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Generaldirektörens förord 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom 

systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och 

effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn 

avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. 

Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet 

fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. 

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en 

särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid system-

tillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksam-

hetsåret. Föreliggande rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser 

avseende verksamhetsåret 2012 men summerar också erfarenheter 

från tidigare år. Det redovisade arbetet spänner över ett brett spekt-

rum, från tillsynsrapporter gällande tillämpningen av sjukskrivnings-

reglerna och graviditetspenningen, över en analys av socialförsäk-

ringsadministrationens produktivitetsutveckling och kontrollinsatser 

mot felaktiga utbetalningar, till effektutvärderingar av regeländringar 

inom sjukförsäkring och föräldraförmåner. 

För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna 

på ett relevant och väl genomfört arbete att de iakttagelser som görs 

och de rekommendationer som följer av dem omsätts i praktisk hand-

ling och leder till förändring. Nytt för i år är att den årliga rapporten i 

enlighet med regleringsbrevet innehåller ett försök att bedöma vilken 

betydelse myndighetens granskningar har haft för socialförsäkrings-

administrationens effektivitet, rättssäkerhet och medborgarnas tilltro 

till socialförsäkringarna. Om legitimitetsfrågor förs en särskild 

diskussion. Detta redovisas i kapitel 6.  

Stockholm i februari 2013 

 

Per Molander 
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1 Inledning 

1.1 Socialförsäkringssystemet 

Socialförsäkringen utgör med sin omslutning om mer än 460 miljar-

der kronor, fördelade på närmare 50 förmåner, en central del av det 

svenska välfärdssystemet. Den ökar medborgarnas ekonomiska trygg-

het vid en rad olika situationer i livet såsom föräldraskap, skador i 

arbetslivet, sjukdom och ålderdom. Ett väl fungerande socialförsäk-

ringssystem gör att människor kan ägna sig åt studier, arbete, familje-

bildning och fritidssysslor i vetskap om ekonomiskt stöd i livssitua-

tioner då arbetsinkomsterna av olika skäl minskar. Detta har ett stort 

värde för både enskilda och samhälle. Samtidigt är det viktigt att 

systemets utformning och tillämpning är sådana att de vidmakthåller 

drivkrafterna för arbete. 

Socialförsäkringssystemet måste hela tiden förändras och utvecklas. 

Några exempel är bildandet av Försäkringskassan, bildandet av en 

särskild Pensionsmyndighet och införandet av den så kallade rehabi-

literingskedjan i sjukförsäkringen. Alla reformer får dock inte avsedd 

effekt. Effektiviseringar och besparingar kan bli mindre än de för-

väntade eller helt utebli. Handläggningstider för vissa förmåner kan 

bli långa. Tillämpningen av reglerna för en förmån kan variera mellan 

olika handläggare eller skilja sig mellan olika delar av Sverige. 

Bristfällig eller svårbegriplig information kan göra att medborgare 

går miste om en förmån som de har rätt till eller fattar mindre väl 

grundade beslut rörande exempelvis sparande eller förvärvsarbete. 

Det är därför viktigt att följa upp, granska och utvärdera socialför-

säkringssystemet i dess olika delar, så att eventuella brister upptäcks 

och rättas till. 

I och med inrättandet av ISF finns det en funktion för extern gransk-

ning och tillsyn. Ambitionen under de första åren har varit att bygga 

upp en sådan kombination av bredd och specialistkompetens att hela 
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den svenska socialförsäkringen och relevanta gränsområden kan 

bevakas. 

1.2 Inspektionens uppdrag 

ISF:s uppdrag är enligt 1 § förordningen (2009:602) med instruktion 

för Inspektionen för socialförsäkringen att genom systemtillsyn och 

effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom 

socialförsäkringsområdet. ISF ska enligt 2 § i instruktionen utöva 

systemtillsyn och effektivitetsgranskning över den verksamhet som 

bedrivs av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten i de delar som 

inte står under Finansinspektionens tillsyn och Skatteverket i de delar 

som avser beslut om pensionsgrundande inkomst.  

ISF får vidare enligt 3 § instruktionen utöva systemtillsyn över och 

utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till 

socialförsäkringsområdet och av samverkansinsatser som har 

anknytning till socialförsäkringsområdet. 

1.3 Tillsyn och granskning av 
socialförsäkringsområdet 

ISF:s verksamhet har två huvudgrenar: systemtillsyn och effektivi-

tetsgranskning. Med någon förenkling kan man säga att systemtillsyn 

i huvudsak är inriktad på rättssäkerhet, medan effektivitetsgransk-

ningen fokuserar på effektiviteten hos den granskade verksamheten. I 

praktiken går rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter i varandra, och 

en typisk granskning innehåller därför både tillsyns- och effektivitets-

relaterade inslag. Tillsynsgranskningar kan ge uppslag till effektivi-

tetsgranskningar och vice versa. Det är därför av stort värde att båda 

typerna av verksamhet bedrivs inom samma myndighet. 

1.3.1 Systemtillsyn 

Med systemtillsyn avses enligt 1 § myndighetens instruktion gransk-

ning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll 

säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som 

tillsynsobjektet ska tillämpa.  

Fokuseringen på system är väsentlig. Den innebär att det inte ingår i 

ISF:s uppdrag att granska enskilda ärenden och yttra sig över dessa. 
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Däremot baseras granskningar av om tillsynsobjekten uppfyller de 

krav som ställs i lagar och förordningar ofta på granskningar av ett 

större antal enskilda ärenden, eftersom korrekt handläggning i det 

enskilda ärendet är det slutgiltiga kriteriet på att handläggningen är 

rättssäker. 

Konkret kan granskningen också inriktas på arbetsrutiner, handled-

ningar, it-stöd, utbildningsmaterial och liknande. Men det är först 

genom granskningen av ärenden som det går att fastställa om styr-

instrumenten fungerar som avsett. 

Rättssäkerhet omfattar ett flertal olika aspekter, såsom lagenlighet, 

förutsebarhet och likformighet. En grundlig belysning av rättssäker-

heten kräver därför att man kombinerar olika analysansatser och 

utnyttjar flera informationskällor, såsom akter, registerdata, styr-

dokument och intervjuer. 

Träffsäkerhet – rättssäkerhetsaspekten 

Med träffsäkerhet avses att utbetalningar av förmåner ska nå dem 

som är berättigade inom rimlig tid, med rätt belopp och i möjligaste 

mån också oberoende av vem som fattar beslutet. Att administra-

tionen leder till hög träffsäkerhet är en fråga om regelefterlevnad och 

därmed något som bör granskas genom tillsyn, men det är också en 

fråga om effektivitet. Det kan exempelvis gälla eventuella brister i 

likformigheten i handläggningen eller långa väntetider. Flera föränd-

ringar som har genomförts på senare år har motiverats av en vilja att 

minska en variation i beslutsfattandet som har uppfattats som omoti-

verad. Det är viktigt att utröna om detta också har uppnåtts. 

Träffsäkerhet – felaktiga utbetalningar 

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar hänger nära samman med rätts-

säkerheten. På samma sätt som den ansvariga myndigheten har att 

säkerställa att betalningar når berättigade mottagare ska den se till att 

utbetalningar inte sker till personer som inte är berättigade till för-

månen i fråga. Vissa åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar 

bygger på kontroll före utbetalningar och andra på kontroll efter. 

Båda kategorierna behövs, men avvägningen dem emellan kräver en 

noggrann analys. När resurserna för kontroll är ungefärligen dimen-

sionerade, återstår att avgöra hur de ska utnyttjas för att kontrollen 

ska bli så effektiv som möjligt. 
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1.3.2 Effektivitetsgranskning 

Med effektivitetsgranskning avses enligt 1 § myndighetens instruktion 

granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med 

utgångspunkt i det statliga åtagandet. Begreppet effektivitet har i detta 

sammanhang flera innebörder, vilka kräver olika ansatser och meto-

der i granskningen.  

Effektivitet kan definieras på olika nivåer: utöver den redan nämnda 

träffsäkerheten hos transfereringarna ska granskning ske av den admi-

nistrativa effektiviteten och effektiviteten i relation till det offentliga 

åtagandet, sådant det har definierats i de politiska beslut som ligger 

till grund för de granskade förmånssystemen. 

Administrativ effektivitet 

Administrativ effektivitet är den snävast definierade formen av effek-

tivitet. Typiska frågor inom detta område kan vara vad en viss förmån 

kostar att administrera, om hanteringskostnaden skiljer sig mellan 

olika kontor som hanterar den och om de administrativa kostnaderna 

kan minskas utan att kvaliteten blir lidande. Andra aspekter av den 

administrativa effektiviteten är hur ärendehanteringen inom den 

ansvariga myndigheten är organiserad och hur beslutsstödet för hand-

läggarna är utformat. Kvalitetsaspekter måste beaktas, eftersom en 

ambition att hålla nere handläggningstider annars riskerar att påverka 

kvaliteten i besluten negativt. 

Effektutvärdering 

Effektutvärderingen är ett viktigt led i effektivitetsgranskningen. En 

viss transfereringsverksamhet kan vara både administrativt effektiv 

och träffsäker men ändå brista i effektivitet. Definitionen av effektivi-

tetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin utgångspunkt i det offentliga 

åtagandet. Detta åtagande avser de effekter som uppnås när transfere-

ringar och andra åtgärder når olika kategorier av mottagare, som 

barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjuk-

skrivna. Medborgarperspektivet blir här centralt. Analysen av effek-

terna på denna nivå blir ofta tekniskt komplicerad och har inte sällan 

betydande forskningsinslag. 

Att avsedda effekter inte uppnås kan bero på brister i själva förmåns-

systemets utformning eller på omvärldsförändringar men också på 

samverkan med andra system som påverkar mottagarnas incitament 
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eller på brister i implementeringen. Sammantaget innebär detta att 

effektutvärderingar ofta genomförs i samspel med granskningar inrik-

tade på tillsyn och administrativ effektivitet. 

1.4 Rapportens disposition 

Föreliggande rapport har en annan disposition än de årliga rapporter 

från ISF som hittills har publicerats. I stället för en områdesvis 

genomgång av föregående års rapportproduktion presenteras den 

samlade produktionen under åren 2010-12. Efter en inledande 

översikt (kapitel 2) följer uppställningen inte försäkringsområden 

utan bygger på de båda huvudbegrepp som är styrande för ISF:s 

verksamhet, rättssäkerhet (kapitel 3) och effektivitet (kapitel 4). 

Institutionella frågor, som påverkar både rättssäkerhet och effektivi-

tet, behandlas i kapitel 5. Eftersom en rapport ofta berör mer än en 

aspekt av socialförsäkringen, är det svårt att göra denna kategori-

sering på ett invändningsfritt sätt. Ett försök att bedöma effekter av 

ISF:s verksamhet redovisas i kapitel 6, varefter följer några 

avslutande synpunkter och en framåtblick (kapitel 7). 
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2 Översiktlig beskrivning av ISF:s 

produktion 2010-12 

Under åren 2010-12 har ISF givit ut 48 rapporter, 5 arbetsrapporter, 6 

working papers och 4 skrivelser. Rapporterna är ISF:s huvudpresta-

tion; varje projekt resulterar i en eller flera rapporter. Arbetsrapporter 

kan innehålla tekniskt betonat bakgrundsmaterial såsom statistiska 

bearbetningar, matematiska modellbeskrivningar eller översikter av 

förändringar i regelverket.  

2.1 Systemtillsyn 

2.1.1 Rättssäkerhet 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 18 (19) rapporter som 

behandlar rättsäkerhetsfrågor. 

Tabell 1. ISF:s rapporter inom rättssäkerhetsområdet under åren 

2010-2012 (inkl. januari 2013) 

Nummer Titel 

2013:1 När sjukpenning nekas 

2012:18 Utfall av beslut om statlig assistansersättning 

2012:13  Tvåårsomprövningar av assistansersättning 

2012:11  Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen  

2012:12  Assistansmarknaden – En analys av timschablonen 

2011:16 Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet – Tillämpningen av 

lagstiftningen 

2011:15 Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv – Livränta till 

följd av sjukdom 

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/ett_forstarkt_allmant_ombud_for_socialforsakringen.cid3450
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2011:11 Gruppkonsultationer – en undersökning om den nya arbetsmetoden 

inom den försäkringsmedicinska verksamheten 

2011:8 Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning 

2011:7 Beslut om sjukersättning - Delrapport 

2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen 

– Delrapport 

2011:5 Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna - Delrapport 

2011:4 Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen – 

Huvudrapport 

2011:3  Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar  

2010:8  Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag 

2010:6  Regionala skillnader i sjukförsäkringens utfall – en analys av 

utvecklingen 1996-2010  

2010:5  Försäkringskassans IT-verksamhet – Förstudie  

2010:4  Rättsäker förvaltning?  

2010:3  Försäkringskassans verkställande av domar  

2.1.2 Träffsäkerhet 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 10 rapporter som 

behandlar olika aspekter av kravet på träffsäkerhet. I de flesta fall 

handlar det om att den som är berättigad till en viss förmån ska få 

den, men det kan också gälla att säkerställa att den som inte är 

berättigad inte heller får någon utbetalning. I något fall handlar det 

om att nå avsedda mottagare med information om huruvida diagnoser 

inom sjukvården är korrekta. 

Tabell 2. ISF:s rapporter om träffsäkerhet under åren 2010-2012 

Nummer Titel 

2012:14  Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation – Är det möjligt? 

2012:8  Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare – En analys av 

utvecklingen under 2000-talet 

2012:3 Handläggningen av bostadstillägg – Hanteringen under 2011 

2012:1 Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt 

arbetsförmåga 

2012:18 Kontrollen av tandvårdsstödet 

2012:14 Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser 

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/handlaggningstider_i_forsakringskassans_omprovningar.cid2845
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_it-verksamhet.cid2912
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/rattsaker_forvaltning_.cid2913
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_verkstallande_av_domar.cid2914
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2011:12  Bidragsbrott och skattebrott – Välfärdens dubbla kriminalitet  

2011:10 Unga med aktivitetsersättning – den senaste utvecklingen och 

hypoteser om orsakerna till utvecklingen 

2011:9  Optimering av kontrollinsatser – Exemplet tillfällig föräldrapenning  

2010:2  Samverkan inom socialförsäkringen -  en sammanställning av  

uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom verksamheter 

finansierade med samverkansmedel 

2.2 Effektivitetsgranskning 

2.2.1 Administrativ effektivitet 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 11 rapporter som 

behandlar administrativ effektivitet. 

Tabell 3. ISF:s rapporter om administrativ effektivitet under åren 

2010-2012 

Nummer Titel 

2012:9 Arbetsgivare i små företag – en intervjustudie om deras erfarenheter 

av sjukskrivningsprocessen 

2012:5 Dolda IT-kostnader i verksamheten – Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten  

2012:3 Handläggning av bostadstillägg – Hanteringen under 2011 

2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 – Med 

fokus på Pensionsmyndighetens bildande 

2011:19 Att samsas om systemen – Pensionsmyndighetens köp av 

verksamhetskritiska tjänster av Försäkringskassan 

2011:13 Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010 

2011:2 Styrning i Försäkringskassan – Lokala Försäkringscenter och 

införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna  

2010:10 Den nya Pensionsmyndigheten – en förstudie 

2010:9 Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000-2009  

2010:7 Effektiv köhantering – Exemplet Tidig bedömning  

2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet – Förstudie  

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/bidragsbrott_och_skattebrott.cid2836
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/optimering_av_kontrollinsatser.cid2839
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/dolda_it-kostnader_i_verksamheten.cid3178
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/dolda_it-kostnader_i_verksamheten.cid3178
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/styrning_i_forsakringskassan.cid2846
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/styrning_i_forsakringskassan.cid2846
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effektiviteten_i_forsakringskassans_administration_2000-2009.cid2849
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effektiv_kohantering.cid2903
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_it-verksamhet.cid2912
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2.2.2 Effektutvärdering 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 9 rapporter om 

effektutvärdering. 

Tabell 4. ISF:s rapporter om effektutvärdering under åren 2010-

2012 

Nummer Titel 

2012:17 Rehabiliteringsgarantin 

2012:16  Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen – 

Perioden 2001-2012  

2012:15  Stabilitet i sjukfrånvaron  

2012:10 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida 

ålderspensionering 

2012:7 Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn  

2012:6  Ekonomiska drivkrafter i bostadbidragssystemet – en utvärdering 

av individuella inkomstgränser för makar med barn  

2012:4  Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen  

2011:17  Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna 

2010:1  Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna 

2.3 Förmånsvis sammanställning 

2.3.1 Övergripande frågor 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 13 rapporter som är 

övergripande granskningar av socialförsäkringen. Under åren har 

dessutom 2 skrivelser inom området publicerats. 

Tabell 5. ISF:s övergripande rapporter under åren 2010-2012 

Nummer Titel 

2012:11  Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen  

2012:5  Dolda it-kostnader i verksamheten – Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten  

2012:2  Årlig rapport 2011  

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/ett_forstarkt_allmant_ombud_for_socialforsakringen.cid3450
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/dolda_it-kostnader_i_verksamheten.cid3178
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/dolda_it-kostnader_i_verksamheten.cid3178
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/arlig_rapport_2011.cid3179
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2011:12  Bidragsbrott och skattebrott – Välfärdens dubbla kriminalitet  

2011:9  Optimering av kontrollinsatser – Exemplet tillfällig föräldrapenning  

2011:3  Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar  

2011:2  Styrning i Försäkringskassan – Lokala Försäkringscenter och 

införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna.  

2011:1  Årlig rapport 2010  

2010:9  Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000-2009  

2010:7  Effektiv köhantering – Exemplet Tidig bedömning  

2010:5  Försäkringskassans IT-verksamhet – Förstudie  

2010:4  Rättsäker förvaltning?  

2010:3  Försäkringskassans verkställande av domar  

2.3.2 Barn- och familjerelaterade förmåner 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 8 rapporter som rör 

förmåner till barn och familjer samt personer med funktionsned-

sättning. Inom området ingår också rapporter som rör tandvårds-

stödet. Under åren har dessutom 3 working paper, 1 arbetsrapport  

och 1 skrivelse inom området publicerats.  

Tabell 6. ISF:s rapporter inom barn- och familjeområdet under 

åren 2010-2012 

Nummer Titel 

2012:18 Utfall av beslut om statlig assistansersättning 

2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning 

2012:12 Assistansmarknaden – en analys av timschablonen 

2012:6  Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet – En utvärdering 

av individuella inkomstgränser för makar med barn  

2012:4  Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen  

2011:18  Kontrollen av tandvårdsstödet  

2011:16  Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet – Tillämpningen 

av lagstiftningen  

2010:8  Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag  

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/bidragsbrott_och_skattebrott.cid2836
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/optimering_av_kontrollinsatser.cid2839
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/handlaggningstider_i_forsakringskassans_omprovningar.cid2845
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/styrning_i_forsakringskassan.cid2846
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/styrning_i_forsakringskassan.cid2846
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/arlig_rapport_2010.cid2847
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effektiviteten_i_forsakringskassans_administration_2000-2009.cid2849
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effektiv_kohantering.cid2903
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_it-verksamhet.cid2912
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/rattsaker_forvaltning_.cid2913
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_verkstallande_av_domar.cid2914
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/ekonomiska_drivkrafter_i_bostadsbidragssystemet.cid3218
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/ekonomiska_drivkrafter_i_bostadsbidragssystemet.cid3218
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/ett_jamstallt_uttag__reformer_inom_foraldraforsakringen.cid3177
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/kontrollen_av_tandvardsstodet.cid2829
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/graviditetspenning_och_sjukpenning_vid_graviditet.cid2831
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/graviditetspenning_och_sjukpenning_vid_graviditet.cid2831
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/handlaggningsstod_for_handikappersattning_och_vardbidrag.cid2899
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2.3.3 Ohälsorelaterade förmåner 

Under de tre senaste åren har ISF publicerat 20 (21) rapporter som rör 

ohälsorelaterade förmåner. Under åren har dessutom 2 working paper, 

1 arbetsrapport och 1 skrivelse inom området publicerats. 

Tabell 7. ISF:s rapporter inom ohälsoområdet under 2010-2012 

(inkl. januari 2013) 

Nummer Titel 

2013:1 När sjukpenning nekas 

2012:17 Rehabiliteringsgarantin 

2012:15 Stabilitet i sjukfrånvaron 

2012:9  Arbetsgivare i små företag – En intervjustudie om deras erfarenheter 

av sjukskrivningsprocessen  

2012:8  Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare – En analys av 

utvecklingen under 2000-talet  

2012:7  Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn  

2012:1  Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt 

arbetsförmåga  

2011:17  Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna  

2011:15  Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv – Livränta till 

följd av sjukdom  

2011:14  Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser  

2011:13  Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010  

2011:11  Gruppkonsultationer – En undersökning om den nya arbetsmetoden 

inom den försäkringsmedicinska verksamheten  

2011:10  Unga med aktivitetsersättning – Den senaste utvecklingen och 

hypoteser om orsakerna till utvecklingen  

2011:8  Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning  

2011:7  Beslut om sjukersättning – Delrapport  

2011:6  Rutiner för övergång från Försäkringskassan till 

Arbetsförmedlingen – Delrapport  

2011:5  Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna – 

Delrapport  

2011:4  Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen 

– Huvudrapport  

2010:6  Regionala skillnader i sjukförsäkringens utfall – En analys av 

utvecklingen 1996-2010  

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/arbetsgivare_i_sma_foretag.cid3391
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/arbetsgivare_i_sma_foretag.cid3391
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/sjukfranvaro_och_vard_av_barn_bland_foretagare_.cid3315
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/sjukfranvaro_och_vard_av_barn_bland_foretagare_.cid3315
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/langtidssjukfranvaro_hos_foraldrar_och_deras_barn.cid3279
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/aktivitetsersattning.cid3044
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/aktivitetsersattning.cid3044
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effekter_av_tidiga_insatser_for_sjukskrivna.cid2830
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/beslut_om_arbetsskada_ur_ett_jamstalldhetsperspektiv.cid2833
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/beslut_om_arbetsskada_ur_ett_jamstalldhetsperspektiv.cid2833
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/stod_for_utvardering_av_samordningsforbundens_insatser.cid2834
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/uppfoljning_av_sjukskrivningsmiljarden_2010.cid2835
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/gruppkonsultationer.cid2837
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/gruppkonsultationer.cid2837
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/unga_med_aktivitetsersattning.cid2838
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/unga_med_aktivitetsersattning.cid2838
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_hantering_av_underlag_for_beslut_om_sjukpenning.cid2840
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/beslut_om_sjukersattning.cid2841
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/rutiner_for_overgang_fran_forsakringskassan_till_arbetsformedlingen.cid2842
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/rutiner_for_overgang_fran_forsakringskassan_till_arbetsformedlingen.cid2842
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/bedomning_av_arbetsformaga_vid_de_fasta_tidsgranserna.cid2843
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/bedomning_av_arbetsformaga_vid_de_fasta_tidsgranserna.cid2843
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_tillampning_av_den_nya_sjukskrivningsprocessen.cid2844
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/forsakringskassans_tillampning_av_den_nya_sjukskrivningsprocessen.cid2844
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/regionala_skillnader_i_sjukforsakringens_utfall.cid2911
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/regionala_skillnader_i_sjukforsakringens_utfall.cid2911
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2010:2  Samverkan inom socialförsäkringen – En sammanställning av 

uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom verksamheter 

finansierade med samverkansmedel  

2010:1  Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna  

2.3.4 Pensioner 

Under de tre senaste åren har 7 rapporter publicerats inom området 

för pensioner och ekonomiskt trygghet vid ålderdom. Under åren har 

dessutom 1 working paper publicerats. 

