordnings- och tillsynsarbete som dessa arbetsgivare kan bli 

 
83 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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uppmärksammade på att de inte lever upp till vad lagstiftningen 

kräver av dem. Men det behöver inte vara avgörande för de sjuk-

skrivna personernas rehabilitering att Försäkringskassan så sällan 

hämtar in och använder arbetsgivares planer i sin handläggning, om 

arbetsgivaren känner till och tar sitt rehabiliteringsansvar. 

Vår aktstudie visar att Försäkringskassan sällan har dokumenterat 

sina kvalitetsbedömningar av planer i sjukfall där det finns en plan för 

återgång i arbete. Försäkringskassan har också sällan dokumenterat 

om arbetsgivaren genomför åtgärderna enligt planeringen eller inte. 

Därutöver tyder både aktstudien och intervjuer med tjänstepersoner 

hos Försäkringskassan på att försäkringsutredarna inte alltid agerar 

när det finns brister i planerna. Det finns också indikationer på att 

utredare hos Försäkringskassan inte alltid följer den rutin som 

myndigheten har för att anmäla arbetsgivare som de anser brister i  

sitt rehabiliteringsansvar. Försäkringskassan anmäler också mycket  

få arbetsgivare till Arbetsmiljöverket.  

Vi bedömer att det finns skäl för regeringen att utreda hur Försäk-

ringskassans tillsynsansvar bör utformas (se avsnitt 7.3.2). Men så 

länge tillsynsansvaret ser ut som det gör nu, behöver myndigheten 

genomföra det på ett bättre sätt än vår granskning visar.  

7.3.2 Det är många steg mellan misskötsamhet och 
sanktioner  

Regeringen skriver i förarbetena till reformen att de arbetsgivare som 

inte tar sitt ansvar att upprätta planer för återgång i arbete i förläng-

ningen kan drabbas av inspektioner och sanktioner.84 Men vår 

granskning visar att den arbetsgivare som inte tar sitt ansvar löper 

liten risk för det. Det beror till viss del på att det finns brister i 

Försäkringskassans tillsyn. Men vi anser att reformens utformning, 

och de förutsättningar den ger Försäkringskassan och Arbetsmiljö-

verket att utöva effektiv tillsyn har stor betydelse. 

Regeringens styr inte Försäkringskassan särskilt skarpt i förarbetena 

till reformen utan skriver att Försäkringskassan ”bör” följa upp planer 

och åtgärder och ”bör” säkerställa att planerna är av god kvalitet. 

Regeringen har inte heller gett några särskilda tillsynsuppdrag till 

Försäkringskassan i samband med reformen utan säger att uppdraget 

 
84 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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att tillsyna arbetsgivares arbete med planer kan ingå i de uppdrag 

myndigheten redan har.85 

Vi anser att det också finns flera andra faktorer som påverkar 

Försäkringskassans förutsättningar att ta det tillsynsansvar som 

reformen förutsätter. En sådan faktor är att regeringen har angett att 

Försäkringskassan kan begära in arbetsgivares planer när myndig-

heten bedömer att informationen behövs för handläggningen av ett 

sjukfall.86 Vår tolkning av förarbetena är att myndigheten därför inte 

kan begära in planer i syfte att utöva tillsyn. 

Vidare ska Försäkringskassan enligt förarbetena bara anmäla de 

arbetsgivare till Arbetsmiljöverket som upprepade gånger låter bli att 

upprätta planer eller vars planer systematiskt brister i kvalitet.87 Men 

det är svårt för Försäkringskassan att upptäcka arbetsgivare med 

sådana allvarliga brister i arbetet med planer. Det beror bland annat 

på att myndigheten inte kan rikta sin tillsyn mot de arbetsgivare som 

tidigare har uppvisat brister i sitt arbete med planer för återgång i 

arbete, om de inte behöver just dessa arbetsgivares planer för 

handläggningen av ärenden. Tillsynen kan alltså inte systematiskt 

riktas mot vissa arbetsgivare. 

Vidare anser vi att Försäkringskassans olika roller i sjukförsäkrings-

processen hindrar myndigheten att utöva en effektiv tillsyn enligt 

reformens intentioner. Det är en komplicerad ekvation att både 

samtala med arbetsgivaren för att underlätta för den sjukskrivna 

personen att återgå i arbete och samtidigt kontrollera att arbetsgivaren 

gör det den ska för att anmäla förseelser till Arbetsmiljöverket för 

inspektion och sanktioner. Vår granskning visar att Försäkringskassan 

i hög grad styr och stödjer sina försäkringsutredare mot att upprätta 

muntliga kontakter med både arbetsgivare och sjukskrivna personer. 