Tabell 8. ISF:s rapporter inom pensionsområdet under åren 2010-

2012 

Nummer Titel 

2012:16 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen – 

Perioden 2001-2012 

2012:14  Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation – Är det möjligt?  

2012:10  Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida 

ålderspensionering  

2012:3  Handläggning av bostadstillägg – Hanteringen under 2011  

2011:20  Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 – Med 

fokus på Pensionsmyndighetens bildande  

2011:19  Att samsas om systemen – Pensionsmyndighetens köp av 

verksamhetskritiska tjänster av Försäkringskassan  

2010:10  Den nya pensionsmyndigheten – En förstudie  

2.4 Sammanfattning  

57 procent av de rapporter som inspektionen har lämnat under de tre 

senaste åren har behandlat systemtillsyn och 43 procent har handlat 

om effektivitetsgranskning. Sett till verksamheter är ohälsoområdet 

störst med 43 procent av rapporterna följt av övergripande gransk-

ningar som står för 27 procent av rapporterna. Barn- och familje-

området omfattar 16 procent och pensionsområdet är det minsta 

området med 14 procent. 

  

http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/samverkan_inom_socialforsakringen.cid2918
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/samverkan_inom_socialforsakringen.cid2918
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/samverkan_inom_socialforsakringen.cid2918
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/rehabiliteringskedjans_effekter_pa_sjukskrivningstiderna.cid2919
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/enkel__detaljerad_och_samlad_pensionsinformation.cid3476
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/lonekostnader_for_aldre_och_drivkrafter_till_fortida_alderspensionering.cid3404
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/lonekostnader_for_aldre_och_drivkrafter_till_fortida_alderspensionering.cid3404
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/handlaggning_av_bostadstillagg.cid3176
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effektiviteten_i_socialforsakringsadministrationen_2003-2010.cid2826
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/effektiviteten_i_socialforsakringsadministrationen_2003-2010.cid2826
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/att_samsas_om_systemen.cid2828
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/att_samsas_om_systemen.cid2828
http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/den_nya_pensionsmyndigheten.cid2848
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Figur 1. Fördelning mellan systemtillsyn och effektivitets-

granskning under åren 2010-2012 

 

 

Figur 2. Fördelning mellan verksamheter under åren 2010-2012  
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3 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett mångdimensionellt begrepp, vilket bland annat 

kom till uttryck vid den konferens i ämnet som ISF anordnade våren 

2010 med ett antal erfarna jurister från bland annat JO, universitets-

världen och LO-TCO Rättsskydd som medverkande
1
. En viktig 

skiljelinje går mellan dem som uppfattar rättssäkerhet som en rent 

procedurberoende fråga, det vill säga uppnås genom att regler för 

handläggning och beslutsunderlag följs, och dem som därutöver 

kräver att besluten ska vara materiellt riktiga. ISF ansluter sig till den 

senare tolkningen, vilket närmare utvecklas i avsnitt 3.1 nedan. 

En vardaglig definition av begreppet i socialförsäkringssammanhang 

är att ”rätt person ska få rätt belopp utbetalat vi rätt tidpunkt”. Denna 

definition innebär ett krav på träffsäkerhet i utbetalningarna av för-

månerna. Likformighet är annars den kanske vanligast förekommande 

tolkningen av begreppet; ett myndighetsbeslut ska inte vara beroende 

av vid vilket kontor eller av vilken tjänsteman det fattas. Kravet på 

likformighet bör också innebära ett krav på stabilitet över tiden, så att 

myndigheternas tolkning av lagstiftningen inte är underkastad varia-

tioner från ett år till ett annat. Väntetider kan egentligen ses som en 

kvalitetsdimension och därför hänföras till effektivitet likaväl som till 

rättssäkerhet, men det är uppenbart att alltför långa väntetider riskerar 

att uppfattas som ett hot mot rättssäkerheten. Kravet på träffsäkerhet 

innebär också ett krav på begränsning eller eliminering av felaktiga 

utbetalningar. 

Dessa krav anknyter alla till utfallet av handläggningen. Dessutom 

ska givetvis också procedurrelaterade krav vara uppfyllda, såsom att 

beslutsunderlaget är komplett, att alla faktorer som har påverkat 

beslutet är väl dokumenterade, med mera.  

                                                
1 Rättssäker förvaltning? Rapport 2010:4. 
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3.1 Korrekta beslut 

Det mest fundamentala kravet i rättssäkerhetshänseende på ett beslut 

är att det är korrekt. Ibland är frågan om rätt och fel lätt att avgöra. 

Det gäller när beslutet, så snart försäkringstillhörigheten är avgjord, 

inte innehåller något element av bedömning utan är en direkt funktion 

av några variabler knutna till den försäkrade, såsom taxerad inkomst, 

antal barn eller liknande. Många förmåner har denna till strukturen 

enkla karaktär, även om det matematiska uttrycket för att beräkna 

förmånens storlek naturligtvis kan vara komplicerat. Många förmåner 

förutsätter i motsats till detta en bedömning. Det gäller flertalet för-

måner som har med ohälsa eller funktionsnedsättning att göra. Vad 

som är rätt och fel i sådana fall är svårare att avgöra.  

Det är av denna anledning som en definition som bara anknyter till 

handläggningens former framstår som otillräcklig. Utan en gransk-

ning av ett besluts materiella underlag och innehåll blir det i många 

fall omöjligt att avgöra om myndigheten och i förekommande fall 

domstolen har fullgjort sin utredningsskyldighet. Juridiska begrepp 

som skäligt eller till övervägande del måste i en given beslutssitua-

tion ges ett materiellt innehåll, vilket förutsätter materiellt baserade 

bedömningar av huruvida exempelvis en sjukdomsprognos är rimlig 

eller om man tagit hänsyn till relevanta forskningsrön vid bedömning-

en av ett arbetsskadeärende. I vissa enklare fall kan man ifrågasätta 

korrektheten på rent procedurmässiga grunder, exempelvis om ett 

beslutsunderlag inte innehåller allt som är nödvändigt för att fatta ett 

beslut. Detta stannar då vid ett ifrågasättande, eftersom visshet om 

huruvida beslutet är materiellt riktigt i allmänhet inte kan nås, när 

beslutsunderlaget är ofullständigt. I andra fall kan man med säkerhet 

slå fast att ett beslut är felaktigt. 

Beslutsunderlag för sjukpenning och bostadstillägg 

Två av ISF:s rapporter har ägnats frågan om beslutsunderlagen i 

allmänhet varit fullständiga. På regeringens uppdrag granskade ISF 

Försäkringskassans hantering av de underlag som ligger till grund för 

beslut om sjukpenning.
2
 Bakgrunden är att det sedan tidigt 1990-tal 

har påvisats att det förekommer brister i de medicinska underlag som 

ligger till grund för Försäkringskassans beslut om sjukpenning. I två 

separata rapporter från 2009 konstaterade Riksrevisionen och Försäk-

ringskassan att endast ett av fyra medicinska underlag i tillräcklig 

                                                
2 Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning. Rapport 2011:8. 
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grad innehåller de uppgifter som behövs för beslut i sjukpenning-

ärenden. Sedan dess har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra 

kvaliteten i de medicinska underlagen och för att förbättra arbetet 

med sjukskrivingsprocessen i allmänhet. Tidigare utredning och 

forskning har dock till övervägande del koncentrerats till studier av 

enbart de medicinska underlagen. ISF:s granskning visar att i de 

knappt 400 granskade sjukpenningärendena uppfyller drygt 13 pro-

cent av de medicinska underlagen de krav på tillräcklig kvalitet som 

Försäkringskassan ställer i vägledningen Sjukpenning och samordnad 

rehabilitering. Sett till alla underlag som handläggaren faktiskt har 

tillgång till vid beslut om sjukpenning återfinns dock den efterfrågade 

informationen i cirka 70 procent av ärendena. Även om det totala 

beslutsunderlaget för sjukpenning beaktas, är kvaliteten i underlagen 

därmed oacceptabelt låg.  

I en annan granskning, även den ett regeringsuppdrag, undersöktes 

handläggningen av bostadstillägg vid Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten.
3
 I granskningen har fokus legat på att under-

söka om rätt beslut fattas och hur kvaliteten i beslutsunderlagen och 

handläggningen ser ut. Av granskningen framgår att knappt en fjärde-

del av alla beslut leder till att den försäkrade antingen får ett för litet 

eller ett för stort bostadstillägg utbetalt. Andelen är lika stor vid båda 

myndigheterna. Av granskningen framgår vidare att underlaget i det 

enskilda ärendet alltför ofta är otillräckligt för att fatta beslut. 

Beslut om aktivitetsersättning 

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senaste tio 

åren och uppgick 2010 till mer än 30 000 personer. Huvudorsaken 

bakom det ökade inflödet är ett ökande antal ungdomar med före-

trädesvis psykisk funktionsnedsättning som får ersättning för förlängd 

skolgång. Antalet ungdomar som beviljas aktivitetsersättning för 

förlängd skolgång är i sin tur i hög grad beroende av utvecklingen 

inom särskolan. Andelen elever inom särskolan har ökat sedan mitten 

av 1990-talet. Flera faktorer har sannolikt bidragit till utvecklingen 

inom särskolan, däribland förändrad pedagogik inom den ordinarie 

skolverksamheten, kommunaliseringen av särskolan och de ekonomi-

ska incitamenten inom skolförvaltningen i en kommun. Till bilden 

hör att Skolinspektionen vid granskningar har funnit att utredningarna 

till grund för beslut om placering i särskola ofta är bristfälliga. 

                                                
3 Handläggningen av bostadstillägg. Hanteringen under 2011. Rapport 2012:3. 
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Det analys- och granskningsarbete som redovisades i ISF:s rapport 

Aktivitetsersättning – från förlängd skolgång till nedsatt arbetsför-

måga
4
 bekräftar hypotesen att en viss kategori unga på oklara eller 

felaktiga grunder placeras i särskola och därmed erhåller aktivitets-

ersättning. Därefter löper individerna inom gruppen en förhöjd risk 

att bli beroende av bidrag även senare i livet, bland annat beroende på 

att de läkarutlåtanden om hälsotillstånd som ligger till grund för 

beslut om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga uppvisar 

brister. 

Graviditetspenning och arbetsskadeersättning 

Mer komplicerade frågor kring beslutens korrekthet har rests i 

granskningarna av graviditetspenningen och arbetsskadeersättningen, 

som båda gjordes på regeringens uppdrag.
5
 Den första granskningen 

avsåg hur lagstiftningen om sjukpenning och graviditetspenning till-

lämpas i samband med graviditet. Tidigare granskningar på området 

har funnit stora regionala skillnader i kvinnors uttag av föräldrapen-

ning, graviditetspenning och sjukpenning. Granskningen visar att 

variationerna i någon mån har minskat. I sjukpenningärendena är 

utredningarna, bedömningarna och beslutsmotiveringarna i de flesta 

fall av god kvalitet. Samtidigt kvarstår vissa svårförklarade skillnader 

i diagnossättning. Den huvudsakliga slutsatsen av granskningen är att 

det finns flera problem avseende tillämpningen av graviditetspenning, 

vilka sammantagna innebär att fler kvinnor borde kunna beviljas 

graviditetspenning. 

Flertalet av problemen med tillämpningen hör samman med hur den 

rättslägesanalys som Riksförsäkringsverket publicerade år 1992 an-

vänds. Försäkringskassan gör i alltför liten utsträckning en individuell 

prövning och förlitar sig i alltför stor utsträckning på förekomst av 

tunga lyft i arbetet för den försäkrade. En alltför strikt tillämpning av 

rättslägesanalysen innebär att hänsyn inte tas till de senaste 20–30 

årens utveckling på det medicinska området, till den förändring som 

arbetsförhållandena inom många yrkesgrupper genomgått eller till 

förändringen av arbetsmarknaden som helhet. Beslutsmotiveringarna 

är bristfälliga i en tredjedel av besluten. 

Likartade problem identifierades i granskningen av arbetsskade-

ersättningen. Bakgrunden till denna granskning är att kvinnor under 

                                                
4 Rapport 2012:1. 
5 Graviditetspenning och sjukskrivning vid graviditet, rapport 2011:16, respektive Beslut om 

arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv, rapport 2011:15. 
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en följd av år beviljats ersättning i lägre utsträckning än män, trots 

åtgärder vidtagna av Försäkringskassan. Granskningen avsåg arbets-

skadeförsäkringen enligt det regelverk som infördes 2002 och begrän-

sades till uppgiven arbetsskada till följd av sjukdom. Lagändringen 

som trädde i kraft år 2002 innebär en lättnad av beviskravet vid 

bedömning av arbetsskada. I förarbetena till lagen uttalade regeringen 

att det sänkta beviskravet i förening med principen om befintligt 

skick, som innebär att den försäkrade ska bedömas utifrån sina 

fysiska och psykiska förutsättningar, torde leda till att kvinnor i högre 

utsträckning kan få sina skador godkända som arbetsskador. Bevis-

regeln innebär att det ska göras en helhetsbedömning vid arbetsskade-

prövningen. Det betyder att det inte enbart är det vetenskapliga stödet 

som ska ligga till grund för bedömningen av om övervägande skäl 

talar för ett samband. En väl utbredd uppfattning bland läkare som 

har relevanta specialistkunskaper ska kunna ligga till grund för att 

skadlig inverkan föreligger. Dessutom ska en helhetsbedömning 

innefatta en bedömning av den samlade utredningen i ärendet och inte 

bestå av enbart medicinska överväganden. 

När hänsyn tas till födelseår, utbildningsnivå, yrke, om individen är 

född utanför Sverige, sjukdomsdiagnos och om individen har sjuk-

ersättning, kvarstår en skillnad på endast 5 procentenheter mellan 

kvinnor och män i sannolikheten att beviljas livränta. Skillnaden i 

beviljandegrad mellan yrken förklarar till största del skillnaden i 

beviljandegrad mellan kvinnor och män. Beviljandegraden är högre i 

mansdominerade yrken, för både män och för kvinnor. Yrkesarbe-

tande män är i större utsträckning än kvinnor exponerade för faktorer 

där det enligt gängse litteratursammanställningar finns en vetenskap-

lig evidens för skadlig inverkan. 

Granskningen visar att yttrandet från den försäkringsmedicinska 

rådgivaren väger tungt för utgången i ett arbetsskadeärende. De mest 

förekommande vetenskapliga referenserna i de försäkringsmedicinska 

utlåtandena avser litteratursammanställningar där flertalet studier är 

genomförda i mansdominerade yrken. Bristfälliga underlag för beslut 

är vanligare vid avslag än vid bifall. I ärenden där det saknas veten-

skaplig evidens för samband mellan yrke och sjukdom nöjer sig 

Försäkringskassan i allt för stor utsträckning med yrkestitel och sjuk-

domsdiagnos som underlag för beslut. Det får till konsekvens att det 

är vanligare med bristfälliga uppgifter om hur länge, hur ofta och hur 

intensiv exponeringen i arbetet har varit i yrken där majoriteten av de 

anställda är kvinnor jämfört med mansdominerade yrken. 
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De båda sistnämnda granskningarna visar hur intrikat sambandet 

mellan beslutsunderlaget och de inom den ansvariga myndigheten 

tillämpade rutinerna kan vara. I det senare fallet ligger en väsentlig 

del av förklaringen utanför Försäkringskassan, men i båda fallen 

föreligger en eftersläpning i det kunskapsunderlag som utnyttjas i 

besluten. Ingen av dessa faktorer kan ses som någon renodlad 

procedurfråga. 

3.2 Likformighet 

Likformighet är ett återkommande tema i diskussioner om rätts-

säkerhet, inte bara inom socialförsäkringssektorn. Till synes 

omotiverade skillnader upprör en bredare allmänhet, antingen det 

gäller utbetalade förmåner, skadestånd eller risken att dömas till 

fängelse. Likformighet har också varit ämnet för ett antal av ISF:s 

granskningar.  

Generellt kan sägas att bilden är blandad. När Försäkringskassan 

skapades, var det delvis med syftet att homogenisera beslutsfattandet 

över landet. Vissa framsteg har också gjorts. En analys av de regio-

nala skillnaderna i sjukförsäkringens utfall
6
 visade att spridningen i 

utnyttjandet av sjukpenningen har minskat sedan 2003 och nu är lägre 

än vid mitten av 1990-talet. Det valda utfallsmåttet är relativt och 

därför inte beroende av de stora svängningar i sjukskrivningen som 

präglat utvecklingen under den aktuella perioden. Nybeviljandet av 

sjuk- och aktivitetsersättning uppvisar ett annat mönster. Dels är 

spridningen större, dels har den ökat sedan 1996. Det har skett 

betydande ökningar vid tre tillfällen, som alla sammanfaller med 

större regeländringar. De oförklarade regionala skillnaderna ökade då 

väsentligt, bland annat efter införandet av de nya reglerna för bevil-

jande av sjukersättning 2008. De regionala mönstren har dock blivit 

mindre stabila över tiden. 

  

                                                
6 Regionala skillnader i sjukförsäkringens utfall. Rapport 2010:6. 
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Sjukersättning och assistansersättning 

I en delrapport i regeringsuppdraget angående Försäkringskassans 

tillämpning av de nya sjukskrivningsreglerna
7
 visades att det före-

kommer omotiverade skillnader mellan olika lokala försäkringscentra 

(LFC). Av granskningen framgår att försäkrade som ansöker om sjuk-

ersättning har högre sannolikhet att beviljas ersättning i vissa LFC än 

i andra. Det innebär dock inte att dessa skillnader har ökat. Av 

granskningen framgår också att de bedömningar som Försäkrings-

kassan gör alltför ofta inte är motiverade så att det går att förstå 

skälen för beslutet, varken för de försäkrade eller för utomstående. 

Granskningen visar också att nödvändiga kompletterande utredningar 

saknas, att vissa prövningar som underlaget ger utrymme för inte 

görs, att den formella beslutsordningen inte är en garanti för tillräck-

lig kvalitet och att styrningen av handläggningstider inte är ändamåls-

enlig. 

Beslut om assistansersättning ska omprövas vartannat år. En gransk-

ning publicerad våren 2012 visade att så inte sker.
8
 Medianintervallet 

mellan två beslut är drygt 3 år, och spridningen mellan de kontor där 

besluten fattas är dessutom stor. Även åldern hos de medicinska 

underlagen varierar betydligt. Det förefaller finnas en samvariation 

mellan frekvensen hos omprövningarna och den noggrannhet med 

vilken de görs; vissa kontor omprövar mer sällan men gör då i 

gengäld grundligare utredningar. Eftersläpningarna kan leda till 

felaktigheter i båda riktningarna – för få eller för många timmar 

beviljas. Om det har skett förändringar som motiverar fler assistans-

timmar, kan man dock förvänta sig att mottagaren hör av sig med 

högre sannolikhet än om förändringen har gått i motsatt riktning. 

Förutom bristen på likformighet i omprövningen föreligger alltså en 

risk för alltför höga offentliga utgifter på området. 

ISF har också studerat hur beviljandet av assistansersättning har 

utvecklats över tid.
9
 Den analyserade perioden är åren 2002-2011. 

Bilden i stort är att assistansersättningen till och med år 2007 har haft 

en stabil ökning vad avser både antal mottagare och beviljade timmar 

per mottagare. Därefter minskade antalet personer som nybeviljades 

assistansersättning med drygt en fjärdedel, samtidigt som antalet 

avslag ökade med nästan 50 procent år 2008. Relativt stora föränd-

ringar har också skett i hur många som får sin assistansersättning 

                                                
7 Beslut om sjukersättning. Rapport 2011:7. 
8 Tvåårsomprövningar av assistansersättning. Rapport 2012:13. 
9 Utfall av beslut om assistansersättning. Rapport 2012:18. 
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indragen vid en omprövning. Trots ökningen av indragningarna ligger 

nivån lågt, på knappt 2 procent för år 2011.  

En trolig förklaring till utvecklingen är att begreppet grundläggande 

behov stegvis har förtydligats, först av Försäkringskassan och därefter 

av Regeringsrätten. Sommaren 2009 fattade Regeringsrätten en 

prejudicerande dom, i vilken beslöts att endast hjälpbehov av per-

sonlig och integritetsnära slag skulle bedömas som grundläggande. 

Ett förtydligande av begreppet innebär ingen förändring i utfallet, så 

länge de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, 

men i vissa fall kommer de inte längre att överstiga 20 timmar per 

vecka. En annan tänkbar orsak är att antalet sökande som inte upp-

fyller villkoren för att få assistansersättning har ökat.  

När sjukpenning nekas 

ISF:s rapport När sjukpenning nekas
10

 är svar på regeringsuppdragen 

att granska hur beslut om avslag på eller indragning av sjukpenning 

kommuniceras till de försäkrade och Försäkringskassans rutiner för 

omprövning av sjukpenningärenden. Huvudslutsatsen i rapporten är 

att det finns en betydande potential för förbättringar av både rutiner 

för omprövning och den skriftliga kommunikationen med de försäk-

rade.  

De olika kontor som handlägger omprövning uppvisar anmärknings-

värt stora skillnader i ändringsfrekvens, trots att ärendena fördelas 

slumpmässigt mellan kontoren utifrån den dag i månaden den för-

säkrade är född. Intervjuer visar att det finns olika uppfattningar inom 

myndigheten om vad en omprövning faktiskt innebär, vilket kan vara 

en del av förklaringen. Enligt ISF:s bedömning finns det dessutom 

god grund för att ändra fler beslut än i dag. 

Viktigt för legitimiteten hos verksamheten är att förutsättningarna för 

sjukpenning är beskrivna i besluten och att motiveringarna är anpas-

sade till den individuella situationen. I båda avseendena föreligger 

brister. Vidare återger endast en mindre del av omprövningsbesluten 

vilka omständigheter som talar mot sjukpenning, och de försäkrades 

argument bemöts inte heller i tillräcklig omfattning, vilket riskerar att 

leda till att omprövningen uppfattas som en formalitet. 

                                                
10 ISF Rapport 2013:1. 
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3.3 Väntetider 

Verkställighet och omprövning 

Varje år får ett par tusen personer sin rätt till ersättning från socialför-

säkringen fastställd genom att Försäkringskassans beslut ändras i 

domstol. När domstolen gett den försäkrade rätt, ska Försäkrings-

kassan enligt huvudregeln verkställa beslutet så snart som möjligt, det 

vill säga så snart som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att ersätt-

ningen ska betalas ut. ISF har granskat tiden för verkställighet av 

domar vid Försäkringskassan.
11

 Granskningen visade att verkställig-

heten av domar ofta tar oacceptabelt lång tid och i undantagsfall inte 

kommer till stånd. I mer än 30 procent av de granskade ärendena tog 

det mer än 2 månader att verkställa, och i nästan 20 procent av fallen 

mer än 3 månader. I några enstaka fall kunde ISF konstatera att 

domar inte verkställdes förrän ISF efterfrågade vad som hänt, och i 

ytterligare några fall efter mycket lång tid först sedan den försäkrade 

eller dennas ombud påmint myndigheten. 

Även väntetiderna för omprövning inom Försäkringskassan har 

granskats.
12

 Handläggningstiden för ett omprövningsärende ska enligt 

förarbeten till lag och Försäkringskassans allmänna råd vara högst sex 

veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Under stora delar av 

2009 klarade Försäkringskassan inte av att hålla sex veckors hand-

läggningstid. Syftet med granskningen har varit att undersöka vilka 

faktorer som låg bakom de långa handläggningstiderna under fram-

förallt hösten 2009 och vilka åtgärder Försäkringskassan har vidtagit 

för att komma tillrätta med problemen. Det finns ingen enskild förkla-

ring till att handläggningstiderna i omprövningsverksamheten var så 

långa under vissa perioder av 2009. Produktionskapaciteten var be-

tydligt lägre än inflödet av ärenden. En kraftigt underskattad prognos 

för inflödet bidrog till detta, liksom svårigheter att i tillräcklig takt 

anpassa kapaciteten till inflödet. Den naturligt minskade produktions-

kapaciteten under sommaren 2009 förvärrade situationen ytterligare. 

Inflödet påverkades delvis av externa faktorer som regeländringar i 

sjukförsäkringen. Sammantaget bedömer ISF emellertid att det främst 

var interna faktorer som ledde till att handläggningstiderna snabbt 

försämrades. När situationen var som mest allvarlig, var handlägg-

ningstiden i mer än hälften av ärendena tre gånger så lång som den 

sexveckorsgräns som gäller i verksamheten. 

                                                
11 Försäkringskassans verkställande av domar. Rapport 2010:3. 
12 Handläggningstider i Försäkringskassans omprövning. Rapport 2011:3. 
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3.4 Dokumentation 

Förvaltningslagen ställer höga krav på dokumentation. Bland annat 

sägs i 15§ att uppgift som fåtts på annat sätt än genom en handling 

och som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas. 

Motivet är att det i efterhand ska gå att rekonstruera vad som styrt 

handläggning i den utsträckning det inte framgår av beslutet. 

Gruppkonsultationer 

År 2009 förändrades formerna för försäkringsmedicinskt stöd i 

handläggningen av sjukförmåner inom Försäkringskassan. Bland 

annat infördes en ny metod – försäkringsmedicinsk konsultation i 

grupp. I gruppen deltar försäkringsmedicinska rådgivare (FMR), 

försäkringsspecialister och flera handläggare. I en rapport från ISF
13

 

konstateras att det finns otydligheter i fråga om gruppkonsultationers 

syfte och genomförande. Gruppkonsultationerna ska ge handläggarna 

både generaliserbar kunskap i försäkringsmedicinska frågor och stöd i 

det enskilda ärendet. Det finns risk att det uppstår en konflikt mellan 

de båda syftena. Lärandet kring försäkringsmedicinska frågor bedöms 

ha ökat, särskilt bland handläggare, vilket i en indirekt mening kan 

sägas bidra till ökad rättssäkerhet. Samtidigt finns det en risk att det 

vid möten framförs information som påverkar utgången i ett enskilt 

ärende men inte dokumenteras, vilket påverkar rättssäkerheten 

negativt. 

En annan viktig fråga är om gruppkonsultationer har ersatt eller bara 

utgör ett komplement till annat försäkringsmedicinskt stöd, till 

exempel skriftliga yttranden från FMR. En del handläggare inom 

Försäkringskassan förefaller felaktigt ha uppfattat reformen så att 

gruppkonsultationerna har ersatt traditionella yttranden och begär i 

motsvarande mån färre sådana yttranden. Många är dock positiva till 

den nya metoden, särskilt bland FMR. 

  

                                                
13 Gruppkonsultationer. En undersökning av den nya arbetsmetoden inom den försäkrings-

medicinska verksamheten. Rapport 2011:11. 
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3.5 Felaktiga utbetalningar 

Felaktiga utbetalningar kan bero på medvetna eller omedvetna fel, 

och felet kan ligga hos mottagaren eller hos den utbetalande myndig-

heten. Detta ger totalt fyra kombinationer. Medvetna fel hos hand-

läggare – förskingring och liknande – bedöms av Försäkringskassan 

vara av mycket liten omfattning, medan de övriga tre kombinations-

möjligheterna bedöms ha ungefär samma omfattning. 

Bidragsbrott och skattebrott 

ISF har i samarbete med Brottsförebyggande rådet genomfört en 

granskning om bidragsbrott kombinerade med skattebrott.
14

 Gransk-

ningen visar att vägarna in i den brottsliga verksamheten varierar. 

Ibland glider den försäkrade utan någon planering in i verksamhet 

som står i strid med bestämmelserna för de sociala förmånerna, 

medan det i andra fall rör sig om verksamhet i stor skala som redan 

från början planlagts med brottsliga avsikter. Till den förra kategorin 

hör verksamhet som kanske startat som hobbyverksamhet men sedan 

har vuxit och borde ske inom ramen för ett företag. Till den senare 

kategorin hör storskalig skattebrottslighet där bidrag utgör en stöd-

inkomst, liksom missbruk av assistansersättning, det mest organise-

rade av bidragsbrotten. 

En viktig slutsats som kan dras från undersökningen är att medan 

gärningspersonerna ser till hela systemen, värnar utbetalande myndig-

heterna om sina egna förmåner och ersättningsslag. Även andra 

myndigheter möter bidragsbrott. Det viktigaste medlet för att före-

bygga och bekämpa kombinationsbrotten är bland annat därför ett 

utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket, Polisen 

och Ekobrottsmyndigheten. Försäkringskassan och Skatteverket bör 

arbeta mer tillsammans och utnyttja de möjligheter som finns för att 

utbyta information. Bidragsbrott kan också bekämpas mer effektivt 

genom att vissa nyckelpersoner, som oseriösa assistansanordnare och 

läkare, blir föremål för riktade insatser. I dessa insatser använder flera 

olika myndigheter sina respektive verktyg. Inte minst de förebyg-

gande effekterna av att vinna några sådana mål bedöms vara stora.  

                                                
14 Bidragsbrott och skattebrott – välfärdens dubbla kriminalitet. Rapport 2011:12. 
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Tillfällig föräldrapenning 

ISF har också genomfört en analys med syfte att utveckla metoderna 

för att dimensionera en kontrollinsats i syfte att minimera den sam-

manlagda kostnaden för felaktiga utbetalningar och för kontroller.
15

 

Med uppgifter om kostnaderna för kontrollinsatser är det på basis av 

analysen möjligt att få en viss uppfattning om vad som är rätt stor-

leksordning på kontrollinsatserna – vilken kontrollintensitet som är 

motiverad, hur starkt insatserna bör styras på basis av historiska data 

och vad den totala kostnaden för kontrollverksamheten blir. Som 

tillämpning valdes den tillfälliga föräldrapenningen. Motivet till detta 

val var dels att rikhaltiga data fanns tillgängliga efter den studie som 

år 2006 genomfördes av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärde-

ring (IFAU), (rapport 2006:9), dels att kontrollåtgärderna inom detta 

system fram till årsskiftet 2012/2013 (delvis som ett resultat av 

IFAU-studien) varit omfattande och att de samtidigt av många upp-

levts som otympliga. I en sådan situation blir det särskilt intressant att 

undersöka om lösningen är välavvägd, och om inte hur långt ifrån den 

optimala lösningen som den i så fall ligger.  

Analysen visade att modellen är användbar och att betydande bespa-

ringar kan göras om kontrollerna inriktas i enlighet med resultaten. 

En huvudslutsats är att den optimala kontrollintensiteten är relativt 

hög men att hittillsvarande kontrollinsats med all sannolikhet är 

felfördelad och att en kontroll också hos arbetsgivaren är angelägen. 

Effekterna av en sanktionsavgift på överutnyttjande har också visat 

sig positiva i analysen. 

Tandvårdsstödet 

ISF har vidare granskat Försäkringskassans kontroller av utbetal-

ningar från det nya tandvårdsstödet, som infördes den 1 juli 2008.
16

 

För Försäkringskassan medförde denna reform en övergång från 

förhandsprövningar till en automatiserad handläggning med efter-

handskontroller. En observation från granskningen är att Försäkrings-

kassan inte söker efter misstänkta mönster i de registeruppgifter som 

rapporteras in av vårdgivarna, trots att detta efterfrågades i förarbe-

tena till den nya lagen (2008:154) om statligt tandvårdsstöd. Gransk-

ningen visar att det går att finna sådana mönster, trots nuvarande 

begränsningar i registren. Efterhandskontrollerna uppvisar brister i 

både urval och uppföljning. Även om mer än 100 000 patientbesök 

                                                
15 Optimering av kontrollinsatser – exemplet tillfällig föräldrapenning. Rapport 2011:9. 
16 Kontrollen av tandvårdsstödet. Rapport 2011:18. 
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kontrolleras varje år, finns ingen heltäckande kunskap om vilka delar 

av försäkringen eller vilka grupper av vårdgivare eller tandläkare som 

har hög risk för fel. Samtidigt som vissa tandläkare kontrolleras ofta 

utan att något fel upptäcks, kontrolleras de flesta sällan eller aldrig. 

Försäkringskassan fångar upp få impulser och systematiserar inte 

arbetet med dem som upptäcks. Det görs få kontrollutredningar och 

polisanmälningar. Resultaten av efterhandskontrollerna återkopplas i 

liten utsträckning till vårdgivarna. Efterhandskontrollerna är inte 

heller lönsamma.  

Vårdgivarnas ekonomiska drivkrafter att göra rätt är svaga. Detta 

beror dels på att kontrollintensiteten för de flesta tandläkare är låg och 

inte ökar när fel upptäcks, dels på att Försäkringskassan inte använder 

de möjligheter till sanktioner som finns. Med svaga drivkrafter att 

göra rätt finns det en risk för överutnyttjande. De svaga drivkrafterna, 

samt att vissa vårdgivare kontrolleras omotiverat ofta, riskerar att 

skada legitimiteten för systemet bland vårdgivarna.  

En uppföljande granskning publiceras våren 2013. 
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4 Effektivitet 

Under rubriken effektivitet ryms ett brett spektrum av analyser på 

olika nivåer inom politiken och förvaltningen. Den administrativa 

effektiviteten avser resultat eller prestationer i ett förhållandevis väl-

avgränsat produktionsekonomiskt perspektiv. Politikens effektivitet 

handlar om i vilken utsträckning man i realiteten har uppnått det som 

var avsikten när det politiska beslutet togs, antingen det avser en 

regeländring, en ny förmån eller något annat i lag reglerat. En effekt-

utvärdering kan visa att politiken inte är effektiv men ger inget svar 

på frågan vad som i så fall har gått fel – om det brustit i det admini-

strativa förverkligandet av lagen eller om systemet var fel utformat 

från början. 

4.1 Administrativ effektivitet 

4.1.1 Övergripande 

ISF har i två rapporter granskat socialförsäkringsadministrationens 

effektivitet under decenniet 2000-2010.
17

 Att göra en sammanvägd 

bedömning av om administrationen av socialförsäkringen blivit 

effektivare under den studerade perioden är av flera skäl svårt. En 

svårighet är att det saknas tillförlitliga mått för utvecklingen vad 

gäller den kanske mest centrala kvalitetskomponenten, förmågan att 

fatta korrekta beslut. En annan svårighet är att de stora förändringar 

som skett inom sjukförsäkringen gör jämförelser mellan de senaste 

åren och inledningen av decenniet problematiska inom det området. 

                                                
17 Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000-2009. Rapport 2010:9 och 

Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010. Med fokus på 

Pensionsmyndighetens bildande. Rapport 2011:20. 
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Med dessa reservationer pekar resultaten på att stora delar av verk-

samheten i dag bedrivs mer effektivt än i början av det studerade 

decenniet. Produktiviteten har förbättrats, det vill säga administra-

tionskostnaden per handlagt ärende har minskat. Även kvaliteten har 

utvecklats positivt för de flesta förmånerna såtillvida att handlägg-

ningstiderna blivit kortare. De försäkrade får beslut och utbetalningar 

snabbare. Särskilt påtagligt är detta för de mest utredningskrävande 

förmånerna som sjuk- och aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta 

samt stöden till personer med funktionsnedsättning. I vilken mån 

denna positiva utveckling kan tillskrivas Försäkringskassans tillkomst 

år 2005 är svårare att avgöra. Det är svårt att renodla effekterna av att 

den nya myndigheten inrättades från alla de omvärldsfaktorer, exem-

pelvis regeländringar, som har påverkat administrationen under perio-

den. Det finns exempel på förändringsarbete som med stor sannolik-

het påverkat utvecklingen positivt men också på misslyckanden.  Med 

en så lång mätperiod som tio år framstår det dessutom som ganska 

självklart att en viss effektivisering bör åstadkommas. Exempelvis har 

inslaget av IT-stöd i handläggningen blivit betydligt större under 

perioden, och det har sannolikt bidragit både till att minska kostnader 

och att förbättra handläggningstider. 

Det finns några undantag från den generellt positiva bilden. Exempel-

vis utgör förmånerna inom sjukförsäkringen ett undantag när det 

gäller den i övrigt positiva produktivitetsutvecklingen. För sjukpen-

ning samt sjuk- och aktivitetsersättning har administrationskostna-

derna per handlagt ärende ökat kraftigt från början av den studerade 

perioden. Detta måste dock ses mot bakgrund av stora förändringar i 

regelverket. Även när det gäller handläggningstiderna finns undantag 

från den sammantaget positiva utvecklingen. För de förmåner som 

handläggs vid lokala försäkringscentra (LFC) och därmed fortfarande 

handläggs lokalt är utvecklingen entydigt positiv. För de förmåner 

som numera handläggs vid nationella försäkringscentra (NFC), och 

därmed centraliserats till ett fåtal platser i landet, är utvecklingen mer 

blandad. Fram till dess att NFC bildades år 2008 utvecklades också 

dessa förmåner i huvudsak positivt. Inrättandet av NFC ledde inled-

ningsvis till kraftigt försämrade handläggningstider, som dock under 

de senaste åren har förbättrats. 

Den andra övergripande rapporten har fokus på Pensionsmyndig-

hetens bildande. Fram till och med 2009 bedrevs verksamheten vad 

avser ålderspension och övriga förmåner för äldre uppdelad på 

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM). När 

Premiepensionsmyndigheten tillsammans med delar av Försäkrings-
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kassan gick upp i den nya myndigheten Pensionsmyndigheten år 

2010, skedde det med en förhoppning om betydande effektivitets-

vinster. I granskningen konstateras dock att dessa förhoppningar ännu 

inte har infriats men samtidigt att detta inte heller var att vänta så 

snart efter organisationsförändringen. Effektiviteten har snarast varit 

lägre efter omläggningen i både Försäkringskassan och Pensionsmyn-

digheten. Att både produktiviteten och effektiviteten hos Pensions-

myndigheten är lägre än hos motsvarande verksamheter före refor-

men är att förvänta med tanke på de kostnader som själva omlägg-

ningen fört med sig. Handläggningstiderna har också varit långa i 

vissa förmåner, till en del beroende på den mängd ärenden som den 

nya myndigheten fick överta. Även inom Försäkringskassan har 

produktiviteten sjunkit, men detta uppvägs till viss del av att hand-

läggningstiderna har förbättrats. 

Sammanfattningsvis är det ännu för tidigt att uttala sig om konsek-

venserna för effektiviteten hos socialförsäkringsadministrationen som 

helhet av bildandet av Pensionsmyndigheten. De förhoppningar om 

mycket stora effektivitetsvinster som framfördes i ett tidigare skede 

av omorganisationen bör dock med all sannolikhet modereras. 

4.1.2 Intermediär nivå 

It-stöd 

Mycket stora summor investeras årligen i socialförsäkringsadminist-

rationens it-stöd. Dessa investeringar har varierande mål. Vissa syftar 

till att automatisera verksamhet och underlätta kontakterna med de 

försäkrade, medan andra i första hand görs med sikte på att utveckla 

handläggarstödet. Sådana vardagsrationaliseringar förklarar sannolikt 

en hel del av den produktivitetsutveckling som uppmätts under det 

gångna decenniet. Samtidigt är it-utvecklingen naturligtvis inte 

problemfri. I en förstudie rörande Försäkringskassans it-verksamhet
18

 

konstaterades att det it-arbete som sedan Försäkringskassan bildades 

2005 har initierats för att effektivisera handläggningen och förbättra 

servicen till allmänheten ännu i huvudsak befinner sig i en utveck-

lingsfas, och en betydande potential återstår att utnyttja. ISF bedömer 

dock att styrningen av it-utvecklingen har förbättrats inom Försäk-

ringskassan. Det har bland annat skett genom åtgärder med inrikt-

ningen att tydligare integrera it-verksamheten i myndighetens totala 

verksamhet och struktur för styrning och uppföljning. Vidtagna 

                                                
18 Försäkringskassans it-verksamhet, rapport 2010:5. 
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åtgärder bedöms bidra till att bristerna när det gäller styrning och 

uppföljning av it-verksamheten successivt kan avhjälpas. Den nya 

modell för planering, styrning och uppföljning som införts inom 

Försäkringskassan har av allt att döma bidragit till en förbättrad 

kostnadskontroll med avseende på it-verksamheten de senaste åren. 

Med dolda it-kostnader avses kostnader som förorsakas exempelvis 

av spilltid vid dubbelarbete, manuell hantering och driftavbrott. 

Oavsett hur bra ett it-stöd är anpassat till verksamheten, finns dolda 

it-kostnader. Den faktiska potentialen för besparingar är därför alltid 

mindre än den uppskattade nivån hos de dolda it-kostnaderna. Att 

undersöka var de finns, vad som orsakar dem och hur stora de kan 

vara ger underlag för analys och bedömning av vad som bör åtgärdas 

för att effektivisera verksamheten. ISF har låtit göra en enkätunder-

sökning där handläggare för olika förmåner hos Försäkringskassan 

och Pensionsmyndigheten har fått skatta spilltider för olika aktivi-

teter, samt värdera drift, service, och så vidare.
19

 I rapporten redovisas 

även resultatet från en jämförelsegrupp som består av större företag, 

kommuner och landsting med administrativa uppgifter.  

Med undersökningen som underlag uppskattas Försäkringskassans 

dolda it-kostnader till cirka 300 miljoner kronor per år i handläggning 

av förmåner. Motsvarande kostnad för Pensionsmyndigheten upp-

skattas till mellan 10 och 15 miljoner kronor per år. I Försäkrings-

kassan är det framför allt handläggarnas bedömning av förekomsten 

av dubbelarbete och manuell hantering som förklarar de dolda it-

kostnaderna. Här har handläggarna hos Försäkringskassan också 

uppgett högre tidsåtgång än jämförelsegruppen. Handläggarna hos 

Pensionsmyndigheten anser sig, relativt sett, inte ha lika mycket 

dubbelarbete och manuell hantering som handläggarna hos Försäk-

ringskassan. Däremot är spilltid vid fel och driftavbrott förhållandevis 

högre i Pensionsmyndigheten än i Försäkringskassan och i jämförel-

segruppen. Inom myndigheterna pågår ett kontinuerligt arbete med att 

förbättra it-stödet och att utveckla arbetsprocesserna.  

Sedan den 1 januari 2010 administrerar Pensionsmyndigheten ålders-

pension och relaterade förmåner. Tidigare var administrationen delad 

mellan Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Vid 

övergången ansågs det inte vara möjligt att direkt låta Pensionsmyn-

digheten överta de processer, informationsdatabaser och it-system 

som krävs för administrationen. Därför beslöts att Pensionsmyndig-

                                                
19 Dolda it-kostnader i verksamheten. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, rapport 

2012:5. 
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heten tills vidare skulle köpa tjänsterna från Försäkringskassan. ISF:s 

granskning
20

 analyserar problemen med den beställar-utförarmodell 

som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan tillämpar.  

De verksamhetskritiska tjänster som Pensionsmyndigheten köper av 

Försäkringskassan är komplexa och dessutom starkt integrerade med 

Försäkringskassans egen verksamhet. Pensionsmyndigheten kan 

därför inte självständigt styra över utvecklingen av sina verksamhets-

kritiska system. Mot bakgrund av de förutsättningar som är vid 

handen fungerar myndigheternas samverkan väl, men det finns 

förbättringsområden. Inom flera områden pågår också arbete med att 

utveckla rutiner och processer. Potential för förbättringar finns bland 

annat i samarbetsformerna mellan de båda myndigheterna, avgifts-

samråd med Ekonomistyrningsverket och en formalisering av sam-

arbetet genom regeringsbeslut. I granskningen har också framkommit 

att vissa åtgärder kan vidtas på kort sikt för att öka förtroendet mellan 

myndigheterna och till den modell de tillämpar, men också för att 

säkra kompetensen hos och förbättra kommunikationen mellan 

myndigheterna. 

På längre sikt finns flera möjliga alternativ till att Pensionsmyndig-

heten köper tjänster av Försäkringskassan. Det mest närliggande 

alternativet till att köpa tjänsterna från Försäkringskassan är att 

Pensionsmyndigheten i ökad utsträckning bedriver verksamheten i 

egen regi. Ett annat alternativ som kan övervägas är att slå ihop de 

båda myndigheternas it-avdelningar och låta den nya it-organisatio-

nen få en mer fristående ställning gentemot Pensionsmyndigheten och 

Försäkringskassan. Dessa alternativ behöver utredas närmare. Om 

myndigheternas system på sikt ska separeras från varandra, krävs att 

myndigheterna aktivt tar ställning till detta.  

Rapporten behandlar samarbetet mellan två specifika myndigheter, 

men de problem som analyseras är generella och diskussionen har 

därför relevans även utanför socialförsäkringssektorn. 

  

                                                
20 Att samsas om systemen. Pensionsmyndighetens köp av verksamhetskritiska tjänster av 

Försäkringskassan, rapport 2011:19. 
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Handläggarstöd inom handikappersättning och vårdbidrag 

En granskning av handläggarstödet knutet till handikappersättning 

och vårdbidrag
21

 ägnades bland annat åt utnyttjandet av it-stödet inom 

dessa förmåner. Syftet var bland annat att utröna om Försäkrings-

kassans befintliga handläggningsstöd för de båda ersättningarna 

skapar förutsättningar för en rättssäker och effektiv handläggning. 