Planer av enklare karaktär kan också registreras som inhämtade efter 

ett telefonsamtal. Försäkringskassans övergripande förhållningssätt 

när utredare uppmärksammar brister hos arbetsgivaren är att föra en 

dialog med arbetsgivaren för att råda bot på bristerna.  

Det finns givetvis många fördelar med att aktörerna inom sjukskriv-

ningsprocessen har en dialog med varandra, inte minst för att det kan 

leda till effektiv, konstruktiv samverkan och till goda förutsättningar 

 
85 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
86 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
87 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 10, s. 70. 
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för individens rehabilitering. Men vi anser samtidigt att det är svårt 

att kombinera det här perspektivet med det tillsynsansvar som 

reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete förutsätter 

att Försäkringskassan ska ta. Det är inte nödvändigtvis omöjligt att 

förena de olika perspektiven men det kan vara utmanande, vilket gör 

det svårt för Försäkringskassan att implementera reformen så som det 

var tänkt. 

ISF bedömer sammantaget att det finns skäl för regeringen att utreda 

hur Försäkringskassans tillsynsuppdrag bör vara utformat och vad det 

bör omfatta. Det beror dels på grund av att Försäkringskassans olika 

uppdrag kan stå emot varandra, dels på grund av att Försäkrings-

kassan saknar redskap i form av sanktionsmöjligheter för att driva 

igenom resultatet av tillsynen. Det finns också skäl att utreda hur 

samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan 

utvecklas. Det beror främst på grund av att det är många steg från 

misskötsamhet till sanktioner, eftersom tillsynen av arbetsgivarna  

är uppdelad på två myndigheter. 

7.4 Bidraget för att köpa arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd används mindre efter 

reformen, och främst av stora 

arbetsgivare 

De mål som regeringen har med förändringarna av bidraget för  

att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd har inte uppnåtts. 

Användningen av bidraget och antalet insatser som arbetsgivare har 

genomfört med stöd av bidraget minskat, vilket talar för att den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen åtminstone inte har ökat. En 

överväldigande andel av bidraget går även efter reformen till stora 

arbetsgivare. Det verkar därmed som att regeringen inte har uppnått 

sitt syfte med reformen: att bidraget ska kunna användas som ett stöd, 

särskilt för små och medelstora arbetsgivare, att bland annat upprätta 

plan för återgång i arbete. Vi bedömer också att Försäkringskassan 

kan göra mer för att sprida kunskap om bidraget till arbetsgivare. 

Det går att ifrågasätta om bidragets storlek på 10 000 kronor per 

arbetstagare och kalenderår är tillräckligt stort. Det är möjligt att det 

inte är attraktivt för arbetsgivare att söka bidraget i relation till de 

resurser som de behöver lägga på expertstöd för rehabiliterande 
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insatser och på att ansöka om bidraget. Resultatet av vår granskning 

tyder också på att det kan vara svårt för arbetsgivare att förstå vilken 

typ av insatser som omfattas av bidraget och att det kan hindra 

arbetsgivare från att ansöka om det. 

För stora arbetsgivare har reformen medfört att de får lägre ersättning 

än tidigare på grund av bidragstaket på 200 000 kronor per arbets-

givare och år. Detta tak är en förklaring till att användningen av 

bidraget har minskat. Reformen om förstärkt rehabilitering för 

återgång i arbete har haft ett fokus på att underlätta för små och 

medelstora arbetsgivare att genomföra arbetslivsinriktade rehabili-

teringsinsatser, och det är därför inte förvånande att de stora arbets-

givarna har påverkats på det sätt som vi ser i vår granskning.  

Men vi vill lyfta fram att reformens utformning leder till att stora 

arbetsgivare inom bland annat offentlig sektor får lägre subventioner 

för arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd än tidigare. Dessa arbets-

givare har ofta betydande problem med sjukskrivningar, främst bland 

kvinnor. Det finns med andra ord skäl att överväga reformens konsek-

venser också utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ersättningen utgår 

också i efterhand och bland stora arbetsgivare kan det vara svårt att 

hålla reda på om andra delar av organisationen redan har förbrukat de 

medel arbetsgivaren kan få, vilket kan vara ett skäl till att inte ansöka. 