Båda ersättningarna innebär en förhållandevis komplex och tidskrä-

vande handläggning. Till stora delar karaktäriseras handläggningen 

av olika skälighetsbedömningar, där Försäkringskassans handläggare 

ska ta ställning till vilka behov och vilka merkostnader som kan ligga 

till grund för ersättning. De stora bedömningsinslagen ställer stora 

krav på ett fungerande handläggningsstöd för att garantera en lik-

formig handläggning i landet.  

ISF konstaterar att det finns brister i stödet. Den allvarligaste gäller 

stödet för att genomföra skälighetsbedömningar. I dag vilar denna 

form av bedömningar i alltför hög utsträckning på handläggarnas 

individuella syn på vad som ska anses skäligt och inte; det saknas 

vägledning för hur bedömningarna ska göras. Formerna för dessa 

bedömningar måste få en tydligare styrning från centralt håll.  

En stor del av handläggningen av vårdbidrag och handikappersättning 

bygger på inhämtande av uppgifter från lokala aktörer. Det kan exem-

pelvis gälla uppgifter om kostnader för hemtjänst i en viss kommun, 

uppgifter om taxor för kollektivtrafik och avgifter för sjukresor. I dag 

sker inhämtandet av sådana kostnadsuppgifter, liksom eventuell upp-

datering av dem, individuellt av respektive handläggare. Det finns 

därför inget som tillförsäkrar att handläggare använder sig av samma 

referensuppgifter för samma tjänst. Försäkringskassan behöver 

utveckla rutiner som gör att denna typ av referensmaterial blir gemen-

samt för handläggare inom ett och samma lokala försäkringscenter. 

  

                                                
21 Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag, rapport 2010:8. 
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4.1.3 Mikronivå 

Som mål för verksamheten anger Försäkringskassan tidsgränser inom 

vilka ärendena i olika förmånsslag ska bli klara. Samtidigt ska 

besluten fattas på bra underlag och vara korrekta. Bland ärendena 

finns både sådana som har kortare handläggningstider och sådana 

som är mer komplexa och tar längre tid att handlägga. I två rapporter 

har ISF undersökt om köhantering skulle kunna tillämpas på Försäk-

ringskassans ärendehantering.
22

 I det sammanhanget handlar det om 

såväl Försäkringskassans kostnader som väntekostnadens betydelse 

för hur inflödet av ärenden hos Försäkringskassan bör hanteras. Syftet 

med studierna har varit att vägleda bedömningen av Försäkrings-

kassans och den enskilda handläggarens prioriteringar av ärenden.  

Tidig bedömning 

Som exempel i den första analysen valdes processen i sjukförsäk-

ringen fram till en tidig bedömning gjorts, det vill säga det första 

beslut som ska fattas inom 30 dagar. Resultatet visar att valet av 

strategi påverkar utfallet märkbart för både försäkrade och Försäk-

ringskassan och att flexibilitet i organisationen är betydelsefull för att 

långa handläggningstider och ökade kostnader ska kunna undvikas. 

Genom simuleringar kan det testas vilka konsekvenser olika mål får. 

Det gäller exempelvis om handläggningen ska styras mot service-

åtagandet i stället för nuvarande mål för handläggningstiden, vilket 

riskerar att öka kostnaderna för såväl Försäkringskassan som de 

försäkrade. Vidare tyder simuleringarna på att försäkrade med sämst 

ekonomiska förutsättningar skulle kunna prioriteras utan större men 

för övriga försäkrade. Väntekostnaden för de försäkrade som grupp 

skulle då minska.  

Bostadstillägg 

Handläggningen av bostadstillägg karaktäriseras sedan lång tid av 

långa handläggningstider, stora ärendebalanser och säsongsvariation. 

Det är sannolikt hämmande för möjligheterna att vidareutveckla 

handläggningsrutinerna om arbetet i hög grad präglas av att lösa 

akuta problem. I granskningen framkommer att knappt en fjärdedel 

av alla beslut leder till att den försäkrade antingen får ett för litet eller 

ett för stort bostadstillägg utbetalt. Andelen är lika stor vid båda 

                                                
22 Effektiv köhantering – exemplet tidig bedömning, rapport 2010:7, resp. Handläggning av 

bostadstillägg. Hanteringen under 2011, rapport 2012:3. 
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myndigheterna. I granskningen framkommer att underlaget i det 

enskilda ärendet alltför ofta inte är tillräckligt för att fatta beslut. Det 

beror i hög grad på att bostadstillägget är en komplex förmån och att 

många uppgifter kan behöva utredas. Enligt Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten är det ett stort problem att en stor andel av alla 

ansökningar måste kompletteras. ISF:s granskning visar att en tredje-

del respektive hälften av alla ansökningar kompletteras. Merparten av 

alla kompletteringar sker genom en skriftlig begäran till den sökande 

om underlag som har sitt ursprung från någon annan, till exempel 

Skatteverket och banker. I liten utsträckning begär handläggaren 

uppgifter direkt från källan och i mycket liten utsträckning begärs 

uppgifterna in muntligt från den sökande. I ungefär vart tionde fall 

fattar myndigheterna beslut utan att alla uppgifter som begärs in har 

kommit in. 

I rapporten har en teoretisk analys genomförts som visar att ärende-

balanser och handläggningstider för såväl bostadstillägg som tidig 

bedömning kan växa okontrollerat även när arbetsbelastningen bara 

måttligt överstiger vad en handläggare hinner med. Detta under-

stryker behovet av flexibilitet i resursfördelningen. Samtidigt indike-

rar emellertid analysen att en säsongsvariation av den storleksordning 

som finns i bostadstilläggets inströmning av ärenden inte i sig är till-

räcklig för att ärendebalansen ska växa okontrollerat. I granskningen 

framkom att it-stödet är otillräckligt och medför vissa problem. Vid 

sidan av det gemensamma ärendehanteringssystemet behöver hand-

läggaren för det första gå in i flera andra delar av de interna systemen 

för att hämta information om till exempel boendeförhållanden eller 

utredning av någon annan förmån. För det andra finns problem som 

sammanhänger med utbetalningssystemet och som kan uppstå i och 

med att det efter ett visst datum, så kallade brytdagar, inte går att 

genomföra ändringar i kommande månadsutbetalning. För det tredje 

kan brytdagarna leda till att beslut inte kan fattas direkt i ärenden som 

inkommit en tid före den månad ansökan gäller ifrån. För det fjärde 

påverkar problemen med brytdagar också samordningen mellan 

bostadstillägg och andra förmåner.  

Hur köer ska hanteras är en fråga som gäller stora delar av Försäk-

ringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet men även 

generellt inom statsförvaltningen. Simulering av strategier för 

köhantering bör i större utsträckning användas för att uppnå 

effektivare användning av statens resurser. 
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4.2 Politikens effektivitet – 

effektutvärderingar  

Effektutvärderingar syftar till att svara på frågan om den förda 

politiken på en övergripande nivå är effektiv, det vill säga om man 

uppnår det som var avsikten med ett politiskt beslut när det en gång 

fattades. Om svaret blir negativt, ger effektutvärderingen i sig oftast 

ingen indikation på var felet ligger – därtill krävs kompletterande 

undersökningar.  

Uttaget av föräldrapenning 

Sedan föräldrapenningen infördes 1974 har flera reformer genom-

förts för att uppnå en jämnare fördelning av uttaget mellan kvinnor 

och män. År 1995 reserverades en månad i föräldrapenningen till 

vardera föräldern. Denna följdes av ytterligare en månad 2002, då 

också föräldrapenningen förlängdes med en månad. År 2008 infördes 

en jämställdhetsbonus, som ger skattelättnader till föräldrar där båda 

använder fler föräldrapenningdagar än de två reserverade månaderna. 

Bonusen blir högre ju jämnare uttaget är. 

I en rapport från ISF
23

 visas att den första reserverade månaden ledde 

till att mammors uttag av föräldrapenning minskade, medan pappor-

nas uttag ökade. De grupper som ökade sitt uttag mest var de där 

relativt få pappor använt föräldrapenningen före reformen. Pappor 

med låg inkomst, endast förgymnasial utbildning och pappor födda 

utomlands använde föräldrapenning i lägre utsträckning än andra 

innan den första reserverade månaden infördes. Den andra reser-

verade månaden hade också en tydlig utjämnande effekt på fördel-

ningen mellan könen. I motsats till detta visar analysen inte några 

positiva signifikanta effekter på uttaget av föräldrapenning 24 måna-

der efter införandet av jämställdhetsbonusen vare sig för mammor 

eller för pappor. Detta behöver dock inte innebära att en ekonomisk 

stimulans i sig är fel. Den uteblivna effekten kan också hänga 

samman med att bonusen trots informationsinsatsen har varit relativt 

okänd bland blivande föräldrar och att utbetalningen skett i efterhand 

med viss fördröjning. Ett förenklat förfarande har införts, och kun-

skapen om bonusen sprids successivt. Det finns alltså anledning att 

följa utvecklingen under ytterligare något år innan definitiva slut-

satser dras om bonusens effekter. 

                                                
23 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen, rapport 2012:4. 
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Individualisering av bostadsbidraget  

Individuella inkomstgränser i bostadsbidraget infördes den 1 januari 

1997. De innebär att inkomstprövningen inte längre baseras på 

hushållets sammanlagda inkomster, utan storleken på bostadsbidrag 

baseras i stället på hur inkomsten i hushållet är fördelad mellan den 

sökande och den medsökande. Ett huvudmotiv bakom regelföränd-

ringen var att göra det lönsammare med förvärvsarbete. Det ansågs 

inte rimligt att subventionera familjer där någon av föräldrarna själv 

väljer att vara hemma på hel- eller deltid.  

När förslaget diskuterades, restes två farhågor. Eftersom reformen på 

kort sikt minskade den disponibla inkomsten för många hushåll, 

befarades en övervältring av försörjningsbördan på försörjningsstödet 

(tidigare socialbidrag). Eftersom reformen medförde att separationer 

blev lönsamma, var en annan risk att antalet skenseparationer skulle 

öka. Den utvärdering som redovisas i ISF:s rapport
24

 visar att refor-

men var framgångsrik när det gäller att öka deltagandet i arbetslivet 

och då i synnerhet för kvinnor. Belastningen på försörjningsstödet 

ökade visserligen det första året efter reformen, men redan det andra 

året försvann denna ökning för att det tredje förbytas i sin motsats. 

Antalet separationer i den grupp som berördes av reformen har 

dessutom minskat, sannolik till följd av högre och stabilare inkomst-

förhållanden. Den samlade bedömningen är alltså att reformen var 

lyckad. 

Rehabiliteringskedjan 

Den så kallade rehabiliteringskedjan infördes 1 juli 2008 som ett 

försök att med hjälp av tidsgränser formalisera sjukskrivnings-

processen och bryta den passivitet som anses ha bidragit till den i 

internationell jämförelse höga sjukfrånvaron och höga andelen 

personer med sjukersättning (vad som kallades förtidspension fram 

till 2003). Rehabiliteringskedjan innebär att den sjukskrivnes arbets-

förmåga ska prövas på nytt sätt den 91:a och 181:a sjukskrivnings-

dagen. Tidsgränserna syftar dels till att ge de inblandade aktörerna – 

den försäkrade, arbetsgivaren och Försäkringskassan – tydligare 

förväntningar om de olika stegen i sjukskrivningsprocessen, dels till 

att skapa drivkrafter för ett tidigare agerande i sjukfallet, vilka i sin 

tur ska påskynda återgången i arbete. Tidsgränserna vid 90 och 180 

dagars sjukskrivning gäller försäkrade som har en anställning. Arbets-

                                                
24 Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet. En utvärdering av individuella 

inkomstgränser för makar med barn, rapport 2012:6. 
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lösa som är sjukskrivna prövas mot hela arbetsmarknaden från sjuk-

fallets start. Reformen, liksom andra reformer inom sjukförsäkringen, 

genomfördes vid en tidpunkt då sjukskrivningstiderna sedan några år 

blivit allt kortare.  

ISF har granskat rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivnings-

tidens längd.
25

 Resultaten visar att rehabiliteringskedjan har vissa 

positiva effekter på sannolikheten att avsluta sjukfallet i anslutning 

till den prövning av arbetsförmågan som sker vid framför allt 181 

men i viss mån också vid 91 sjukskrivningsdagar. Effekten uppvisar 

ett regionalt mönster där positiva effekter återfinns i större städer, 

medan inga effekter konstateras i ett genomsnitt av mindre kommu-

ner. Reformen förefaller också ha större effekter på äldre än på unga 

sjukskrivna. I rapporten dras slutsatsen att de positiva effekterna i 

första hand är resultatet av tidsgränserna i sig och inte av Försäkrings-

kassans insatser och bedömningar. Detta baseras dels på att effekterna 

uppstår före de tidsatta prövningarna, dels på att de nya reglerna till 

en början inte tillämpades fullt ut av Försäkringskassans administra-

tion. Rehabiliteringskedjan kan också förväntas ha effekter via ett 

lägre inflöde till sjukskrivning. 

Effekter av tidiga insatser 

Tidiga initiativ i form av utredning och rehabiliteringsinsatser anses 

allmänt som en viktig byggsten i den nya aktivare sjukskrivnings-

processen. Ett tidigt agerande kan ha förtjänster men förutsätter att 

varje person får rätt insats. Vissa grupper av sjukskrivna blir med stor 

sannolikhet hjälpta av tidiga insatser, medan andra tvärtom riskerar 

att gå in i en sjukroll och drabbas av en inlåsningseffekt. Om inlås-

ningseffekten dominerar, kommer nettoeffekten att bli negativ för 

gruppen av sjukskrivna som helhet. En utvärderingsrapport från ISF
26

 

bygger på ett experiment som genomfördes vid Försäkringskassan 

2007 i samarbete med IFAU. I experimentet fick en behandlings-

grupp hjälp tidigare i sjukfallet än en kontrollgrupp. Hjälpen bestod 

av en så kallad Sassam-kartläggning och ett avstämningsmöte. Om 

syftet med Sassam-kartläggningen sägs i informationsmaterial från 

Försäkringskassan: 

SASSAM är ett hjälpmedel för att effektivisera och höja kvaliteten vid 

bedömning av fortsatt rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Den är ett 

stöd för att uppmärksamma och bedöma den enskildes behov av rehabili-

                                                
25 Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstidens längd, rapport 2010:1. 
26 Effekter för tidiga insatser för sjukskrivna, rapport 2011:17. 
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tering, samt då behov föreligger, verka för att detta blir tillgodosett. 

SASSAM är ett stöd för att, i samråd med i första hand individen, planera/ 

upprätta plan för återgång i arbete, med eller utan rehabiliteringsåtgär-

der.
27

 

I utvärderingen har effekterna på återgång i arbetet analyserats. En 

tidigareläggning av Försäkringskassans utredningsinsatser i sjuk-

skrivningsprocessen med sex veckor visar sig leda till att sjukfrån-

varon och övergången till sjuk- och aktivitetsersättning ökar. 

Resultaten visar att de som deltog i Sassam tidigare i sjukfallet i 

högre utsträckning blev kvar i sjukskrivning på kort sikt och i högre 

utsträckning övergick till sjuk- och aktivitetsersättning på längre sikt. 

Effekterna återfinns för både anställda och arbetslösa men är tydligare 

för arbetslösa; dessa återgick alltså till arbetslöshet i lägre utsträck-

ning.  

Sett ur perspektivet återgång i arbete är resultatet negativt och kan 

illustrera handläggarnas svårigheter att välja ut rätt personer för 

rehabiliteringsinsatser. En slutsats blir därmed att instrument för urval 

av personer och åtgärder måste utvecklas och förfinas. Man kan också 

överväga att separera beslut om sjuk- och aktivitetsersättning från 

handläggningen av sjukskrivningen. Trots de påvisade riskerna med 

tidiga insatser är det troligt att de har haft positiva effekter för vissa 

grupper av sjukskrivna. Exempelvis borde sjukskrivna i behov av 

insatser ha kunnat få det tidigare. Viktigt är därför att underlätta be-

dömningen av vilka som är i behov av insatser och att öka kunskapen 

kring vilka insatser som är verkningsfulla.  

Resultaten aktualiserar behovet av mer likformiga villkor för rätt till 

ersättning i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. En jämförelse mellan 

försäkringarna visar att sjukförsäkringen genomgående är ekonomiskt 

mer generöst utformad än arbetslöshetsförsäkringen. Skillnaderna 

förstärks av de kollektivavtalsreglerade ersättningstilläggen, som 

också är mer generösa vid sjukskrivning. En utjämning av villkoren 

mellan försäkringarna skulle reducera de ekonomiska drivkrafterna 

för arbetslösa att bli och förbli sjukskrivna. 

  

                                                
27 Sassam – Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering. 

Försäkringskassan 2006. 
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Effekter av rehabiliteringsgarantin 

Psykisk ohälsa och rygg- och nackbesvär ligger bakom en stor del av 

sjukskrivningarna i Sverige. Psykiska sjukdomar stod 2009 för 37 

procent av de samlade sjukförsäkringskostnaderna, medan sjukdomar 

i rörelseorganen stod för 31 procent. Mot bakgrund av detta tecknade 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting år 2008 en över-

enskommelse om en rehabiliteringsgaranti med syfte att minska och 

förebygga sjukskrivningar med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa 

och icke specifika rygg- och nackbesvär. Överenskommelsen är in-

riktad mot evidensbaserade medicinska behandlingar för återgång i 

arbete, kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer med psykisk 

ohälsa och multimodal rehabilitering (MMR) för personer med smärt-

problematik.  

I ISF:s och IFAU:s utvärdering
28

 studeras effekterna av behandling-

arna inom rehabiliteringsgarantin på sjukskrivningar, vårdkonsumtion 

och läkemedelskonsumtion, med tonvikt på sjukskrivningen. Data har 

hämtats från Region Skåne, där det finns tillgång till detaljerade data 

över individers hälsa. Rapporten innehåller också en beräkning av 

statsfinansiella kostnader och intäkter av behandlingarna. Även om 

det finns positiva effekter, är det inte säkert att dessa motsvarar 

kostnaderna för behandlingarna.  

Resultaten visar att sjukfrånvaro och förskrivningar av läkemedel 

minskar ett år efter behandling för KBT-patienter som inte är sjuk-

skrivna vid behandlingens start. Antal vårdbesök, där KBT-behand-

lingen är inkluderad, ökar något. För KBT-patienter som är sjuk-

skrivna vid behandlingens start finner man en ökad sjukfrånvaro och 

ett ökat antal vårdbesök. För patienter som får MMR-behandling 

inom ramen för rehabiliteringsgarantin är resultatet också negativt, 

det vill säga en ökad sjukfrånvaro och ett ökat antal vårdbesök. För 

dem som är sjukskrivna när MMR-behandlingen börjar finner man 

dock en minskning i förskrivningen av läkemedel.  

Vid beräkningen av de statsfinansiella kostnaderna och intäkterna av 

den ökade tillgängligheten av KBT och MMR som rehabiliterings-

garantin innebär har användningen av sjukförsäkringen, vårdkost-

nader och läkemedelsförskrivningar beaktats. Inga av behandlingarna 

är statsfinansiellt lönsamma. Beräkningarna ska dock tolkas med 

försiktighet, eftersom uppföljningsperioden bara är ett år från 

behandlingsstarten.  

                                                
28 Rehabiliteringsgarantin, rapport 2012:17. 
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Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare 

Socialförsäkringen är bland annat tänkt att underlätta övergången från 

anställning till företagande och möjligheten att kombinera företagan-

de och föräldraskap. En vanlig uppfattning är dock att företagare inte 

kan utnyttja socialförsäkringen i lika stor utsträckning som anställda. 

I socialförsäkringen gäller vidare olika regler för företagare beroende 

på vilken företagsform de har valt. Några detaljerade tidigare studier 

om hur väl sjuk- och föräldraförsäkringen fungerar för företagare med 

olika företagsformer har inte påträffats. ISF har mot denna bakgrund 

genomfört en första omfattande kartläggning av företagares använd-

ning av sjukpenning och tillfällig föräldrapenning för vård av barn.
29

 

Företagare får som kollektiv ersättning från sjukförsäkringen i mindre 

utsträckning än anställda. Ser man däremot enbart till företagare som 

bedriver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag (benämns 

egenföretagare) är denna skillnad gentemot anställda inte lika tydlig. 

Bland kvinnor är egenföretagare mindre sjukfrånvarande än anställda, 

men bland män gäller det omvända. Egenföretagare är emellertid i 

genomsnitt äldre än anställda och är inte genomsnittligt verksamma i 

samma branscher som anställda. Om hänsyn tas till sådana skillnader, 

blir slutsatsen att även egenföretagare bland männen har lägre risk för 

sjukfrånvaro (längre än två veckor) än anställda. Baserat på tidigare 

studier finns det inget som tyder på att dessa skillnader i frånvaro 

beror på att hälsan hos företagare avviker från anställdas.  

Egenföretagare har möjlighet ett välja en längre karenstid i sjukför-

säkringen. En längre karenstid sammanfaller med en lägre andel 

sjukfrånvarande. En längre karenstid sammanfaller även med något 

längre sjukfall. Detta kan vara ett tecken på såväl ett underutnyttjande 

som ett överutnyttjande av sjukförsäkringen bland egenföretagare 

med längre karenstid. Företagare i eget aktiebolag avviker med en 

klart lägre sjukfrånvaro än anställda och övriga företagare i samtliga 

branscher. De som blir sjukfrånvarande är också i högre grad än 

övriga grupper sjukskrivna på deltid. Företagare har ett sjuklöne-

ansvar under de två första veckorna i en sjukperiod gentemot sina 

anställda. Företagare i eget aktiebolag har även det gentemot sig 

själva som försäkrade individer, eftersom de i socialförsäkringen ses 

som anställda i sitt företag. En möjlighet är att deras lägre sjukfrån-

varo delvis kan bero på detta sjuklöneansvar, som i praktiken för 

                                                
29 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare. En analys av utvecklingen under 2000-talet, 

rapport 2012:8. 
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många småföretagare innebär en två veckors karenstid i sjukför-

säkringen.  

Egenföretagare fick den 1 juli 2010 en allmän karenstid i sjukför-

säkringen på 7 dagar. Egenföretagare som efterfrågar en mindre 

omfattande sjukförsäkring kan få en något billigare försäkring. Det är 

dock få som valt längre karenstid än 7 dagar. Orsaken till detta finns 

delvis i försäkringens konstruktion. Grunden för socialförsäkringen är 

att alla individer, oavsett risk att drabbas av exempelvis inkomstbort-

fall till följd av sjukdom, betalar lika stor andel av inkomsten till 

försäkringen. Socialförsäkringen är alltså både obligatorisk och 

enhetlig. Det gäller även för egenföretagare som väljer en längre 

karenstid i sjukförsäkringen. Enhetlighetsprincipen medför att 

skillnaderna i avgift mellan de olika karenstidsalternativen blir små. 