7.5 Det är för tidigt för att fullt ut utvärdera 

reformen om förstärkt rehabilitering för 

återgång i arbete 

Även om vi ser väsentliga brister i genomförandet av reformen vill vi 

betona att det har gått relativt kort tid sedan den infördes och att det 

därför är svårt att säga vilka konsekvenser den får på sikt.  

Reformen infördes den 1 juli 2018 och vi har granskat genomförandet 

cirka två år efter detta datum. Det är en relativt kort tid i ett 

utvärderingsperspektiv, särskilt som reformen berör en heterogen 

grupp aktörer. Det finns ett stort antal arbetsgivare i Sverige som har 

olika förutsättningar när det gäller att ta sitt rehabiliteringsansvar. 

Arbetsgivare samverkar med flera aktörer, såsom hälso- och 

sjukvården, myndigheter och inte minst de sjukskrivna personerna 

själva. Därtill har Försäkringskassan ett komplext uppdrag i sjuk-

försäkringsprocessen med ansvar för samordning, bedömning av 
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rätten till sjukpenning och tillsyn. Därför är det inte förvånande om 

en reform inom ett så komplext system tar tid att genomföra fullt ut. 

Över tid ser vi också en viss positiv utveckling när det gäller genom-

förandet. Försäkringskassan har successivt fått tillgång till fler planer 

i sin handläggning av sjukpenningärenden. Dessutom har lagänd-

ringen från mars 2021 om bedömningen om arbetsförmåga efter dag 

180 i rehabiliteringskedjan satt ytterligare ljus på arbetsgivarnas 

planer för återgång i arbete. Detta kan innebära att reformen får större 

genomslag på sikt.  

Vi bör också ta hänsyn till att det finns mindre arbetsgivare som inte 

är vana att upprätta planer av det enkla skälet att de inte har haft 

någon erfarenhet av längre sjukskrivningar ännu. Vi bedömer att ju 

mer tid som går från det att reformen trädde i kraft desto större blir 

kunskapen om skyldigheten att upprätta en plan inom gruppen 

arbetsgivare.  

Samtidigt är det angeläget att uppmärksamma viktiga brister som  

vi redan nu ser, inte minst i hur reformen är utformad. Vi anser att 

många av de problem som vår granskning belyser inte kommer att 

lösas enbart genom att ge implementeringen mer tid.  

7.6 Tidigare försök att reglera arbetsgivarnas 

rehabiliteringsansvar har stött på 

liknande utmaningar 

Det finns stora likheter mellan den reform som vi har haft i uppdrag 

att utvärdera och en tidigare lagstiftning inom området. Båda 

försöken att reglera arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar har stött på 

utmaningar. Vi anser att det därför finns skäl för regeringen att ta 

fortsatta initiativ på rehabiliteringsområdet. 

Den lagstiftning om plan för återgång i arbete som vi utvärderar 

påminner om den tidigare lagstiftningen som gällde mellan 1992 och 

2007 om att arbetsgivare skulle göra en rehabiliteringsutredning vid 

en viss tidpunkt i sjukfallet.88 Innehållet i den tidens rehabiliterings-

utredning har stora likheter med innehållet i vår tids plan för återgång 

i arbete, även om det enligt den äldre lagstiftningen var 

 
88 22 kap 3 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) i dess lydelse före den 

1 juli 2007. Författningen är upphävd. 
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Försäkringskassan som skulle upprätta en plan för återgång i arbete 

med utgångspunkt i arbetsgivarens rehabiliteringsutredning.89 

Lagstiftningen om rehabiliteringsutredningar blev föremål för en 

utvärdering 2005 och en utredning 2006. I dessa underlag framkom 

bland annat följande:  

– Arbetsgivarna brast i sitt utredningsansvar och i sin 

följsamhet till lagstiftningen. Det saknades en 

rehabiliteringsutredning hos Försäkringskassan i mer än  

80 procent av alla sjukfall. En minoritet av de sjukskrivna 

personerna fick en rehabiliteringsutredning inom 

tidsgränsen.90 

– Rehabiliteringsutredningarna innehöll sällan användbar 

information varför de inte fyllde någon funktion för 

Försäkringskassan. I nästan varannan utredning saknades 

användbar information om de arbetsplatsinriktade 

rehabiliteringsinsatserna i sjukfallet.91 

– Det rådde kunskapsbrist hos arbetsgivarna. Enligt 

utredningen berodde arbetsgivarnas bristande efterlevnad  

av lagen inte på passivitet eller underlåtenhet i första hand. 

Bristerna var snarare ett uttryck för att arbetsgivarna inte 

kunde hitta lösningar på ett många gånger komplicerat 

problem.92 

– Försäkringskassan gjorde inte tillräckligt mycket för att se till 

att arbetsgivarna efterlevde lagstiftningen. Försäkringskassan 

följde inte myndighetens handläggningsrutiner kring uteblivna 

rehabiliteringsutredningar genom att begära in utredningar 

från arbetsgivare som inte hade skickat in dem till 

myndigheten.93 

Ovanstående resultat och slutsatser från 2005 och 2006 påminner  

i många avseenden om våra resultat och slutsatser i den här 

 
89 Försäkringskassan, Rehabiliteringsutredning – plan för återgång i arbete, Försäkringskassan 

analyserar 2005:17. 
90 Försäkringskassan, Försäkringskassan analyserar 2005:17, s. 22–24 och 72; SOU 2006:107, 

Fokus på åtgärder – en plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet, s. 127. 
91 Försäkringskassan, Försäkringskassan analyserar 2005:17, s. 73; SOU 2006:107, s. 129. 
92 SOU 2006:107, s. 235–236. 
93 Försäkringskassan, Försäkringskassan analyserar 2005:17, s. 35–36. 
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granskningen. I två avseenden verkar den grundläggande problem-

bilden vara densamma: arbetsgivarna har bristfälliga kunskaper och 

deras utredningar respektive planer är inte till nytta för Försäkrings-

kassan. I och med det upprättas inte planer av god kvalitet och 

därmed saknar Försäkringskassan förutsättningar för att kunna 

uppfylla sitt tillsynsansvar när det gäller plan för återgång i arbete. 

Regeringen föreslog 2007 att kravet på rehabiliteringsutredningar 

skulle avskaffas. Regeringen ansåg att arbetsgivaren i många fall inte 

har tillgång till den medicinska information som oftast behövs för att 

kunna bedöma om och när det är lämpligt att vidta rehabiliterings-

åtgärder samt att arbetsgivare i många fall saknar den kompetens som 

behövs för att ta ställning till vilka åtgärder som bör göras.94 Vår 

granskning pekar i samma riktning. 

Vi bedömer att det är helt centralt att sjukskrivna personer som 

behöver rehabilitering för att komma åter i arbete också får tillgång 

till rehabiliteringsinsatser. Det är viktigt att behovet av insatser blir 

utrett, att insatserna är lämpliga och tillräckliga samt att de genomförs 

så snart det är lämpligt. Det är arbetsgivarna som ansvarar för de 

rehabiliteringsinsatser som kan göras på arbetsplatsen. Men även 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket har viktiga roller när det 

gäller samordning och tillsyn av rehabiliteringen. Vår granskning 

visar att de nuvarande reglerna om plan för återgång i arbete än så 

länge inte har varit särskilt framgångsrika. Därför finns det skäl för 

regeringen att fortsätta att ta initiativ på rehabiliteringsområdet. 

7.7 Rekommendationer 

ISF rekommenderar regeringen: 

– att ta fortsatta initiativ för att se till att arbetsgivare tar sitt 

rehabiliteringsansvar när en arbetstagare är sjukskriven 

– att se över bidraget till arbetsgivare för att köpa arbetsplats-

inriktat rehabiliteringsstöd, så att det på ett bättre sätt kan 

stödja de arbetsgivare som behöver köpa in kompetens som  

de själva inte har 

 
94 Prop. 2006/07:59, Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m., s. 21. 
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– att utreda hur Försäkringskassans tillsynsansvar bör vara 

utformat, vad det bör omfatta, och hur samverkan mellan 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan utvecklas. 

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att utveckla arbetet med att följa upp och bedöma kvaliteten  

i de planer för återgång i arbete som myndigheten har tillgång 

till.





Referenser 

 

117 

 

8 Referenser 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, Uppföljning av samverkan 

Arbetsmiljöverket – Försäkringskassan 2018, odaterat dokument utan 

diarienummer. 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, Uppföljning av samverkan 

Arbetsmiljöverket – Försäkringskassan 2019, odaterat dokument utan 

diarienummer. 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, Överenskommelse om 

samverkan mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 

Försäkringskassans dnr 021404–2017, Arbetsmiljöverkets dnr 

2017/015577. 