Detta kan därmed vara en förklaring till att så få har valt längre 

karenstid. För merparten av alla egenföretagare står den lägre 

avgiften inte i proportion till den högre risk som en längre karenstid 

medför. En annan förklaring kan vara att efterfrågan på en mindre 

omfattande sjukförsäkring i grunden är liten bland egenföretagare. 

Egenföretagarna fick från och med den 1 januari 2013 möjlighet att 

välja en karenstid på 1 dag. 

Det är Försäkringskassan som fattar beslut om sjukförsäkrings-

avgiften vid längre karenstid. Hur denna avgift har beräknats har 

varierat en del genom åren.  För avgiftsberäkningen för inkomståret 

2012 verkar man i praktiken ha tillämpat en så kallad riskdifferentie-

ring mellan egenföretagare med olika lång karenstid. Resultatet har 

blivit för lågt satta avgifter för egenföretagare som valt lång karenstid 

i förhållande till lagstiftningen. Socialavgiftslagen medger som 

nämnts inte någon riskdifferentiering. 

Egenföretagares användning av tillfällig föräldrapenning för vård av 

barn är markant lägre än anställdas. I vissa branscher är egenföreta-

garnas uttag en tiondel av de anställdas. I föräldrapar där den ena 

föräldern är egenföretagare och den andra är anställd är det oftast den 

med anställning som tar ut tillfällig föräldrapenning för vård av barn. 

Detta bidrar därmed till egenföretagares lägre användning. Om båda 

eller ingen av föräldrarna är egenföretagare, är det oftast kvinnan som 

tar ut tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Företagare i eget 

aktiebolag och egenföretagare som också har en anställning (s.k. 

kombinatörer) avviker inte lika mycket från anställda som övriga 

egenföretagare gör. En möjlig förklaring till dessa skillnader är att 

ersättningen fram till juli 2010 beräknades på olika sätt mellan före-
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tagare med olika företagsformer. I praktiken innebar detta en lägre 

ersättning för egenföretagare. 

Generationseffekter i sjukfrånvaron 

En analys med ett mer långsiktigt perspektiv har genomförts beträf-

fande generationseffekter i sjukfrånvaron.
30

 ISF undersökte på 

regeringens uppdrag om det finns något samband mellan långtids-

sjukfrånvaron hos föräldrar och deras barn i vuxen ålder. Sjukfrån-

varo kan bero på en rad olika faktorer. En överföring av sjukfrånvaro 

från förälder till barn kan bero på att barnen ärver någon eller några 

av dessa faktorer. Syftet med arbetet bakom rapporten har varit att 

kartlägga en eventuell överföring, inte att förklara bakomliggande 

orsakssamband.  

Svaret på grundfrågan är jakande: ju mer sjukfrånvarande föräldrarna 

är, desto mer sjukfrånvarande är barnen i genomsnitt. Överföringen 

till söner och döttrar är ungefär densamma i absoluta tal, men den 

generellt lägre sjukfrånvaron hos män gör att överföringen är jämfö-

relsevis viktigare för söner. Eftersom det finns en allmän tendens att 

välja partner som liknar en själv i olika avseenden, kommer sam-

bandet på hushållsnivå att vara starkare än på individnivå. Ett intres-

sant resultat av undersökningen är också att sjukfrånvaron varierar 

med platsen i syskonskaran; det äldsta syskonet har genomsnittligt 

lägre sjukfrånvaro än de yngre.  

Det är ännu för tidigt att föra en policydiskussion på basis av de 

resultat som har redovisats här. Därtill krävs en mer ingående analys 

av vilka mekanismer som är viktigast i överföringen från föräldrar till 

barn. 

                                                
30 Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn, rapport 2012:7. 
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5 Institutionella frågor 

5.1 Samverkansaktiviteter 

Inom den offentliga förvaltningen finns administrativa gränser både 

mellan sektorer och mellan olika nivåer – stat, landsting och 

kommun. Gränserna är nödvändiga av rent praktiska orsaker men ger 

samtidigt ofta upphov till oönskade effekter. Sådana effekter försöker 

man reducera eller eliminera genom olika samverkansaktiviteter. ISF 

har i några rapporter analyserat sådana gränssnittseffekter och 

åtgärder som har vidtagits mot dem. 

Verksamheter finansierade med samverkansmedel 

ISF har sammanställt uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom 

verksamheten som är finansierade med samverkansmedel.
31

 Huvud-

syftet för sammanställningen ifråga har varit att kartlägga och 

systematisera befintliga uppföljningar och utvärderingar som har 

gjorts av tvåpartssamverkan, nationell handlingsplanssamverkan och 

fyrpartssamverkan. Ett delsyfte har även varit att ge en samlad 

beskrivning av vad som har uppnåtts med de medel som har avsatts 

för dessa samverkansformer och att i möjligaste mån jämföra de olika 

samverkansformerna med varandra.  

Resultatet, som bygger på 121 externa uppföljnings- och utvärde-

ringsrapporter från och med 2004 som publicerats senast i februari 

2010, visar att forskningsläget på området är relativt outvecklat. Detta 

illustreras av att det endast finns ett fåtal internationellt publicerade 

vetenskapliga artiklar på området. Sedan början av 1990-talet har ett 

stort antal samverkansverksamheter genomförts. Detta till trots är 

kunskapen om samverkan och dess effekter begränsad. Positiva 

                                                
31 Samverkan inom socialförsäkringen. En sammanställning av uppföljnings- och 

utvärderingsrapporter inom verksamheter finansierade med samverkansmedel, rapport 

2010:2. 
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effekter för de försäkrade och berörda organisationer har redovisats i 

ett flertal artiklar genom åren. Det är dock endast några få av dessa 

studier som är gjorda på ett sådant sätt att slutsatser om eventuella 

effekter av samverkan kan dras. Av samtliga uppföljningar och 

utvärderingar som ingår i den aktuella sammanställningen är det 

endast en (1) som har ett upplägg som kan betraktas som en regelrätt 

effektutvärdering. En ansats till utvärdering, där resultaten faktiskt 

har ställts mot något, förekommer i 42 rapporter. Emellertid är det 

endast i 2 av dessa som en jämförelsegrupp har använts. I 27 av dessa 

rapporter har före- och efterjämförelser gjorts, varav 20 utgörs av 

samhällsekonomiska utvärderingar. I 9 rapporter som ingår i sam-

manställningen beskrivs en värdering av resultaten i relation till 

uppsatta mål, medan 5 kan sägas ha inslag av processutvärdering. 

Den slutsats som möjligen kan dras av de studier som inte bygger på 

en regelrätt effektutvärdering gäller vilka villkor som bör vara 

uppfyllda för att samverkan ska ha förutsättningar att ge positiva 

effekter. Sådana villkor är dock inte tillräckliga för att garantera 

framgång.  

De slutsatser som kan dras av genomgången är för det första att det 

saknas kunskap om effekterna av de olika samverkansformerna. För 

ett ställningstagande om fortsatta utgifter avseende samverkans-

aktiviteter är det nödvändigt med fler undersökningar med kontroll-

grupper som underlag.  

Vidare gäller att antalet uppföljningar och utvärderingar mellan de tre 

formerna för samverkan varierar kraftigt. De olika samverkans-

formernas andel av avsatta medel avspeglas inte i antalet befintliga 

uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom respektive samverkans-

form. Dessutom saknas det tydliga krav på utvärdering med tillför-

litliga metoder. Det saknas också tydliga beställare och mottagare av 

utvärderingsrapporter, vilket innebär en risk att kompetens och 

erfarenheter inte tas tillvara.  

Det finns också ett tydligt behov av att precisera målen för de aktuella 

samverkansformerna och relatera dessa till målgruppen för respektive 

verksamhet. Det är framförallt målen för tvåpartssamverkan som är 

otydligt formulerade. Inom ramen för samverkansformen fördelas det 

medel på flera olika samverkansaktiviteter utan en tydlig koppling till 

vad som ska uppnås.  

Bland annat som ett resultat av ovanstående arbete fick ISF reger-

ingens uppdrag att föreslå hur ett stöd för systematisk utvärdering kan 

utvecklas, beskriva olika effektmått och lämna förslag på vilken 
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instans som skulle kunna ges ansvar för det efterfrågade stödet.
32

  

I rapporten identifieras två huvudorsaker till att effektutvärdering 

uteblivit på området. För det första konstateras att nuvarande ordning 

med ett decentraliserat ansvar för utvärdering har små förutsättningar 

att fungera och att det därför bör koncentreras. Den andra huvud-

orsaken är frånvaron av ett heltäckande och enhetligt utformat 

register för deltagare i insatserna. Ett sådant är en förutsättning för 

såväl uppföljning som utvärdering av god kvalitet. Tillkomsten av ett 

register av detta slag hindras i dagsläget av att registrering endast kan 

ske efter individens samtycke. 

Huvudslutsatsen är att en instans bör skapas med uppgift att stödja 

förbunden i deras utvärderingsansvar. Den bör ha dokumenterad 

kompetens och erfarenhet på området. ISF har föreslagit Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och ISF som alternativ 

med kompetens att stödja förbunden, men även Försäkringskassan 

kan övervägas. Ett alternativ är även att överlåta själva utvärderings-

ansvaret på någon av dessa.  

Uppföljning och utvärdering av god kvalitet fordrar ett komplett och 

enhetligt utformat register där deltagarna kan följas i olika insatser. 

En förutsättning för framgångsrika utvärderingar är att tillgången till 

individdata förbättras genom ett komplett och enhetligt utformat 

register och att de rättsliga förutsättningarna för detta behöver utredas 

närmare. Lämpliga utfallsmått för måluppfyllelse av samordnings-

förbundens finansierade insatser kan variera beroende på typ av insats 

och målgrupp. Eftersom effekter av insatserna på grund av mål-

gruppernas utsatta situation på arbetsmarknaden i många fall inte kan 

förväntas uppstå förrän på lång sikt, bör andra utfallsmått formuleras 

utöver mått för slutgiltig måluppfyllelse. Exempel på användbara 

mått för samordningsförbunden är i) ökat arbetsutbud, ii) inskrivning 

vid Arbetsförmedlingen, och iii) påbörjande av studier. Dessa mått 

har fördelen att de går att observera i befintliga register. Exempel på 

andra utfallsmått som föreslagits är i) varaktighet som mottagare av 

ersättning från befintligt försörjningssystem och ii) självupplevd 

hälsa. 

  

                                                
32 Stöd för utvärdering av samordningsförbunden insatser, rapport 2011:14. 
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Sjukskrivningsmiljarden 

Sjukskrivningsmiljarden är ett annat exempel på en åtgärd som syftar 

till att reducera de negativa effekterna av en systemgräns, i detta fall 

mellan staten, som bär huvuddelen av kostnaderna för sjukfrånvaron, 

och landstingen, som ansvarar för kvaliteten i sjukskrivningsproces-

sen. För att råda bot på observerade brister i sjukskrivningsprocessen 

har staten under ett antal år tecknat överenskommelser med Sveriges 

Kommuner och Landsting rörande statligt stöd till olika förbättrings-

åtgärder inom hälso- och sjukvården. Denna så kallade sjukskriv-

ningsmiljard har knutits till vissa villkor dels beträffande åtgärder 

som vidtas inom landstingen, dels utvecklingen av den faktiska 

sjukskrivningen. Sjukskrivningsmiljarden 2010–2011 består av två 

delar och kan som mest ge landstingen 1 miljard kronor per år. En del 

av bidraget är rörligt och kopplat till förändringar i sjukfrånvaron 

inom varje landsting. Den andra delen av bidraget är villkorat till 

konkreta åtgärder som varje landsting ska genomföra för att få del av 

bidraget.  

ISF har haft regeringens uppdrag att göra en processuppföljning för 

att få en ökad kunskap och kännedom om hur sjukskrivningsmiljar-

dens konstruktion fungerar på lokal och regional nivå. I uppdraget har 

ingått att genomföra en allmän analys av hur åtgärder av detta slag 

bör utformas för att man ska uppnå avsedda syften. Uppföljningen 

visar att villkoren i sjukskrivningsmiljarden lett till en starkare styr-

ning av landstingens arbete med sjukskrivningsprocessen. Flertalet 

landsting anser att villkoren medfört att sjukskrivningsfrågorna har 

kommit i fokus och att de bidragit till ett mer långsiktigt kvalitets- 

och utvecklingsarbete. De åtgärder som landstingen vidtagit rör såväl 

strukturella som mer praktiskt inriktade åtgärder, till exempel styr-

dokument och utbildningsinsatser.  

Även om sjukskrivningsmiljarden har upplevts ha haft positiva effek-

ter, finns det brister och frågetecken kring villkoren och konstruk-

tionen av överenskommelsen. Den rörliga delen av bidraget är pro-

blematisk ur flera aspekter. För det första medför den rörliga delen en 

konkurrens mellan landstingen om att ha så låga sjuktal som möjligt, 

vilket inte säkert är förenligt med de kvalitets- och effektivitets-

höjande villkoren i sjukskrivningsmiljarden. För det andra är sjuk-

frånvaro ett trubbigt mått som påverkas också av faktorer som lands-

tingen inte kan utöva inflytande på. För det tredje har sjukfrånvaron 

sjunkit under flera år och de tidigare regionala skillnaderna har 

minskat. För det fjärde gynnar konstruktionen landsting som har en 
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hög sjukfrånvaro i utgångsläget framför landsting som sedan tidigare 

haft och bibehållit en låg nivå på sjukfrånvaron. Den rörliga delen av 

bidraget kan därmed ifrågasättas, och det kan diskuteras om det är 

relevant att använda en minskad sjukfrånvaro som mål i överens-

kommelsen.  

I överenskommelsen består ett av de åtgärdsinriktade villkoren av två 

olika delar. Både villkoret om hälso- och sjukvårdens ledningssystem 

och villkoret om handlingsplan för en jämställd sjukskrivningsprocess 

måste vara uppfyllda för att landstinget ska erhålla denna del av 

bidraget. Ett landsting som inte får sitt ledningssystem godkänt har 

därmed inget ekonomiskt incitament via sjukskrivningsmiljarden att 

arbeta för att uppnå målet för en jämställd sjukskrivningsprocess och 

vice versa. För villkoret om förbättrad kvalitet på läkarintyg upplevde 

många landsting att brytpunkterna 50 respektive 70 procent godkända 

läkarintyg var alltför höga. Inget landsting nådde upp till 70 procent 

godkända läkarintyg år 2010, och för år 2011 var brytpunkten 80 pro-

cent. Landsting som inser att de inte kan nå upp till utsatta brytpunk-

ter har därmed inget ekonomiskt incitament för att försöka öka ande-

len godkända läkarintyg. För villkoret om elektroniskt överförbara 

läkarintyg finns samma problematik. Vad gäller villkoret att lands-

tingen ska leverera fördjupade medicinska utredningar till Försäk-

ringskassan medför konstruktionen oskäliga skillnader i ersättning till 

landstingen per utförd utredning. År 2010 varierade ersättningen till 

landstingen mellan 26 000 kronor och 308 000 kronor per utförd 

utredning.  

I rapporten dras följande slutsatser: 

 Den rörliga delen av bidraget bör utgå. De ekonomiska 

medlen från den rörliga delen kan i stället fördelas på åtgärds-

inriktade villkor för att ytterligare öka incitamenten för 

landstingens utvecklings- och kvalitetsarbete avseende sjuk-

skrivningsprocessen. 

 Villkoret om hälso- och sjukvårdens ledningssystem och 

villkoret om handlingsplan för jämställd sjukskrivnings-

process bör delas upp i två av varandra oberoende villkor för 

att öka de ekonomiska incitamenten för arbetet med respektive 

villkor. För villkoren om förbättrad kvalitet på läkarintygen 

och elektroniskt överförbara läkarintyg bör landstingens 

måluppfyllelse förändras till ett proportionellt system eller ett 

system byggt på stegvis uppfyllelse av respektive villkor för 

att få del av bidraget. 
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 Det bör utredas hur modellen för utbetalning av medel 

gällande fördjupande medicinska utredningar kan justeras, så 

att oskäliga skillnader i ekonomisk ersättning till landstingen 

per utförd utredning kan elimineras. 

5.2 Långsiktigt stabil nivå för sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron har i både Sverige och några andra länder varierat på 

ett sätt som är svårt att förklara med enbart förändrad hälsa eller 

regeländringar inom sjukförsäkringen. Sjukfrånvaron påverkas också 

av exempelvis väntetider i sjukvården, arbetsmiljö och andra anställ-

ningsförhållanden, attityder till sjukskrivning, social interaktion och 

sjukförsäkringens samspel med andra socialförsäkringar. Föränd-

ringar i regelverket under senare år har sannolikt bidragit till att sjuk-

frånvaron har minskat, men sjukfrånvaron har varierat även under 

tider då sjukförsäkringsreglerna varit oförändrade, så regeländringar 

räcker inte som förklaring. 

ISF:s rapport Stabilitet i sjukfrånvaron
33

 utgör svar på ett regerings-

uppdrag att analysera sjukfrånvaron i ett långsiktigt perspektiv och att 

undersöka förutsättningarna för ett jämviktsbegrepp för sjukfrånvaron 

i analogi med jämviktsarbetslösheten på arbetsmarknaden. Rapporten 

innehåller en kunskapsöversikt beträffande faktorer som påverkar 

sjukfrånvaron och vilka effekter som olika regeländringar bedöms ha 

på densamma. Slutsatsen är att någon analogi med jämviktsarbetslös-

heten inte är möjlig. Det är helt andra mekanismer som styr sjukfrån-

varon, och någon direkt motsvarighet till arbetsmarknadens tillgång 

och efterfrågan finns inte. En konsekvens av detta är att utnyttjandet 

av sjukförsäkringen måste styras aktivt via sjukförsäkringsreglerna, 

men även att normbildning bland sjukskrivande läkare och liknande 

är av avgörande betydelse för att sjukfrånvaron ska bli långsiktigt 

stabil.  

  

                                                
33 ISF Rapport 2012:15. 
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5.3 Unga med aktivitetsersättning 

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senaste tio 

åren och uppgick 2010 till mer än 30 000 personer. I en kartlägg-

ningsrapport
34

 analyserade ISF bakgrunden till denna utveckling. 

Även här står en orsak till problemet att finna i gränsytan mellan två 

system – i detta fall skolsystemet och socialförsäkringen. Huvud-

orsaken bakom det ökade inflödet är ett ökande antal ungdomar med 

företrädesvis psykisk funktionsnedsättning som får ersättning för 

förlängd skolgång.  

Antalet ungdomar som beviljas aktivitetsersättning för förlängd 

skolgång är i sin tur i hög grad beroende av utvecklingen inom 

särskolan. Andelen elever inom särskolan har ökat sedan mitten av 

1990-talet. Flera faktorer har sannolikt bidragit till utvecklingen inom 

särskolan, däribland förändrad pedagogik inom den ordinarie skol-

verksamheten, kommunaliseringen av särskolan och de ekonomiska 

incitamenten inom skolförvaltningen i en kommun. Till bilden hör att 

Skolinspektionen vid granskningar har funnit att utredningarna till 

grund för beslut om placering i särskola ofta är bristfälliga.  

Det analys- och granskningsarbete som redovisas i ISF:s andra 

rapport om aktivitetsersättningen
35

 bekräftar hypotesen att en viss 

kategori unga på oklara eller felaktiga grunder placeras i särskola och 

därmed erhåller aktivitetsersättning utan att egentligen vara i behov 

av det. Därefter löper individerna inom gruppen en förhöjd risk att bli 

beroende av bidrag även senare i livet, bland annat beroende på att de 

läkarutlåtanden om hälsotillstånd som ligger till grund för beslut om 

aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga uppvisar brister. Av de 

unga som avslutar en period med aktivitetsersättning för förlängd 

skolgång övergår majoriteten till aktivitetsersättning för nedsatt 

arbetsförmåga. Andelen som går ut i arbetslivet är emellertid också 

förhållandevis stor. Detta tyder på att det inom gruppen som beviljas 

aktivitetsersättning för förlängd skolgång finns stora skillnader i 

förutsättningar att klara sig på arbetsmarknaden. 

I det korta perspektivet är det angeläget att intensifiera arbetet med att 

förbättra kvaliteten på läkarutlåtandena och därmed på besluten om 

aktivitetsersättning för den berörda kategorin. På ett mer fundamen-

talt plan krävs en översyn av organisation och incitament inom 

skolsystemet. 

                                                
34 Unga med aktivitetsersättning. Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsaker till 

utvecklingen, rapport 2011:10. 
35 Aktivitetsersättning. Från förlängd skolgång till nedsatt arbetsförmåga, rapport 2012:1. 
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5.4 Det allmänna ombudet 

ISF har på uppdrag av regeringen undersökt om det allmänna 

ombudets roll hos Försäkringskassan kan förändras i syfte att stärka 

legitimiteten för socialförsäkringens administration. Det allmänna 

ombudets huvuduppgift är att överklaga Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens beslut i syfte att få fram vägledande 

domstolsavgöranden. 

Rapporten besvarar två frågor: dels frågan om det finns behov att 

förändra det allmänna ombudet i dess nuvarande roll för att få fram 

vägledande domstolsavgörande, dels frågan om det allmänna 

ombudet, vid sidan av sin funktion som företrädare för det allmänna, 

också ska kunna bistå allmänheten i enskilda ärenden.  

ISF:s huvudslutsats är att det allmänna ombudet ska behålla sin nu-

varande huvuduppgift, att driva fram vägledande domstolsavgöran-

den. En likformig och rättvis rättstillämpning är avgörande för 

legitimiteten för Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens 

verksamhet. Det allmänna ombudet behöver dock stärkas i sin 

nuvarande funktion och bli självständigare, effektivare och tydligare. 

Ur ett legitimitetsperspektiv är det avgörande att det allmänna 

ombudet inte bara agerar självständigt i förhållande till de myndig-

heter vars beslut det har att överklaga utan också är organiserat på ett 

sätt som gör att det gentemot allmänheten framstår som självständigt. 

ISF föreslår därför att det allmänna ombudet organiseras i en egen 

myndighet.  

Genomgången av det allmänna ombudets verksamhet visar att funk-

tionen inte varit effektiv, eftersom den inte bidragit till praxisbild-

ningen i någon större utsträckning. Ombudets överklaganden av 

Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens beslut har hittills 

resulterat i bara en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och ett 

30-tal domar från kammarrätterna. En orsak till detta är att det 

allmänna ombudet ofta får bifall till sina överklaganden i första 

instans, förvaltningsrätterna, och att målen stannar där. ISF föreslår 

därför att ombudet ges möjlighet att överklaga domar där det inte 

varit part. Ombudet bör också kunna överklaga en dom utan att 

behöva yrka att domen ändras. Försäkringskassan och Pensions-

myndigheten bör vidare, i samråd med det allmänna ombudet, 

utarbeta enhetliga och tydliga rutiner för hur myndigheterna ska 

säkerställa att de beslut som det allmänna ombudet efterfrågar skickas 

till ombudet. En strategi bör tas fram för att sprida information om 

ombudets verksamhet hos myndigheternas handläggare.  
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Ett problem med den nuvarande allmänna ombudsfunktionen är att 

dess uppdrag är otydligt. För allmänheten är det oklart på vems 

uppdrag ombudet agerar. Det är viktigt för socialförsäkrings-

administrationens legitimitet att allmänheten förstår vad funktionen 

gör och varför den gör det den gör. För att göra det allmänna 

ombudets uppdrag tydligare föreslås i rapporten att det bör skrivas in 

i socialförsäkringsbalken att det allmänna ombudet ska verka för att 

socialförsäkringen tillämpas likformigt och rättvist. Ombudet bör 

också årligen redovisa sin verksamhet för regeringen. 