Ds 2017:9, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. 

E-post från Försäkringskassan 2020–10–26 

E-post från Försäkringskassan 2021–06–10 

Försäkringskassan, Arbetsgivarens plan för återgång i arbete. 

Blankett FK7459. 

Försäkringskassan, Checklista – arbetsanpassning och rehabilitering. 

Daterad 2018–11–11. 

Försäkringskassan, DoA – Diagnos och Arbetsgivaruppgifter. 

Användarhandledning AH_DoA_PG7. 

Försäkringskassan, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 

2017:9). Remissyttrande, Dnr 021216–2017, daterad 2017–05–15. 

Försäkringskassan, Försäkringskassans budgetunderlag 2021–2023. 

Dnr 014461–2019, 2020. 

Försäkringskassan, Försäkringskassans årsredovisning, åren 2014–

2020. 



Referenser 

 

118 

 

Försäkringskassan, Rehabiliteringsutredning – plan för återgång i 

arbete, Försäkringskassan analyserar 2005:17. 

Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning. Process 2009:07, version 13.0. 

Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning. Vägledning 2015:01, version 14. 

Försäkringskassan, Verksamhetsplan för 2019, SF VO Mitt. 

Försäkringskassan, Verksamhetsplan för 2019, SF VO Nord. 

Försäkringskassan, Verksamhetsplan för 2019, SF VO Väst. 

Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se, hämtad 

den 20 augusti 2021. 

Prop. 1990/91:14, Regeringens proposition om rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning m.m. 

Prop. 2006/07:59, Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. 

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 10. 

Riksrevisionen, Vägen tillbaka efter nekad sjukpenning. RIR 

2020:12. 

SOU 2006:107, Fokus på åtgärder – en plan för effektiv 

rehabilitering i arbetslivet. 

SOU 2020:24, Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess. 

SOU 2020:6, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 

rehabilitering. 



Bilaga: Metod 

 

119 

 

Bilaga: Metod 

I den här bilagan redovisar vi hur vi har genomfört granskningen. 

Granskningen bygger på flera olika metoder: en intervjustudie, en 

rättsutredning, en dokumentstudie, en aktstudie och en analys av 

registerdata. 

Intervjustudie 

För att få en så bred bild som möjligt av implementeringen av 

reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete har vi 

genomfört intervjuer med personer som representerar olika aktörer 

som berörs av reformen. Vi har intervjuat tjänstepersoner på Försäk-

ringskassan, Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och representanter för 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Totalt har vi intervjuat  

45 personer för granskningen. 

Intervjuer med tjänstepersoner på Försäkringskassan  

Vi har gjort intervjuer med 29 tjänstepersoner på Försäkringskassan. 

Tjänstepersonerna har olika yrkesroller och arbetar både centralt på 

myndigheten och i fyra verksamhetsområden där handläggningen av 

ärenden sker (tabell B1). 

Vi har intervjuat fyra personer i centrala funktioner som har kunskap 

och erfarenhet av hur reformen infördes på Försäkringskassan. Övriga 

25 personer arbetar i fyra handläggande verksamhetsområden på 

Försäkringskassan. Tre av områdena handlägger sjukpenning och här 

har vi gjort intervjuer på två kontor i varje område. Ett av områdena 

handlägger bidraget till arbetsgivare och denna handläggning är 

koncentrerad till ett kontor. 

För att fånga variationer i hur Försäkringskassan använder plan för 

återgång i arbete i handläggningen har vi har önskat en spridning när 
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det gäller vilket fokus som finns på planerna i styrningen av de olika 

verksamhetsområdena. Urvalet av verksamhetsområden har därför 

baserats på om arbetet med planerna omnämns i respektive områdes 

verksamhetsplaner eller inte. I verksamhetsområde A fanns ingen 

styrning mot att hämta in planer i områdets verksamhetsplan. I 

verksamhetsområde B fanns viss styrning och i verksamhetsområde C 

fanns tydlig styrning mot att hämta in planer.  