ISF har övervägt frågan om det allmänna ombudet, vid sidan av sin 

uppgift att driva fram rättspraxis, bör kunna bistå allmänheten i 

enskilda ärenden hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 

ISF anser dock att uppgiften att på lagstiftarens uppdrag driva fram 

rättspraxis inte låter sig förenas med rollen att företräda allmänheten 

gentemot dessa myndigheter. 

5.5 Timschablonen i assistansersättningen 

Ansvaret för stöd till personer med funktionsnedsättning delas mellan 

staten och kommunerna. För grundläggande behov upp till 20 timmar 

per vecka bär kommunen hela ansvaret. Personer med större behov 

har rätt till statlig assistansersättning, som bedöms och administreras 

av Försäkringskassan. Sedan 1997 utbetalas assistansersättningen i 

form av en schablon med ett visst antal kronor per timma, oberoende 

av assistansanordnarens kostnader.  

ISF har i en rapport
36

 analyserat timschablonen med avseende på 

konstruktion, nivå och den effekt den har haft på marknaden för 

assistanstjänster. Av analysen framgår att timschablonen ger upphov 

till starka spänningar beroende på stora skillnader i kostnadsnivå 

mellan kommuner och kooperativ å ena sidan och privata företag å 

den andra. Skillnaderna beror bland annat på skillnader i löneläge och 

i tillägg för obekväm arbetstid, arbetsgivaravgifter och antal timmar 

per brukare. Till viss del beror skillnaderna också på olika stora 

overheadkostnader, men schablonens konstruktion gör att vinster med 

rationaliseringar som görs av anordnarna inte kommer den offentliga 

sektorn till del, eftersom schablonen anpassas till de producenter som 

har högst kostnader. Det framstår tvärtom som sannolikt att systemet 

är kostnadsdrivande, då de privata anordnarna uppträder som ombud 

för brukarna gentemot Försäkringskassan.  

                                                
36 Assistansmarknaden. En analys av timschablonen, rapport 2012:12. 
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En konsekvens av konstruktionen med en timschablon är att privata 

anordnare har gjort betydande vinster och snabbt expanderat sin andel 

av marknaden. Flera företag har också genom räntedispositioner över-

fört vinster till utlandet och därigenom minskat skatten i Sverige. 

ISF:s slutsats av granskningen är att samma mängd assistans skulle 

kunna erbjudas mottagarna till en lägre total kostnad för det offent-

liga. Konstruktionen med en timschablon bör därför överges och 

ersättas med ett ersättningssystem som dels tar hänsyn till skillnader i 

kostnadsläge mellan olika anordnare, dels säkerställer att rationalise-

ringsvinster får effekter på den offentliga budgeten. 

5.6 Pensionssystemet 

Reformer inom pensionsområdet har lett till att en allt större del av 

den ekonomiska risken har överförts från det kollektiva (staten, 

arbetsgivarna och fackföreningarna) till individen. I dagens pensions-

system har individens beteende under förvärvslivet större betydelse 

än tidigare, eftersom det i princip är hela livsinkomsten som räknas. 

Dessutom har valfrihet införts i såväl det allmänna pensionssystemet 

som tjänstepensionssystemen.  

ISF har i några rapporter analyserat olika aspekter av det nya pen-

sionssystemet. Det rör sig inte om effektutvärderingar i egentlig 

mening utan snarare om analyser som kan ses som ett första steg mot 

regelrätta utvärderingar.  

Information om pensionerna 

I det nya systemet ställs större krav på individens förmåga att fatta 

välgrundade finansiella beslut. Regelverken som styr innehållet i 

informationen om pensionerna har blivit mer omfattande, vilket 

innebär större krav även på informationsgivarna. Många aktörer är 

verksamma inom pensionsområdet, vilket medför att informationen 

om pensionen dels kommer från många håll, dels är av blandad 

karaktär. Att kommunicera och informera om pensionen är således en 

utmaning för informationsgivarna. För mottagarna är utmaningen att 

förstå och värdera informationen och att utifrån detta fatta olika 

beslut kring pensionen.  

Fokus i ISF:s rapport om pensionsinformationen
37

 ligger på den 

information som finns, hur aktörer inom pensionsområdet uppfattar 

                                                
37 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation – Är det möjligt? Rapport 2012:14. 
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informationsbehovet hos pensionssparare och pensionärer, hur 

mottagarna själva uppfattar sitt behov samt vilka lärdomar som kan 

dras av andra länders erfarenheter av informationsgivning. Resultaten 

visar att de många valbara alternativen gör att pensionsspararna upp-

lever att de ställs inför svåra val. Det skapar en oro som är svår att 

hantera, men mer information löser inte automatiskt problemet. Ett 

system med många valmöjligheter kräver bra och tydliga förvalsalter-

nativ. Pensionsspararna och pensionärerna behöver förstå konsekven-

serna av att välja aktivt eller att inte välja. Men det räcker inte med 

information om förvalsalternativen; det behövs också detaljerad 

information om de faktorer som påverkar pensionssparandet.  

Rapporten visar att de allra flesta pensionssparare önskar att 

pensionsinformationen ges av en neutral och oberoende aktör. 

Pensionsmyndigheten och Min Pension (minpension.se) uppfattas 

som de mest neutrala och oberoende informationsgivarna inom 

pensionsområdet. Det finns också ett behov av oberoende pensions-

rådgivning. De flesta aktörer upplevs dock inte som oberoende utan 

som aktörer som agerar på uppdrag eller utifrån eget vinstintresse. I 

det här sammanhanget skulle Konsumenternas försäkringsbyrå kunna 

få en utvidgad roll som oberoende pensionsrådgivare.  

Det kommer även fortsättningsvis att finnas grupper med relativt 

dåliga förutsättningar att fatta välgrundade finansiella beslut. Utbild-

ningsinsatser kan minska dessa klyftor, men det är osäkert om sådana 

metoder är effektiva. Svårigheten att få en överblick över den stora 

mängden av valbara alternativ är ett större problem. Många pensions-

sparare och pensionärer förstår att förvärvsfrekvens, lönenivå och 

längden på arbetslivet är viktiga faktorer som påverkar pensionen. 

Resultaten indikerar dock att det (främst bland yngre) finns kunskaps-

brister om tjänstepensionen, och att vissa grupper (till exempel de 

som har haft många arbetsgivare) har ett särskilt behov av att få sin 

tjänstepensionsinformation samlad. Även blivande pensionärer be-

höver få en tydligare information om tjänstepensionens utbetalnings-

planer. 
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Nyttan av extern pensionsförvaltning 

En lösning som har tillgripits i den situation av okunnighet och för-

virring som många befinner sig i är att söka hjälp med förvaltningen 

av pensionskapitalet. Drygt 8 procent av de blivande pensionärerna 

har anlitat externa förvaltare. I ISF:s rapport om PPM-valen
38

 belyses 

vilka grupper som har valt de olika alternativen och effekterna av den 

externa förvaltningen.  

De som har valt något fondalternativ och sedan varit passiva liknar 

som grupp dem som över huvud taget inte har gjort något val. De 

mest aktiva är ofta högutbildade och har höga inkomster. Gruppen 

som har anlitat extern förvaltare är inte helt lätt att karaktärisera; den 

har jämfört med icke-väljarna lägre genomsnittlig utbildningsnivå, 

högre företagsinkomster och med större sannolikhet inkomst från  

a-kassa. Samtidigt har den högre disponibel inkomst, med högre 

sannolikhet eget hem, fritidshem eller bostadsrätt och privat pensions-

sparande, men i gengäld lägre finansiella tillgångar. Gruppen framstår 

alltså som tämligen heterogen. Möjligen skulle den kunna karaktäri-

seras som en någorlunda inkomststark grupp som söker ökad säkerhet 

i pensionen genom köp av extern förvaltning. 

Alternativet med extern förvaltning ger också en lägre risk än egen 

förvaltning och är såtillvida en förbättring för pensionsspararen. Det 

ger också en viss överavkastning i genomsnitt, men efter justering för 

förvaltningsavgiften är nettot bara svagt positivt. Vidare gäller det 

positiva nettot bara i genomsnitt; för vissa sparare kan effekten av att 

anlita extern förvaltare bli negativ. De personer som är aktiva i sin 

egen förvaltning når i genomsnitt ett bättre resultat än de som anlitar 

extern förvaltning. 

Det är väsentligt att understryka att de svagt positiva resultat som 

erhållits för alternativet extern förvaltning bara gäller den grupp som 

faktiskt har valt detta alternativ och inte kan generaliseras till 

pensionssparare i allmänhet. Tvärtom kan en del av de vinster som 

den aktuella gruppen har gjort sägas ha tillkommit på bekostnad av 

övriga pensionssparare i form av negativa kursförändringar och ökade 

förvaltningskostnader. Detta var också motivet till att möjligheten till 

robotstyrda massbyten togs bort i december 2011. I dag kan pensions-

sparare vidare välja statlig förvaltning även om de under en viss 

period har valt ett annat alternativ, vilket har ändrat förutsättningarna 

i ytterligare ett avseende. 

                                                
38 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen – Perioden 2001-2012, 

rapport 2012:16. 
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Val av pensioneringstidpunkt 

Riksdag och regering har på olika sätt markerat behovet av att 

förlänga den yrkesverksamma perioden i livet hos medborgarna. 

Huvudmotiven är dels att en generellt förbättrad hälsa gör det möjligt 

att arbeta längre, dels att de demografiska förändringarna som 

kommer att ske under kommande decennier påverkar förhållandet 

mellan antalet yrkesverksamma och äldre i ogynnsam riktning. 

Konkreta åtgärder har också genomförts med detta syfte. Samtidigt 

finns det drivkrafter som verkar i motsatt riktning. Genom tjänste-

pensionerna har stora grupper möjlighet att helt eller delvis gå i 

förtida ålderspension. Arbetsgivaren har dessutom möjlighet att ge 

avgångspension till äldre anställda eller på annat sätt pensionera 

äldre. 

ISF har i en rapport
39

 belyst systemeffekterna av de avtalade 

pensionsförmånerna och arbetsgivarens kostnader för äldre arbets-

kraft. Rapporten är en del av underlaget för arbetet i Pensionsålders-

utredningen. Typfallsberäkningar visar att de totala lönekostnaderna 

kan bli betydande för äldre anställda, jämfört med yngre anställda. 

Förklaringen är att premiekostnaderna för de avtalade förmånerna 

vanligtvis är högre för äldre och för dem med relativt hög lön. 

Beräkningarna visar också att en löneökning får större effekt på 

premien ju färre år som återstår till ordinarie pensionsålder. 

Det finns fyra stora kollektivavtal om tjänstepension framförhandlade 

mellan arbetsmarknadens parter. Vanligtvis kompletterar de avtalade 

förmånerna motsvarande förmåner i den allmänna försäkringen. De 

avtalade förmånerna har störst betydelse för dem som har relativt 

höga arbetsinkomster, det vill säga inkomster som ligger över 

intjänandetaket i den allmänna ålderspensionen. I tre av avtalen är 

ålderspensionen delvis förmånsbestämd. Kostnaderna för de avtalade 

förmånerna ökar under vissa förutsättningar mer än proportionellt 

mot den anställdas ålder och lön. Premiekonstruktionen medför alltså 

att lönekostnaderna blir höga för en arbetsgivare med jämförelsevis 

många äldre, välbetalda anställda. En lösning kan vara att arbets-

givaren erbjuder avgångspension för att kunna byta ut äldre arbets-

kraft mot yngre. 

Avtalens konstruktion kan skapa en rad hinder för en höjd faktisk 

pensionsålder. De förutsätter en ordinarie pension vid 65 års ålder.  

De kan också göra det oförmånligt för anställda att minska arbets-

                                                
39 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering, rapport 2012:10. 
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tiden under åren närmast före pensioneringen, eftersom förmånen i 

hög grad baseras på de sista lönerna.  

Avtalens utformning motverkar troligtvis rörlighet på arbetsmark-

naden, eftersom kostnaderna för förmånerna i de förmånsbestämda 

delarna i hög utsträckning kommer att belasta den sista arbetsgivaren. 

Avtalen och skattelagstiftningen i kombination underlättar tidig 

avgång från anställningen för äldre anställda. Inom flera avtal finns 

det möjlighet för arbetsgivaren att ge avgångspension eller andra 

pensionslösningar vid arbetsbrist, kompetensväxling med mera, vilka 

till vissa delar subventioneras av kollektivet och genom förmånliga 

skatteregler. Detta får till följd att arbetsgivarens kostnader för 

avgångspension, jämfört med lönekostnader, minskar markant vid 

vissa bestämda åldersgränser. 

Sammanfattningsvis leder pensionsavtalen och delar av skattelagstift-

ningen till att det uttalade målet om ett förlängt arbetsliv blir svårt att 

realisera. 
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6 Effekter av ISF:s verksamhet 

6.1 Allmänt om effekter av myndigheters 

verksamhet 

ISF har i regleringsbrevet för 2012 ålagts att bedöma effekterna av sin 

egen verksamhet. Uppgiften reser ett antal svåra metodfrågor – 

väsentligen desamma som en normal utvärderingsfråga ger upphov 

till. Effekterna av en verksamhet är i abstrakt mening skillnaden 

mellan den faktiska utvecklingen och den som skulle ha ägt rum om 

myndigheten inte hade funnits (den kontrafaktiska utvecklingen). 

Eftersom historien inte kan upprepas utan myndigheten i fråga, krävs 

någon annan ansats. Metoder som klinisk prövning eller kvasiexperi-

mentell uppläggning är av naturliga orsaker inte tillämpliga på ett 

problem som detta.  Vad som återstår är en situationsanpassad 

diskussion av myndighetens prestationer – i ISF:s fall rapporter och 

skrivelser – och åtgärder inom andra delar av socialförsäkrings-

administrationen som på ett eller annat sätt kan knytas till dessa.  

Latenta och manifesta effekter 

För myndigheter med övervakande eller förebyggande uppgifter 

föreligger ett särskilt problem. Själva myndighetens existens har 

effekter på beteendet hos dem som är föremål för det förebyggande 

arbetet, granskning eller utvärdering. Så kan exempelvis Polisen 

förväntas ha effekter på brottsligheten genom sin blotta närvaro i ett 

område, liksom Försvarsmakten förväntas verka avskräckande på en 

potentiell angripare. På likartat sätt kan Skolinspektionen, Inspek-

tionen för arbetslöshetsförsäkringen och ISF förväntas ha effekter 

inom sina respektive granskningsområden som inte direkt kan 

registreras som konkreta åtgärder hos granskningsobjekten. Med 

terminologi lånad från sociologin kan de kallas latenta effekter, till 

skillnad från de manifesta effekter som kan registreras som konkret 
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handlande.
40

 Diskussionen nedan inskränker sig till de manifesta 

effekterna av ISF:s verksamhet. 

Tidsperspektivet 

Ett problem vid analys av effekter är valet av tidsperspektiv. Vissa 

åtgärder som förändrade rutiner inom en myndighet kan vidtas snabbt 

(exempel på det ges i det följande), medan förändrad lagstiftning av 

naturliga orsaker tar längre tid, då det krävs politisk beredning, 

propositionsskrivning, lagrådsremiss och riksdagsbehandling. Detta 

talar för ett relativt långt tidsperspektiv i analysen. Samtidigt tenderar 

orsakssamband att bli allt otydligare ju längre tid som förflyter, vilket 

talar i motsatt riktning.  

Riksrevisionen har i sina ambitiösa uppföljningsrapporter ett tämligen 

långt tidsperspektiv. I uppföljningsrapporten från 2012 görs dels en 

översiktlig uppföljning av ett 60-tal rapporter från 2009-11, dels en 

fördjupad uppföljning av 10 rapporter från 2007 och 2008. För den 

fördjupade analysen anser sig alltså Riksrevisionen behöva fyra till 

fem års perspektiv. För ISF, som inledde sin verksamhet den 1 juli 

2009, är detta inte praktiskt möjligt. Det innebär att den genomgång 

som görs i det följande är att betrakta som preliminär. 

Effektkedjan 

En diskussion av verksamhetens effekter tar lämpligen sin utgångs-

punkt i den så kallade effektkedjan, som beskriver den normala tids-

axeln från politiska initiativ till det slutgiltiga resultatet i hushållens 

och företagens vardag (se figuren nedan). 

Det politiska initiativet föds ur en vilja att åstadkomma en förändring 

i den samhälleliga vardagen, det vill säga det finns ett mål med 

initiativet. Det är mot detta mål som politiken och dess förverkligande 

så småningom ska utvärderas. Efter utredning skapas en politisk 

grundritning, som i stora drag beskriver vilka åtgärder som bedöms 

bli aktuella. Efter propositionsarbete, lagrådsremiss och riksdags-

behandling stiftas så den lag som är det formella underlaget för 

administrativa åtgärder. Lagen kompletteras normalt med författ-

ningar av lägre dignitet, förordningar, som mer i detalj beskriver hur 

förverkligandet planeras gå till. Efter detta fortsätter kedjan in i 

                                                
40 Terminologin introducerades av Robert K. Merton i hans Social theory and social structure 

(rev. & enl. ed., Free Press, Glencoe, Ill. 1957). 
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Figur 1. Effektkedjan. 

 

förvaltningssfären, där lagstiftarens intentioner översätts till praktisk-

administrativ verklighet: metoder, rutiner, it-stöd med mera, 

kodifierade i handböcker, vägledningar, allmänna råd och liknande. 

Därefter vidtar det praktiska handlandet, som inom förvaltningen 

normalt utmynnar i beslut rörande, utbetalningar, praktiska åtgärder 

eller avslag. Detta definierar gränsytan mellan förvaltningen och 

medborgarna. De egentliga effekterna åstadkoms sedan, på kort och 

lång sikt, bland hushåll och företag i samhället. 

I alla länkar i kedjan kan fel uppstå. Den ursprungliga grundritningen 

kan vara fel, därför att man har försummat någon viktig beteende-

variabel i utformningen. Översättningen av den valda lösningen till 

lagtext kan ha gjorts på ett felaktigt sätt, och motsvarande översätt-

ningsfel kan ske också vid övergången från lagtext till författningar 

av lägre dignitet och till vägledningar och handledningar. Rekom-

mendationer och riktlinjer kanske inte följs fullt ut av de handläggare 

som fattar besluten. Slutligen kan det uppstå fel när utbetalningarna 

eller åtgärderna når mottagarna: målgruppen kan ha definierats på ett 

felaktigt sätt, beteendeförändringar omintetgör intentionerna bakom 

lagstiftningen, kostnaderna blir väsentligt högre, och så vidare. 
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Granskningar och utvärderingar är en central komponent i det 

politiska och administrativa systemets lärande genom att utgöra en 

återkoppling från åtgärder till utfall. Vissa sådana återkopplingar kan 

gå i snabba kretsar inom det administrativa systemet, medan andra 

involverar den politiska nivån och därmed normalt är långsammare. 

Med utgångspunkt från ovanstående kan man ställa ett antal frågor i 

anslutning till en granskningsmyndighets ansvarsområde och de 

eventuella effekter som dess verksamhet kan ha. 

Politiskt initiativ: 

 Är den ursprungliga lösningen rätt tänkt? Går det över huvud 

taget att åstadkomma de avsedda effekterna med de instrument 

som har valts?  

Författningar: 

 Har den politiska grundlösningen översatts till lagtext på ett 

korrekt sätt? 

 Har lagtexten översatts korrekt till författningar av lägre 

dignitet? 

Förvaltning: 

 Har författningarna översatts korrekt till handböcker och 

vägledningar? 

 Utnyttjas en aktuell och korrekt kunskapsbas i det praktiska 

beslutsfattandet? 

 Är it-stödet ändamålsenligt utformat? 

 Följs handböcker och vägledningar i det praktiska besluts-

fattandet? Hur stor är spridningen i beslutsfattandet vad avser 

bifall, beviljade belopp eller avslag? 

 Hur stor är risken för felaktiga utbetalningar? 

Effekter: 

 Är effekterna de avsedda på kort sikt, det vill säga når man 

den avsedda målgruppen? 

 Är effekterna på lång sikt de avsedda? 

 Når man de avsedda effekterna till rimliga kostnader? 
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6.2 Effekter av ISF:s rapporter och skrivelser 

Med de reservationer som gjorts i inledningen till detta kapitel görs 

nedan ett försök att beskriva vilka effekter som på ett eller annat sätt 

kan härledas till ISF:s hittillsvarande verksamhet. 

6.2.1 Rättssäkerhet 

Verkställande av domar 

Som en direkt konsekvens av ISF:s rapport Försäkringskassans 

verkställande av domar (rapport 2010:3) utsändes inom Försäkrings-

kassan ett informationsmeddelande (IM 2010:89, 2010-06-21) med 

ny rutin för handläggning av verkställighet. Den viktigaste föränd-

ringen är att handläggningen av en ändringsdom alltid sker med förtur 

och att gängse handläggningstider för det berörda förmånsslaget inte 

gäller. Verksamhetsområdet processjuridik annonserar också i det 

aktuella meddelandet sin avsikt att framgent följa upp verkställig-

heten. 

I ett senare informationsmeddelande (IM 2010:131, 2010-09-29) 

utsträcktes förändringen till att gälla också omprövningar. I samma 

meddelande infördes krav på registrering av att de aktuella åtgärderna 

har vidtagits. 

Graviditetspenning 

Som en direkt konsekvens av ISF:s rapport Graviditetspenning och 

sjukskrivning vid graviditet (rapport 2011:16) fattades i april 2012 

beslut i Försäkringskassans NFC Ledning rörande en rad åtgärder 

(protokoll 2012-04-03, dnr 021773-2012): 

 Information: Försäkringskassan gör en översyn av informa-

tionen om graviditetspenning på den publika webbplatsen. En 

medarbetare från informationsavdelningen knyts permanent 

till processteamet och delar med detta ansvaret för att webb-

platsen hålls aktuell. 

 Sjukpenning och graviditetspenning: Försäkringsprocesser 

initierar en informationsdag för berörda specialister om hur 

gränsdragningen mellan de båda förmånerna ska hanteras. 
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 Beslutsmotiveringar: NFC fortsätter arbetet med likabedöm-

ningar, som utsträcks till att också omfatta beslutsmotive-

ringar. 

 Medicinsk utveckling: Försäkringskassan delar uppfattningen 

att handläggningen av graviditetspenningen inte har följt med i 

den medicinska utvecklingen inom området graviditet. Man 

tar därför fram en föreläsningsserie riktad till alla handläggare 

av graviditetspenning och förstärker tillgången till försäkrings-

medicinsk expertis inom myndigheten. 

 Arbetsmarknaden: Avdelningen Försäkringsprocesser 

påbörjar ett arbete där man tydliggör hur handläggarna ska 

agera när de ställs inför situationer där arbetsgivaren har 

bedömt att det inte finns någon möjlighet till omplacering av 

en gravid anställd inom en arbetsplats. 

I november 2012 beviljade Högsta förvaltningsdomstolen prövnings-

tillstånd för ett socialförsäkringsmål rörande sjukskrivning under 

graviditet. Ärendet gäller arbetsförmåga under graviditet i ett yrke 

som inte innehåller tunga lyft, det vill säga en kategori där ISF i sin 

rapport har hävdat att Försäkringskassans tillämpning avviker från 

lagstiftningens intentioner. Dom i målet väntas under 2013.  

Arbetsskada 

Fastän problemen inom graviditetspenningen och arbetsskade-

ersättningen i många avseenden liknar varandra, har motsvarande 

enighet inte gått att etablera mellan myndigheterna beträffande den 

senare. Försäkringskassan delar visserligen i sitt svar (dnr 071215-

2011) på ISF:s rapport Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhets-

perspektiv ISF:s uppfattning på flera punkter. Man erkänner brister i 

exponeringsutredningarna som kommer till uttryck i att avslagen 

generellt sett är sämre motiverade än beviljandena och anför som svar 

att internutbildning i utredningstekniken har genomförts under 2011 

och kommer att genomföras under 2012. Handläggarna kommer 

också att få mer tid avsatt för utredningarna. Man vidgår också att 

Försäkringskassans registerdata har varit behäftade med kvalitets-

brister och har bland annat dragit tillbaka en tidigare rapport i ämnet 
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med hänvisning till dessa brister.
41

 Man avser att vidta åtgärder mot 

dessa brister.  

Enighet råder också om att beslutsfattandet brister i förutsägbarhet, 

men Försäkringskassan hävdar att orsaken till detta är oklarheter i 

förarbetena bland annat vad gäller begrepp som befintligt skick och 

konkurrerande skadefaktorer, samtidigt som det finns få praxisbil-

dande domar. Man konstaterar vidare att det förekommer skilda upp-

fattningar om exponeringens varaktighet, omfattning och intensitet 

men att myndigheten inte driver en annan uppfattning än vad som kan 

anses allmänt förekommande bland specialister inom läkarkåren och 

hänvisar till kommande arbete som Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) utför på regeringens uppdrag
42

.   

I mars 2012 antog NFC Ledning inom Försäkringskassan ett åtgärds-

program med anledning av ISF:s rapport.
43

 Programmet innehåller 

utbildningsåtgärder (exponeringsutredningar och försäkringsmedi-

cin), lokalt kvalitetsarbete, Lika-seminarier, förbättrad stödmall, ny 

beslutsordning, systematisk kvalitetsuppföljning och återkoppling av 

resultat från aktgranskningar och inspektioner, bearbetning av 

begrepp som befintligt skick och konkurrerande skadefaktorer samt 

förbättrad statistik.  

Egenavgifter till sjukpenningen för egenföretagare 

I rapporten om sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare
44

 

påpekade ISF att den metod för beräkning av avgifter för egenföre-

tagare som vid denna tidpunkt tillämpades av Försäkringskassan 

strider mot en grundläggande princip i socialförsäkringen, nämligen 

att avgifterna inte ska differentieras mad avseende på risk. Rege-

ringen bekräftade denna princip i budgetpropositionen för 2013
45

, där 

man hänvisar till propositionen Trygghetssystem för företagare (prop. 

2009/10:120). Försäkringskassan har nu ändrat sin beräkningsmetod 

för att bringa den i överensstämmelse med den aktuella principen. 

                                                
41 Den indragna rapporten är socialförsäkringsrapporten 2008:3, Köns- och länsskillnader inom 

socialförsäkringen – Beslut om livränta 2005-2006, vilket annonserades i socialförsäkrings-

rapporten 2011:16, Varför finns det skillnader i bifallsfrekvensen inom arbetsskadeförsäk-
ringen? (s. 13). 

42 Regleringsbrevet för SBU avseende 2011. 
43 Protokoll 2012-03-19 dnr 018368-2012. 
44 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare – Utvecklingen under 2000-talet, rapport 

2012:8. 
45 Utgiftsområde 10, s.36. 
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6.2.2 Effektivitet 

Felberäkning av assistansersättningen 

I samband med en granskning av Försäkringskassans handläggning 

av assistansersättningen identifierade ISF normerande skrivningar i 

vägledningen som ledde till räknefel. Felet uppkom till följd av att 

behovet av assistans beräknas på veckobasis, eftersom de grundläg-

gande behoven måste överstiga 20 timmar per vecka. Beviljade 

assistanstimmar ska i ett beslut beräknas genom att det genomsnittliga 

behovet per dag multipliceras med antalet dagar under en sexmåna-

dersperiod. Antalet dagar per halvår varierar över året beroende på att 

månaderna har olika antal dagar. I de aktuella exemplen i vägledning-

en fattades beslut på basis av maximalt antal dagar, 184 stycken, 

vilket i praktiken kommit att innebära att man räknat med 368 per år i 

stället för 365 (366 under skottår). Överkompensationen uppgår till 

omkring 0,7 procent eller 200 miljoner kronor per år. De timmar som 

motsvarar överkompensationen är timmar som brukaren har rätt att 

använda. 

ISF påtalade felet i en skrivelse till Försäkringskassan den 20 januari 

2012 (dnr 2012-5) och rekommenderade Försäkringskassan att basera 

besluten på det faktiska antalet dagar snarare än det maximala. I ett 

informationsmeddelande daterat den 27 januari (IM 2012:10) gavs 

direktiv till samtliga berörda personalkategorier med denna innebörd. 

I en skrivelse till regeringen
46

 framförde Försäkringskassan invänd-

ningar mot ISF:s analys och bestred att felet skulle vara så stort som 

200 miljoner kronor per år. Man hänvisade till att vissa medel som 

myndigheten betalar ut återbetalas och angav för år 2011 en summa 

av 550 miljoner kronor. Återbetalningar kan emellertid göras av 

många anledningar, till exempel sjukhusvistelse eller dödsfall. ISF 

har därför under hösten och vintern 2012-2013 begärt in data från 

Försäkringskassan för att närmare undersöka återbetalningarnas 

ursprung och storlek.  

ISF har inte kunnat rekonstruera siffran 550 miljoner kronor ur data. 

Manuella inbetalningar avseende 2011 uppgår till 12 miljoner kronor. 

Det finns uppgifter på saldon avseende oförbrukade timmar respek-

tive överförbrukning, men analysen kompliceras av att oförbrukade 

medel normalt inte återbetalas utan kvittas mot följande period.  

                                                
46 Dnr 004799-2012. 
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När det gäller oförbrukade timmar måste man ta hänsyn till månads-

utbetalningar som sker retroaktivt i samband med en slutavräkning. 

Att bara analysera totala volymen oförbrukade timmar ger alltså inte 

en rättvisande bild. Det är vidare oklart hur stora belopp som kvittas 

mot nästa period, eftersom det saknas uppgifter om hur många slut-

avräkningar som gäller brukare som inte längre har rätt till assistans-

ersättning. Dessa skulle alltså inte ha någon kommande period att 

avräkna mot. I dessa fall ska Försäkringskassan ställa återkrav mot 

den försäkrade eller dödsboet. Det är oklart hur stor del av återkraven 

som faktiskt leder till en återbetalning.  Det finns inte heller några 

uppgifter om i hur många fall beloppen är för stora för att kvittas mot 

nästkommande period. Även här föreligger en oklarhet i hur stor del 

som leder till ett återkrav och en faktisk återbetalning. Återbetal-

ningen kan också påverkas av personens betalningsförmåga, eftersom 

Försäkringskassan kan besluta om eftergift beroende på brukarens 

ekonomiska, sociala eller medicinska situation. 

Det finns även situationer där ersättningen inte skulle ha utgått, till 

exempel i situationer där en annan huvudman skulle ha tillgodosett 

assistansbehovet för brukaren. Brukaren har alltså inte anmält 

ändrade förhållanden i tid och blir därför återbetalningsskyldig. Det 

kan också handla om att brukaren faktiskt använt fler timmar än det 

som beviljats i beslutet. Även här är det oklart hur stor del av det 

utbetalade beloppet som kvittas mot nästa period, och hur stor del av 

summan som leder till återkrav och faktiska återbetalningar. Det finns 

inte heller några uppgifter om i hur många fall beloppen är för stora 

för att kvittas mot nästkommande period. 

Sammanfattningsvis går det inte att få en bild av betalningsflödena 

inom assistansersättningen. Något definitiv siffra för hur stora mer-

utgifter för staten som formuleringen i den tidigare versionen av 

vägledningen lett till kan därmed inte ges.  

Effektivitet i hanteringen av ärendeflöden 

Två av ISF:s rapporter har som tidigare nämnts illustrerat använd-

ningen av köteori för att analysera hur viktiga utfallsmått som vänte-

tider påverkas av vilka strategier som personalen använder i valet av 

ärenden i inkorgen.
47

 Försäkringskassan har fortsatt med ett 

                                                
47 Effektiv köhantering – exemplet tidig bedömning, rapport 2010:7, resp. Handläggning av 

bostadstillägg. Hanteringen under 2011, rapport 2012:3. 
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utvecklingsarbete som ägnas åt den närliggande frågan hur vänte-

tiderna beror av hur ledningen disponerar personalresursen. 

Det är svårt att peka på tydliga konkreta effekter av den här typen av 

analysinsatser. Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 

arbetar kontinuerligt med arbetsprocesserna i syfte att öka genom-

strömningen av ärenden, korta väntetider och liknande. Exempelvis 

har Försäkringskassan inlett en omfattande översyn med perspektiv 

från den så kallade Lean-tekniken för verksamhetsstyrning,
48

 i vilken 

fokus på att effektivisera flöden passar väl samman med den typ av 

mer avancerade analytiska modeller som nämnts ovan. 

6.2.3 Institutionella förändringar 

Sjukskrivningsmiljarden 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en ny 

överenskommelse för sjukskrivningsmiljarden gällande år 2012. Den 

nya överenskommelsen består av två överenskommelser, tecknade i 

oktober respektive december 2011, som tillsammans utgör den så 

kallade sjukskrivningsmiljarden 2012. I den nya överenskommelsen 

har flera av ISF:s synpunkter och förslag beaktats.  

Den 21 oktober 2011 slöts en överenskommelse om fördjupade 

medicinska underlag för 2012, som omfattar 250 miljoner kronor. De 

av ISF påvisade oskäliga skillnaderna i ersättning till landstingen per 

utförd utredningen under 2010–2011 har lett till en ny modell, där 

landstingen ersätts med ett fast belopp per utförd utredning. Respek-

tive landsting ersätts enligt den nya överenskommelsen med 37 000 

kronor per levererad teambaserad utredning och med högst 12 000 

kronor per levererat särskilt läkarutlåtande. 

De 16 december 2011 slöts en överenskommelse om en kvalitetssäker 

och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012, som omfattar 750 miljo-

ner kronor. Flera av de av ISF påvisade bristerna i den tidigare över-

enskommelsen har rättats till. Den rörliga delen av bidraget har mins-

kats från 495 miljoner kronor per år för 2010–2011 till 228 miljoner 

kronor för 2012. Inget av de åtgärdsinriktade villkoren är längre 

beroende av varandra, vilket medför att incitamenten för respektive 

åtgärdsinriktat delvillkor blir tydligare. Vad gäller delvillkoret kvali-

teten på läkarintygen har ett nytt system för beräkning av ersättning 

                                                
48 Försäkringskassans verksamhetsplan för 2013. 
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till landstingen introducerats. De fasta gränserna på 50 respektive 70 

procent godkända läkarintyg i överenskommelsen för 2010–2011 har 

i den nya överenskommelsen ersatts med bidrag till respektive lands-

ting i relation till förbättring som uppnås i jämförelse med resultaten 

från granskningen av läkarintygen 2011. Överenskommelsen för 2012 

innehåller dessutom ett nytt åtgärdsinriktat delvillkor om ökad kom-

petens i försäkringsmedicin bland läkare och andra personalkategorier 

i hälso- och sjukvården. 

ISF har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ytterligare 

utveckla analysen av sjukvårdsmiljardens rörliga del.  

6.2.4 Legitimitetsfrågor  

ISF har i regleringsbrevet för 2012 fått i uppgift att också göra en 

samlad bedömning av insatserna för att stärka legitimiteten i social-

försäkringen. Detta reser än svårare frågor än att bedöma de konkreta 

effekterna av de egna insatserna. 

Begreppet legitimitet 

Legitimitet är ett centralt begrepp för offentlig förvaltning och har 

många förgreningar. Legitimitet kan studeras från olika synvinklar 

och med olika disciplinära utgångspunkter.  Legitimitetsaspekten 

behandlas på olika sätt i projekt som bedrivs vid ISF. 

I en allmän betydelse är en företeelse som upplevs som legitim laglig 

och även moraliskt berättigad. Enligt en klassisk definition föreligger 

legitimitet när en beslutsfattare uppfattas ha rätt att fatta vissa beslut 

och att dessa beslut i princip ska accepteras och följas.  

Legitimitet kan definieras som acceptans av en social ordning. För att 

en institution ska vara legitim måste den vila på ett passivt stöd (som 

ett minimum) hos dem som berörs av ett beslut.  Begreppet kan ha en 

sociologisk och en normativ betydelse. I en betydelse är en institution 

legitim när institutionen uppfattas som lämplig och värd att åtlydas 

bland de som påverkas av dess beslut.  För att vara legitim i denna 

bemärkelse behöver rätten för en institution att fatta allmänt bindande 

beslut vila på någon form av objektiv grund, såsom gemensamt över-

enskomna regler.  

Man kan också se legitimitet som en egenskap hos en myndighet som 

får de berörda att uppfatta myndighetens verksamhet som lämplig, 
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vederbörlig eller rättvis. På grund av legitimiten känner människor att 

de bör följa lagar och regler antingen frivilligt eller för att de har en 

känsla av förpliktelse snarare än på grund av en rädsla för bestraff-

ning eller förväntan på en belöning.
49

 Legitimitet bygger alltså på att 

en organisation förmår frammana eller förmedla en känsla för eller 

bindning till organisationen som gör att människor är villiga att 

underordna sig dess beslut. I statsvetenskaplig och socialpsykologisk 

forskning kring legitimitet och förtroende från senare år fokuseras på 

förvaltningens kvalitet. Legitimitet kopplas till hur förvaltningen 

agerar och hur den uppfattas. En god förvaltning kan förväntas åtnjuta 

förtroende, något som i sin tur  kan förväntas  alstra legitimitet.      

Legitimiteten kan därmed sägas vara både värdebaserad (känsla av 

förpliktelse) och handlingsorienterad (samtycke). I socialförsäkrings-

sammanhang kan den värdebaserade legitimiteten översättas till 

”känslan av att vara försäkrad” eller till ”känsla för att försäkringen 

utgör en kollektiv resurs”. En handlingsinriktad legitimitet kan 

däremot utgöras av stöd för socialförsäkringssystemet, acceptans av 

ett negativt beslut eller allmänt värnande av systemet genom att följa 

regler, lämna in riktiga uppgifter och inte låta sjukskriva sig i onödan.  

Goda förvaltningsvärden 

Man kan alltså ta som sin utgångspunkt att försöka reda ut hur 

socialförsäkringens lagar, regler och procedurer är utformade och i 

vilken utsträckning lagar, regler och procedurer följs. Utifrån den 

typen av studier skulle man kunna hävda att legitimitet föreligger om 

man finner att lagar, regler och procedurer följs, att procedurer och 

handläggning vid Försäkringskassan kännetecknas av goda förvalt-

ningsvärden eller att det finns procedurer och kanaler som garanterar 

att goda förvaltningsvärden kan upprätthållas.  Goda förvaltnings-

värden kan vara oberoende, likabehandling, öppenhet, förutsägbarhet 

och kostnadseffektivitet.  Om det kan konstateras att Försäkrings-

kassan eller Pensionsmyndigheten förbättrar sin handläggning genom 

att regelverken för verksamheten i ökad utsträckning präglas av goda 

förvaltningsvärden och att regelverken också följs, kvarstår en 

kommunikativ uppgift för myndigheterna.   

                                                
49 Tyler, T.R. (2006): Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual 

Review of Psychology  57, 375-400; Levi, M.  m.fl. (2009): Conceptualizing Legitimacy, 

Measuring Legitimating Beliefs.  American Behavioral Scientist 2009 53:354-375. 
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Exempel på projekt vid ISF som har relevans för dessa aspekter på 

legitimitet är hur negativa beslut om sjukpenning kommuniceras till 

de försäkrade och hur återkrav och fordringar hanteras. 

Stöd, kunskap och erfarenhet 

Med ett annat perspektiv kan tonvikten läggas vid uppfattningar om 

socialförsäkringen och myndigheterna bland de försäkrade. Stödet 

kan mätas bland medborgare, försäkrade, sjukskrivna eller Försäk-

ringskassans anställda. Vanligt inom området är att mäta förtroende 

och tillit för system och institutioner, politiker och tjänstemän och 

förtroende för andra människor.  

Sådana bedömningar av socialförsäkringen och Försäkringskassan 

förväntas ofta hänga samman med kunskap om och erfarenhet av 

socialförsäkringen och Försäkringskassan. En konkret fråga är vilken 

typ av kunskap de försäkrade behöver ha och vilken detaljgrad 

kunskaperna i så fall ska ha för att stödet för socialförsäkringen och 

Försäkringskassan ska bibehållas eller förstärkas. Ska den försäkrade 

ha förmågan att tränga in i komplicerade regelverk kring sjukförsäk-

ringen och känna till de kompletterande ersättningssystemen, eller 

handlar det snarare om en allmän samhällsorientering som innebär att 

man känner till hur den offentliga förvaltningen fungerar enligt 

grundläggande förvaltningsprinciper, vilket betyder att man därmed 

också känner till grunddragen i Försäkringskassans verksamhet? 

En allmän slutsats om erfarenhet som kan dras utifrån forskning om 

offentlig service är att brukare i allmänhet är nöjdare med servicen än 

grupper som inte överhuvudtaget kommit i kontakt med servicen.
50

  

Något som komplicerar resonemang och empiriska iakttagelser om 

kunskap, erfarenhet och legitimitet är att det är tänkbart att kunskaper 

om socialförsäkringssystemet samlas på ett annat sätt än kunskaper 

om politik och samhälle i allmänhet.  Av Försäkringskassans egna 

studier kring förtroende framgår att försäkrade som lyfter någon av 

socialförsäkringens förmåner hyser större förtroende för Försäkrings-

kassan än försäkrade som inte lyfter någon förmån.   

Bristande kunskap kan skapa två typer av legitimitetsproblem. Å ena 

sidan kan en systematisk underskattning av möjligheterna att få 

ersättning på grund av okunnighet innebära problem i ett legitimitets-

                                                
50 http://www.som.gu.se/.  

http://www.som.gu.se/
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hänseende därför att man inte litar på att försäkringen ger det skydd 

man behöver. Dålig kunskap om de kompletterande avtalssystemen 

kan tänkas bidra till negativa uppfattningar om tryggheten i den 

allmänna sjukförsäkringens ersättningar.
51

 Å andra sidan kan en 

systematisk överskattning av nivåerna i ersättningssystemet ge 

grogrund för negativa attityder till dem som behöver använda 

försäkringens förmåner.   

Att anställda inte alltid anser att de har rimliga förutsättningar att 

utföra sina arbetsuppgifter har framkommit i ett flertal projekt. 

Tidsbrist är en faktor som ofta lyfts fram i intervjuer.  

Projekt där socialförsäkringssystemet, Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten värderas av de försäkrade och anställda själva 

utifrån aspekter med beröring till legitimitet, kunskap och erfarenhet 

är Pensionsformationsprojektet, projektet rörande extern förvaltning 

av pensionstillgångar och Handläggarnas roll i sjukskrivningsproces-

sen. I det sistnämnda projektet studeras handläggarnas stöd för regel-

verk och metoder vid Försäkringskassan och i vilken mån goda 

förvaltningsvärden är svåra att vidmakthålla.  

Förvaltningsmodeller och legitimitet 

Inom statsvetenskaplig och förvaltningsvetenskaplig forskning hän-

visas ofta till olika förvaltningsmodeller som har olika legitimitets-

grund för genomförandet av välfärdspolitik. Exempel är den legal-

byråkratiska modellen, den korporativa modellen, den professionella 

modellen och den brukarorienterade modellen. Viktiga aspekter av 

politikens genomförande är insyn och demokratisk kontroll. Några av 

ISF:s projekt har åtminstone till en del dessa förvaltningsmodeller i 

fokus. Argumentationen för socialförsäkringsnämnderna både när de 

infördes och avskaffades fördes bland annat i termer av legitimitet.  

Det ”allmänna” skulle garanteras insyn genom att ledamöterna 

nominerades av de politiska partierna och arbetsmarknadens 

organisationer. I projektet om socialförsäkringsnämnderna studeras 

om det politiska inslaget i nämnderna hade betydelse för beviljandet 

av förtidspensioner och sjukersättningar. Som kontrast till socialför-

säkringsnämndernas förtroendemannainflytande inom Försäkrings-

kassan ställs tjänstemannabesluten i motsvarande ärendeslag (den 

legal-byråkratiska modellen). 

                                                
51 Alecta (2012). Dålig kunskap om sjukförsäkring. Sammandrag av undersökning 

(http://www.alecta.se/Om-Alecta/Aktuellt). 
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I projektet om assistansmarknaden kommer en annan modell i fokus, 

nämligen brukarmodellen eller rättare sagt valfrihetsmodellen. Den 

förvaltningsmodell som ligger till grund för denna marknad bygger på 

att det är brukarna själva som genom sin assistansersättning tillåts 

välja typ av arrangemang. 

Den professionella modellen som legitimitetsskapande grund kommer 

till uttryck i den diskussion som förs om vilken roll läkarna har och 

ska ha i sjukskrivningsprocessen.   

Legitimitetsaspekten i projekten vid ISF  

Flertalet projekt som avrapporterats under året innehåller aspekter av 

den legitimitetsdiskussion som presenterats ovan. Att kvaliteten i 

handläggningen och underlagen för beslut brister konstateras exem-

pelvis i rapporterna Tvåårsomprövningar av assistansersättning 

(2012:13), Handläggningen av bostadstillägg - Hanteringen under 

2011 (2012:3) och Aktivitetsersättning - Från förlängd skolgång till 

nedsatt arbetsförmåga (2012:1).  