Tabell B1. Tabell över antal utförda intervjuer fördelat på 

verksamhetsområde och de intervjuades yrkesroll 

Funktion  
Verksamhetsområden – 

Plan för återgång i arbete 

Verksamhetsområde – 

Bidrag för köp av 

arbetslivsinriktat 

rehabiliteringsstöd 

 A B C  

Försäkringsutredare 4 4 4  

Försäkringshandläggare    3 

Specialist 1 1 1  

Enhetschef 1 1 1  

Lokalt 

samverkansansvarig 

1 1 1  

Verksamhetsområdeschef 1    

Intervjuer med tjänstepersoner på Arbetsmiljöverket 

Vi har intervjuat fem tjänstepersoner på Arbetsmiljöverket för att  

få en bild av hur reformen om förstärkt rehabilitering för återgång  

i arbete har påverkat Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete och dess 

samverkan med Försäkringskassan. Tre av tjänstepersonerna är 

inspektörer var vid tidpunkten för intervjuerna regionala kontakt-

personer på Arbetsmiljöverket gentemot Försäkringskassan. En av  

de intervjuade arbetade på regelavdelning och en var regionchef.  
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Intervjuer med arbetsgivare och representanter för 
arbetsmarknadens parter 

Vi har intervjuat representanter för fyra arbetsgivare, totalt sju 

personer, för att få en bild av några arbetsgivares upplevelser av 

reformen och erfarenheter av att upprätta planer för återgång i arbete. 

Personerna som vi har intervjuat är personalansvariga chefer eller 

arbetar med personaladministration. Samtliga personer som vi har 

intervjuat har haft erfarenhet av att upprätta plan för återgång i arbete 

för sjukskrivna arbetstagare. 

Gruppen arbetsgivare är stor och heterogen och olika arbetsgivare kan 

ha olika perspektiv och förutsättningar. Det finns därför en spridning 

bland de intervjuade arbetsgivarna när det gäller sektor, bransch och 

storlek. 

Vi har också gjort intervjuer med representanter för tre arbetsgivar-

organisationer och två arbetstagarorganisationer. 

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har genomförts från januari 2020 till och med mars 2021. 

Merparten av intervjuerna med tjänstepersoner på Försäkringskassan 

har gjorts på plats på myndighetens olika kontor. Fem intervjuer har 

genomförts digitalt.  

Samtliga intervjuer med tjänstepersoner på Arbetsmiljöverket och 

med representanter för arbetsgivare har genomförts digitalt. Hälften 

av intervjuerna med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har 

gjorts på plats på deras respektive kontor och hälften har genomförts 

digitalt. 

Intervjuerna med tjänstepersoner på Arbetsmiljöverket och Försäk-

ringskassan har genomförts enskilt, med några undantag. Intervjuerna 

med handläggarna av bidraget för köp av arbetsplatsinriktat rehabili-

teringsstöd på Försäkringskassan har genomförts i en grupp om tre 

personer. 

Vi har genomfört en intervju per arbetsgivare som ingår i intervju-

studien.  

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär. Det innebär att  

vi har haft förutbestämda frågor formulerade i en intervjuguide. 

Frågorna har varit anpassade för de olika aktörerna och funktionerna 
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som vi har intervjuat. Samtliga intervjuade inom en och samma 

funktion eller aktör har fått samma frågor, men frågorna har till viss 

del skiljt sig åt mellan funktionerna och aktörerna. Ordningen på 

frågorna har anpassats efter den aktuella situationen och beroende på 

vad de intervjuade har berättat och svarat på frågorna har vi också 

lagt till följdfrågor för att få fördjupade svar. 

Analys och användning av intervjuerna 

Vi har spelat in och transkriberat intervjuerna, för att sedan analysera 

och kategorisera dem. Intervjucitaten som redovisas i rapporten har 

valts för att illustrera tankar och förhållningssätt som vi har 

identifierat. Citaten är språkligt korrigerade, och i viss mån 

koncentrerade för att bli mer lättlästa. Men vi har inte ändrat 

innebörden i vad de intervjuade personerna sagt. 

För att citat och uttalanden som vi redovisar i rapporten inte ska 

kunna kopplas till enskilda individer har vi anonymiserat våra 

intervjupersoner.  

Registerstudie  

Vi har använt registerdata: 

– för att analysera Försäkringskassans tillgång till arbetsgivares 

planer för återgång i arbete 

– för att analysera företags och organisationers nyttjande av det 

arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet 

– för att ta fram ett urval för vår aktstudie. 

Om analysen av Försäkringskassans tillgång till planer 
för återgång i arbete  

I analysen av den del i reformen som gäller Försäkringskassans 

tillgång till planer för återgång i arbetet har vi använt mikrodata om 

sjukfall från Försäkringskassans datalager STORE och analysdatabas 

MiDAS.  