Ett exempel på en rapport där effekter av insatser studerats är 

Rehabiliteringsgarantin (2012:17). I rapporten konstateras positiva 

effekter av kognitiv beteendeterapi bland personer som inte var sjuk-

skrivna när behandlingen började, medan den smärtbehandling som 

ges inom ramen för garantin tvärtemot ökat sjukfrånvaron. Rapporten 

Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen (2012:4) 

visar på att de två första reformerna inom föräldraförsäkringen som 

avsett fått effekten att pappor tar ut fler föräldradagar.  I rapporten 

Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet - En utvärdering av 

individuella inkomstgränser för makar och barn (2012:6) påvisas 

positiva reformeffekter av införandet av individuella gränser i 

bostadsbidraget: arbetsutbudet ökade och beroendet av försörjnings-

stöd minskade. Däremot pekar rapporten Lönekostnader för äldre och 

drivkrafterna till förtida ålderspensionering (2012:10) på tjänstepen-

sionsavtalen som ett system som motverkar reformambitionerna att få 

fler att arbeta efter 65 års ålder.  

Vid ISF har det också bedrivits projekt som bygger på bedömningar 

bland de försäkrade och som kan kopplas till legitimitet enligt 

ovanstående resonemang. Ett sådant projekt avrapporteras i Enkel, 

detaljerad och samlad pensionsinformation – Är det möjligt? 

(2012:14).  Många pensionssparare upplever att de saknar den 
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information och kunskap de behöver och de önskar en pensionsin-

formation som är samlad och att avsändaren är neutral och oberoende. 

I rapporten Arbetsgivare i små företag – En intervjustudie om deras 

erfarenheter av sjukskrivningsprocessen (2012:9) framgår det att 

arbetsgivare i små företag efterfrågar information och stöd i samband 

med att en anställd drabbas av en lång sjukskrivning. Arbetsgivarna 

säger sig också behöva mer kunskap om regler och vad som bör och 

kan göras för att främja återgång i arbete. En rapport som också berör 

legitimitetsaspekten utifrån kunskap och intresse för pensionsfrågan 

är Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen – 

Perioden 2001-2012 (2012:16). 

Det allmänna ombudets funktion har uttryckligen studeras i legitimi-

tetshänseende. I rapporten Ett förstärkt allmänt ombud för socialför-

säkringen (2012:11) föreslår ISF att det allmänna ombudet blir en 

egen myndighet och att ombudet får möjlighet att överklaga fler 

domar. 

En rapport som kan sägas beröra legitimitetsproblematiken i ett 

diversifierat system med privata och offentliga utförare och där det är 

Försäkringskassan som betalar ut ersättningar är Assistansmarknaden 

– en analys av timschablonen (2012:12). Försäkringskassans timscha-

blon verkar tvärtemot avsikterna kostnadsdrivande, och det visar sig 

att assistansföretagen överkompenseras av Försäkringskassan. 

6.2.5 Riksdagens och regeringens utnyttjande av 

ISF:s rapporter 

I riksdagen förekommer referenser till ISF i motioner, utskottsyttran-

den m.m. Regeringen har utnyttjat ISF:s rapporter som underlag i 

arbetet med propositioner. I budgetpropositionen för 2013 refereras 

till ISF:s rapporter 2010:1(rehabiliteringskedjan), 2011:15 (arbets-

skadeförsäkring), 2011:16 (graviditetspenning), 2012:1(unga med 

aktivitetsersättning), 2012:4 (jämställt uttag av föräldraförsäkringen) 

och 2012:9 (arbetsgivare i små företag). Bland ISF:s remissyttranden 

utnyttjas bland andra yttrande över förslag om karenstid för egenföre-

tagare och vilande aktivitetsersättning. 

Totalt har ISF registrerats i riksdags- och regeringstryck 49 gånger 

under 2011 och 40 gånger under 2012. 
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6.2.6 Utredningsuppdrag 

I de fall rapporterna inte leder till klara slutsatser finns ibland anled-

ning att gå vidare med fortsatta eller helt nya utredningar. Exempel på 

sådana är att regeringen i regleringsbrevet för 2013 gett ISF i uppdrag 

att närmare granska konstruktionen av den rörliga delen av sjukvårds-

miljarden. I regleringsbrevet har ISF också fått i uppdrag att fördjupa 

studiet av generationseffekter i sjukskrivningen. 

ISF:s bidrag till Pensionsåldersutredningen rörande avtalspensionerna 

ledde till att utredningen fick ett tilläggsdirektiv i augusti 2012.
52

 

Regeringen skriver: 

Regeringen anser att det är rimligt att anta att tjänstepensionernas 

påverkan på den enskildes pensionsbeslut inte är obetydlig. Utredaren ska 

därför utreda och ta fram förslag för hur villkoren om lägsta ålder för uttag 

av ålderspension i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) bör vara 

utformat för att bidra till ett längre arbetsliv. 

Utredningen ska avrapportera senast den 1 april 2013. 

6.2.7 Den offentliga debatten 

En del av effekterna av ISF:s arbete uppkommer indirekt genom 

spridning av resultaten via massmedia och den efterföljande 

diskussionen i olika sammanhang. Massmedierapporteringen kring 

ISF:s rapporter följs via ett medieanalysföretag. Här registreras 

omnämnanden i dagspress, etermedia i den mån det resulterar i 

notiser på etermedieföretagens webbsidor, tidskrifter, pressmedde-

landen m.m. Totalt registrerades 760 omnämnanden under 2011 och 

805 omnämnanden under 2012. 

  

                                                
52 Dir. 2012:86. 
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7 Sammanfattning och slutsatser 

7.1 Några generella observationer 

Rättssäkerhet 

Ett grundläggande rättssäkerhetskrav är att beslut som fattas inom 

förvaltningen ska vara korrekta. Brott mot detta krav kan vara mer 

eller mindre allvarliga. När det gäller bostadstillägg har ISF regist-

rerat en relativt hög andel felaktiga beslut – uppemot en fjärdedel hos 

både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det rör sig i 

flertalet fall om måttliga belopp, där beslutsunderlaget är så fullstän-

digt att detta går att avgöra, men berörda hushåll har å andra sidan 

låga disponibla inkomster, så även små belopp kan göra skillnad. 

En annan typ av fråga inställer sig när det gäller förmåner som förut-

sätter ett betydande mått av bedömning. Här finns det ofta utrymme 

för mer än en bedömning, vilket också visar sig i brist på likformighet 

både regionalt och över tid. Även inom denna kategori av förmåner 

kan det ibland vara möjligt att identifiera beslut som bör rubriceras 

som felaktiga. ISF har gjort bedömningen att graviditetspenningen är 

ett sådant exempel, en bedömning som också delas av Försäkrings-

kassan. Hanteringen av arbetsskadeförsäkringen är ännu en öppen 

fråga i detta avseende. 

Inom socialförsäkringsadministrationen pågår sedan många år ett 

systematiskt arbete för att göra tillämpningen av lagstiftningen mer 

enhetlig. Sammanslagningen av de regionala försäkringskassorna, 

Ensa-processer och Lika-seminarier är exempel på åtgärder med detta 

syfte. Generellt sett är bilden av likformigheten något splittrad. För 

vissa förmåner, exempelvis sjukpenningen, har utvecklingen i ett 

längre perspektiv gått i riktning mot ökad homogenitet i beslutsfattan-

det. Här liksom i fallet sjukersättning uppstår dock problem vid större 

regeländringar. Det tar normalt två till tre år innan en större regel-
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ändring har stabiliserats och spridningen av tolkningarna av nya 

begrepp och regler kan hållas inom acceptabla gränser. 

De tidigare långa väntetiderna för omprövning och verkställande av 

domar har uppmärksammats av Försäkringskassan, och adekvata 

åtgärder har vidtagits beträffande hanteringsordning, registrering och 

uppföljning. Detta bör ge rimlig säkerhet i den framtida hanteringen. 

Inom området felaktiga utbetalningar finns av allt att döma en bety-

dande utvecklingspotential. Kontrollinsatser styrs och dimensioneras 

bara i begränsad utsträckning på basis av analytiska modeller, och 

registerdata utnyttjas inte effektivt inom alla förmåner. Här finns ett 

incitamentsproblem på handläggarnivå, eftersom åtgärder i samband 

med misstänkta felaktigheter inte premieras i den utsträckning som de 

borde givet den samhällsekonomiska betydelse de kan ha.  

Effektivitet 

Den övergripande bilden av den administrativa effektivitetens utveck-

ling under det senaste decenniet är positiv. Produktiviteten har ökat 

signifikant, och det finns inga allmänna och tydliga indikationer på att 

detta skulle ha påverkat kvaliteten negativt. Undantaget är de ohälso-

relaterade förmånerna, där produktiviteten har minskat, men denna 

utveckling var väntad mot bakgrund av de omfattande regeländringar 

som har genomförts under perioden. Det viktiga kvalitetsmåttet 

väntetid uppvisar generellt en positiv utveckling – något som har 

noterats också av Försäkringskassan
53

 – men situationen förefaller här 

inte helt stabil. 

Den allmänt positiva utvecklingen är till övervägande del resultatet av 

ett stort antal vardagsrationaliseringar – förbättrad verksamhetsstyr-

ning, ökad användning av it-stöd, förenklingar i kommunikationen 

med de försäkrade och så vidare – snarare är större enskilda beslut.  

När det gäller politikens effektivitet i stort är erfarenheterna så här 

långt att konsekvenserna av nya regler och instrument inom social-

försäkringen är relativt begränsade, och bilden är blandad. Sjukskriv-

ningsnivåerna har under de senaste decennierna genomgått mycket 

kraftiga svängningar, men de kan bara i liten utsträckning knytas till 

genomförda reformer. Den direkta effekten av tidsgränserna sådan 

den registrerats i ISF:s utvärdering är måttlig. Effekterna av tidiga 

insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering har inte heller motsvarat 

                                                
53 Med målet i sikte. Analys av Försäkringskassans handläggningstider 2006-2010. 

Socialförsäkringsrapport 2012:3. 
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förväntningarna – i något fall förefaller effekterna snarast ha varit 

negativa. Effekterna av 2002 års lagändring inom arbetsskadeförsäk-

ringen förefaller helt ha uteblivit. Positiva effekter har å andra sidan 

registrerats inom familjepolitiken, vad avser både föräldrapenningen i 

de obligatoriska delarna och bostadsbidraget. 

Institutionella frågor 

Den stora institutionella förändringen vid sidan av skapandet av 

Försäkringskassan är bildandet av Pensionsmyndigheten. Höga 

förväntningar har knutits till denna reform, båda vad avser administ-

rativa effektiviseringar och förbättrad information till pensions-

spararna. Det är ännu för tidigt att uttala sig definitivt om reformens 

konsekvenser, men hittillsvarande erfarenheter ger snarast anledning 

att moderera förväntningarna i vart fall vad gäller besparingarna. 

Riksdag och regering har återkommande uttalat sig om behovet av att 

förlänga den yrkesaktiva perioden i livet, men här visar sig avtalsför-

säkringarna utgöra betydande hinder genom att skapa incitament för 

tidigare pensionering. 

De höga förväntningarna på samverkan i olika former mellan stat, 

kommuner och landsting har inte heller infriats. De olika verksam-

heter som finansierats inom ramen för samverkan har upplevts 

positivt av deltagarna och av de offentliganställda som har varit 

engagerade, men konkreta resultat i form av minskad sjukskrivning 

och ökad återgång i arbete har varit svåra att belägga. 

7.2 Framåtblick 

Rättssäkerheten och domstolarnas roll 

När det råder osäkerhet om hur ett visst begrepp ska tolkas i praktiskt 

förekommande situationer och det finns utrymme för olika bedöm-

ningar, brukar man hänvisa till domstolarnas roll att lägga fast praxis 

genom prejudicerande domslut. Det finns emellertid flera problem 

med denna ordning. Rent formellt är det bara Högsta förvaltnings-

domstolens beslut som är prejudicerande, och det är få ärenden som 

når högsta instans. Utslag i den lägsta instansen uppfattas inte som 

normerande, medan domar i kammarrätt ges större uppmärksamhet. 

Den praxisbildande rollen präglas alltså av en underskottssituation. 
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Ett andra problem är den variation som beslutsfattande i domstolarna 

faktiskt uppvisar. En enkel indikator som den frekvens med vilken 

förvaltningsdomstolar ändrar Försäkringskassans beslut varierar 

kraftigt över landet. Denna variation har funnits under en längre 

period, under vilken Försäkringskassans organisation förändrats i 

grunden och i viktiga avseenden avlägsnat sig från den regionala 

struktur som tidigare gällde. Förklaringen kan därmed inte ligga 

enbart inom Försäkringskassan utan måste till en del sökas inom 

domstolarna. Detta är för övrigt ingen ny observation; Brottsföre-

byggande rådet har i ett antal rapporter visat att rättsväsendet upp-

visar betydande regionala variationer exempelvis när det gäller risken 

att dömas till fängelse.
54

  Vad som ska fungera som ett rättesnöre för 

socialförsäkringsadministrationen brister därmed i stabilitet.  

Ett djupare liggande problem gäller den rättsliga processens 

kunskapsförsörjning, som blir särskilt viktig när ärendena involverar 

frågor som ligger utanför vad som kan anses höra till allmänbild-

ningen. Medicinska bedömningar är exempel på sådant som kan 

kräva kontakt med forskningsfronten för att besluten ska hålla 

erforderlig kvalitet. Av central betydelse blir här hur man tolkar 

myndigheternas och domstolarnas utredningsskyldighet. Den så 

kallade officialprincipen innebär att myndigheterna har en vidsträckt 

utredningsskyldighet. Denna princip är lagfäst genom 8 § förvalt-

ningsprocesslagen vad avser förvaltningsdomstolarna och kan analogt 

tillämpas av myndigheterna. Att ett utredningsansvar åligger myndig-

heterna följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer och kan 

också uttydas av 4-7 §§ förvaltningslagen. När det gäller Försäk-

ringskassan finns bestämmelser i socialförsäkringsbalken; myndig-

heten ska se till att ärendena blir utredda i den omfattning som deras 

beskaffenhet kräver (110 kap. 13 § första stycket SFB).  

Samtidigt som utredningsskyldigheten för myndigheten alltså är 

otvetydig och omfattande, tillämpas sedan länge en tvåpartsprocess 

för socialförsäkringsmålen i förvaltningsdomstolarna. Det finns 

naturligtvis en risk för konflikt mellan dessa båda förutsättningar. 

Domstolen står då som den yttersta garanten för att processen till-

försäkras det beslutsunderlag som ärendet kräver. I praktiken gör 

dock domstolarna sällan några egna utredningar, utan man förlitar sig 

i allt väsentligt på att det beslutsunderlag som myndigheten levererar. 

Här föreligger alltså ett problem. Om myndigheten brister i sin 

inhämtning av underlag, finns små förutsättningar för att domstolen 

                                                
54 Sannolikheten att dömas till fängelse, Brå rapport 2000:13, Olika förundersökningsledare – 

olika beslut, Brå rapport 2009:8. 
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ska upptäcka detta. Ansvaret ligger då på den försäkrade, vilket när 

det gäller exempelvis inhämtning av relevanta forskningsresultat i de 

flesta fall inte framstår som realistiskt. 

Mot denna bakgrund har ISF beslutat att närmare granska samspelet 

mellan förvaltningsmyndigheterna och domstolarna inom socialför-

säkringsområdet. I ett första steg planeras en analys av vad som kan 

förklara variationen i domstolarnas beslutsfattande.  

Stärkt styrning, risk för kontraproduktiva effekter 

Det fortsatta arbetet med att utveckla styrningen inom myndigheterna 

kan förväntas leda till positiv utveckling också av produktiviteten. 

När man driver vissa produktionsmål hårt inom en organisation, finns 

samtidigt en risk för kontraproduktiva effekter, något som har obser-

verats också i Försäkringskassans egna analyser.
55

 En sådan effekt 

kan vara att ett mått blir till ett självändamål, det vill säga att man 

förlorar ur sikte det intressanta mål som måttet är tänkt att motsvara 

och att de som utsätts för mätningen anpassar sig till måtten och hur 

de mäts.
56

 En sådan anpassning kan leda till ytligt sett goda resultat, 

samtidigt som de mål för verksamheten som måtten ska operationa-

lisera inte uppfylls. En annan risk är att organisationen kommer att 

arbeta efter resultatmått som är lätta att kvantifiera, oavsett relevans 

eller validitet, på bekostnad av viktiga aktiviteter som är svåra att 

kvantifiera. Verksamheten snedvrids då.  

En tredje risk är att de egna resultaten främjas på bekostnad av 

helheten, det vill säga att olika verksamheter åstadkommer lokala 

produktivitetsförbättringar på bekostnad av andra verksamheter – vad 

som brukar benämnas suboptimering. En motsvarande insnävning av 

tidshorisonten kan leda till att resultatmått som mäter kortsiktiga mål 

ges större vikt än sådana som mäter de långsiktiga. 

Flera av ISF:s pågående projekt anknyter till dessa problem – 

tillämpning av ett systemsynsätt på verksamheten, användningen av 

mål och mått och risken för kontraproduktiva effekter liksom even-

tuella konflikter mellan olika styrfilosofier. Några av dessa planeras 

löpa över flera år.  

                                                
55 Mål, mått och resultat – analys av handläggningstider, Socialförsäkringsrapport 2008:6, och 

Med målet i sikte. Analys av Försäkringskassans handläggningstider 2006-2010, Socialför-

säkringsrapport 2012:3. 
56 Något som i litteraturen ibland brukar benämnas Goodharts lag.  
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Kontroll 

Inom området felaktiga utbetalningar finns som nämnts en betydande 

utvecklingspotential. Kontrollinsatser måste i större utsträckning än 

tidigare inriktas och dimensioneras på basis av analytiska modeller, 

och registerdata måste utnyttjas effektivt i samma syfte. Detta är ett 

utomordentligt viktigt arbete, av åtminstone två skäl. Att andelen 

felaktiga utbetalningar hålls på en låg nivå är i sig viktigt för social-

försäkringssystemets legitimitet. Legitimiteten kan emellertid hotas 

också från ett annat håll. Inom varje administrativt system begås fel 

av två slag: personer som är berättigade till en viss förmån kan få 

avslag eller ett för lågt belopp, och personer som inte är berättigade 

kan få förmåner utbetalade. Så länge träffsäkerheten i utbetalningarna 

är given finns en mer eller mindre matematiskt given avvägning 

mellan fel av dessa både slag; en minskning av den ena typen av fel 

leder till en ökning av den andra. Fel av det första slaget är också de 

ett hot mot legitimiteten, eftersom de ofta får stort utrymme i den 

massmediala rapporteringen och upplevs som exempel på orättvisa. 

Motsättningen kan bara minskas genom att träffsäkerheten i utbetal-

ningarna ökar, vilket förutsätter ett intensivare förebyggande arbete 

eller en utvecklad kontroll, eller båda.  

Här är det viktigt att lära av erfarenheten. ISF har i flera projekt 

konstaterat att vunna erfarenheter inte alltid tillvaratagits och avser att 

återkomma till inlärningsproblemet i ytterligare projekt. 

Utvärdering av pensionssystemet 

Pensionsreformen beslutades med ett antal olika mål i sikte. Det 

övergripande målet var att skapa ett finansiellt hållbart pensions-

system, mot bakgrund av de förutsedda demografiska förändringarna. 

Detta åstadkoms huvudsakligen genom en sänkning av ersättnings-

nivån i inkomstpensionen och en överföring av risken från staten till 

pensionärskollektivet. Premiepensionen var tänkt att i någon mån 

kompensera för dessa förändringar, i och med att man förutsatte att 

den gynnsamma utvecklingen på finansmarknaderna under åren före 

reformen skulle fortsätta. Andra åtgärder har som nämnts genomförts 

för att förlänga den yrkesverksamma perioden i livet och den vägen 

bidra till ökad finansiell stabilitet. 

Reformen och de förändringar som senare har genomförts av den 

administrativa strukturen har också byggt på föreställningen att de 

administrativa kostnaderna skulle kunna sänkas. Efterhand som de 
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blivande pensionärernas oro över sina bristande kunskaper blivit en 

politisk fråga har kraven också höjts på att administrationen tillsam-

mans med andra viktiga aktörer skulle kunna åstadkomma en stadig-

varande och signifikant förbättring av kunskapsläget. 

Med ett drygt decenniums erfarenheter kan det nu konstateras att 

dessa förväntningar har varit svårare att infria än förutsett. Den så 

kallade bromsen, som hade till uppgift att garantera den finansiella 

stabiliteten hos systemet, desavouerades politiskt den första gång som 

den testades i praktiken. Den tekniska omkonstruktionen av bromsen 

är sannolikt av begränsad betydelse; viktigare var att riksdagen valde 

att kompensera effekterna av bromsen med skattelättnader för pensio-

närerna, vilket ur offentligfinansiell synvinkel är liktydigt med att 

bromsen sattes ur spel.  

Den andra gruppen av åtgärder för att stärka systemet, byggda på 

försök att förlänga den yrkesverksamma perioden, möter som visats 

svårigheter både på grund av avtalspensionerna och delar av skatte-

lagstiftningen. 

En del av ISF:s intresse under de närmaste åren kommer att riktas 

mot den administrativa kostnaden för att förvalta pensionssystemet. 

Den myndighetsrelaterade delen är förhållandevis lätt åtkomlig, 

medan de delar av kostnaderna som faller på privata förvaltare fordrar 

mer arbete. Avsikten är att på ett samlat sätt kunna beskriva hur stor 

del av sitt pensionskapital som de blivande pensionärerna tvingas 

avstå från till dem som förvaltar kapitalet fram till pensionerings-

tidpunkten. 

Internationella frågor 

Socialförsäkringssystemen är i allt väsentligt nationella konstruk-

tioner. Visserligen har det inom OECD-området under lång tid 

bedrivits ett tanke- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna, 

men skillnaderna till följd av olikheter i förutsättningar och historisk 

tradition är ändå betydande. När det ekonomiska samarbetet över 

gränserna utvecklas, och då i synnerhet inom EU, kan sådana 

skillnader ge upphov till problem. Personer som föds i ett EU-land, 

arbetar i ett annat och pensionerar sig i ett tredje riskerar att stöta på 

problem rörande både definitionen av rättigheterna och möjligheten 

att överföra rättigheter mellan länderna. Kommunikationen mellan 

socialförsäkringsadministrationerna är ännu inte tillfredsställande 

utvecklad. 
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De internationella frågorna är volymsmässigt ännu inte särskilt 

betydande, men de kan vara av stor betydelse för enskilda och är 

principiellt viktiga. I takt med att rörligheten ökar ytterligare kan de 

förväntas också i omfång. ISF har som ett första steg initierat ett 

projekt för att fastställa rättsläget på EU-nivå vad gäller de viktigare 

socialförsäkringarna. Därefter kommer internationella aspekter på 

socialförsäkringssystemets utveckling att vara ett återkommande tema 

i ISF:s arbete. 
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