För att identifiera vår studiepopulation, det vill säga de sjukfall som 

vi vill undersöka när det gäller Försäkringskassans tillgång till planer, 
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har vi har använt både manuella registreringar i försäkringsärenden 

och uppgifter om utbetalad ersättning. Vi har använt de manuella 

registreringar som finns om sjukfallens start och slutdatum för att ta 

fram uppgift om sjukfallens längd samt för att koppla på uppgifter 

om: 

– automatisk registrering av tidpunkt för att Försäkringskassan 

särskilt utformade blankett för plan för återgång i arbetet 

(blankett 7459) inkommer till Försäkringskassan 

– manuell registrering om plan för återgång i arbetet 

– manuell registrering av dag i rehabiliteringskedjan vid 

sjukfallets start  

– första registrerade diagnoskod i sjukfallet enligt ICD-10-SE. 

Till dessa uppgifter har vi sammanfört ytterligare personspecifika 

från Försäkringskassan och Statistikmyndigheten SCB.  

Vi har använt registerdata från Försäkringskassans analysdatabas 

(MiDAS) för att ta fram den sjukskrivnes kön, ålder, folkbok-

föringsort och om hen är utlandsfödd. För att möjliggöra jämförelser 

mellan de sjukfall som har en plan och de sjukfall som inte har en 

plan har, om inte annat anges, aktuella uppgifter vid sjukfallets start 

använts.  

Vi har använt registerdata från Statistikmyndigheten SCB 

sysselsättningsregister för att identifiera yrkes- och sektorstillhörighet 

hos de personer som ingår i studiepopulationen. I denna studie har vi 

använt de uppgifter som avsåg 2018, vilket var den senaste tillgäng-

liga informationen som vi vid bearbetningen hade tillgång till. 

Våra registerdata utgörs av de sjukfall som gäller anställda och som 

startat och identifierats i Försäkringskassans ärendehanteringssystem 

och MiDAS mellan den 1 januari 2017 och den 31 juni 2020. Vi har 

avgränsat vår studiepopulation till de sjukfall som startades efter den 

1 november 2018, vilket är den tidpunkt när Försäkringskassan 

började registrera inkomna planer i sina datasystem. Sjukfallet ska 

också ha varit pågående 60 dagar eller mer efter den 1 januari 2018. 

Då registrerade planer på kvartalsbasis endast finns under det första 

kvartalet 2019 och det tredje kvartalet 2020 har vi också exkluderat 

de sjukfall som inte var pågående under denna period. Endast 22 

planer i registrerades i Försäkringskassans administrativa system före 
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den 1 januari 2019. Då vi fick vår leverans från Försäkringskassan i 

september 2020 saknas underlag för kvartal 4 år 2020. 

De manuellt registrerade sjukfall som startat och avslutats samma dag 

eller som avslutats med någon av avslutandeorsakerna annan förmån, 

ansökan ej inkommit, felskapat försäkringsärende, försäkringsvillkor 

ej uppfyllda, samma sjukperiod – arbetsförmåga ej nedsatt samt 

samordning inte aktuell har exkluderats ur studiepopulationen.  

Vi har också exkluderat de personer som avlidit under sjukfallet eller 

inom sex månader efter att det har avslutats. 

Efter ovanstående avgränsningar ingår totalt 330 179 unika sjukfall i 

beräkningarna. Av dessa var det 16 474 sjukfall som hade minst en 

registrerad plan för återgång i arbetet. 

Vi har undersökt andelen sjukfall där utredaren hade tillgång till 

minst en arbetsgivares plan för återgång i arbete. Vi har använt oss av 

två olika typer av registreringar för detta: 

– Automatisk registrering som sker när planen är nedtecknad på 

den blankett Försäkringskassan har utformat, och denna 

blankett kommit in till myndigheten. Försäkringskassan gör 

automatiska registreringar av sådana planer sedan hösten 

2018.  

– Manuell registrering som sker när utredaren själv registrerar 

att en plan har kommit in i Försäkringskassans system för att 

registrera uppgifter i sjukfall – Diagnos och Arbetsgivar-

uppgifter (DoA). Planen kan vara skriftlig eller kan utgöras av 

information som utredaren har fått genom muntlig kontakt 

med arbetsgivaren eller arbetstagaren. Försäkringskassan gör 

manuella registreringar av planer sedan den 1 september 2019. 

Här har vi haft fokus på den första registreringen av en plan för 

återgång i arbete, och om sådan plan finns i sjukfall som var 60 dagar 

eller längre. Denna gräns är satt eftersom lagen anger att en arbets-

givare ska upprätta en plan om den försäkrade personens arbets-

förmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 

60 dagar.  

Vi har grupperat sektor efter ägarkategori. I gruppen Privat ingår ej 

offentligt ägda aktiebolag och övriga ej offentligt ägda företag och 

organisationer. I gruppen Kommuner och regioner ingår 
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primärkommunal förvaltning, regioner och kommunalt ägda företag 

och organisationer. I gruppen Staten ingår statlig förvaltning, statliga 

affärsverk och statligt ägda företag och organisationer. Vi har använt 

klassifikation av yrke från sysselsättningsregistret, kodat på en-

siffernivå.  

Förutom beskrivande statistik har vi några tabeller i rapporten som är 

ett resultat av den statistiska metoden logistisk regression. I denna 

analys har vi skattat de relativa sannolikheterna för att det ska finnas 

en plan i ett sjukfall med hänsyn taget till olika egenskaper hos 

sjukfallen och hos de individer som har ett sjukfall i studiepopula-

tionen. De variabler vi har använt i modellen är kön, ålder, sjukfallens 

längd, yrke, sektor, diagnos, utrikesfödd eller ej, län samt vilket 

kvartal och år som sjukfallet påbörjades. 

Om analysen av företags och organisationers nyttjande 
av det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet 

För att analysera företags och organisationers nyttjande av det 

arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet har vi använt uppgifter från 

Försäkringskassans datalager STORE och från ett antal Excelfiler 

som stödet före reformens genomförande handlades i. Vi har använt 

organisationsnummer för att sammanföra uppgifterna i de två 

registerna.  

De sammanförda uppgifterna har därefter kopplats samman med 

Företagsregistret i Försäkringskassans datalager STORE. På så  

sätt har vi fått uppgifter om antal anställda till de företag och 

organisationer som ingått i den studerade gruppen. 

Vi kan inte redovisa hur stor andel av stödet som har gått till olika 

grupper, till exempel till kvinnor respektive män. Det beror på att  

de vissa av de underlag som vi har använt är sammanräknade på 

företags- och organisationsnivå. 

Aktstudie 

Vi har granskat 280 akter med ärenden som rör sjukpenning. Urvalet 

har gjorts genom ett obundet slumpmässigt urval från en urvalsram 

som har definierats enligt följande: 
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– Sjukfallets första dag ska ha inträffat den 1 juli 2019 eller 

senare.  

– I något av de ärenden som hör till sjukfallet ska det finnas  

en arbetsgivares plan för återgång i arbete. Antingen ska 

blanketten ”Arbetsgivarens plan för återgång i arbete” 

(FK7459) finnas i ärendet och/eller ska det finnas en 

registrering i DoA att planen har inkommit till 

Försäkringskassan.  

– Dag i rehabiliteringskedjan vid sjukfallets start ska vara lika 

med 1. 

– Personer med skyddad identitet ska inte ingå. 

Det ursprungliga urvalet omfattade 400 sjukfall men 120 av dessa föll 

av olika anledningar bort, merparten (82 sjukfall) på grund av att 

sjukfallets första dag inträffade före den 1 juli 2019. Dessutom utgick 

28 sjukfall där ärendeakten inte var komplett. I ytterligare 5 fall 

bedömde vi att det inte fanns någon plan för återgång i arbete i 

sjukfallet, även om försäkringsutredaren manuellt registrerat att det 

fanns en plan. De sista 5 sjukfallen utgick eftersom den försäkrade 

personen inte var anställd eller på grund av att den plan för återgång  

i arbete som fanns i sjukfallet inte var daterad. 

I aktstudien har vi använt ett webbaserat granskningsformulär. Det är 

tre personer vid ISF som har genomfört granskningen av ärendeakter. 

Innan vi genomförde själva aktgranskningen beställde vi ett mindre 

antal akter som vi provgranskade för att testa och finslipa vårt 

formulär och för att säkerställa att vi bedömer på ett likvärdigt sätt. 

Under genomförandet av aktgranskningen förde vi som granskade 

ärendeakterna löpande diskussioner om bedömningar. En bit in i 

granskningen genomförde vi en ny prövning av vårt arbetssätt och av 

våra bedömningar genom att vi granskade om akter som någon annan 

i gruppen redan hade granskat, för att ytterligare säkerställa att vi 

gjorde likvärdiga bedömningar. 
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