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Generaldirektörens förord 

 

Denna rapport redovisar en sammanställning av de viktigaste iakt-

tagelserna i Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) systemtillsyn 

och effektivitetsgranskning under 2019.  

2019 har varit det mest händelserika året i myndighetens historia. 

Under det första halvåret har vi genomfört det förberedande arbetet 

med nystarten av verksamheten i Göteborg, där många nya med-

arbetare har introducerats och välkomnats till ISF. Samtidigt har vi 

bedrivit ett intensivt parallellt arbete för att kunna avsluta verksam-

heten i sin helhet i Stockholm vid halvårsskiftet. Många tidigare med-

arbetare vid ISF har avslutat sina anställningar och gått vidare till nya 

arbeten eller utredningar. Det har inneburit en tid med mycket hög 

arbetsbelastning för både chefer och medarbetare. ISF har inte haft en 

ordinarie generaldirektör sedan maj 2018. 

Omlokaliseringen har tagit mycket tid och kraft från vår kärnverk-

samhet – att utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgransk-

ning av socialförsäkringsområdet. Under året 2019 har ISF lämnat  

10 rapporter till regeringen, vilket är betydligt lägre än föregående  

år och i nivå med 2010 när ISF var en nybildad myndighet. 

Samtidigt som vi de senaste två åren behövt lägga stort fokus på 

omlokaliseringen, så visar uppföljningen av effekterna som ISF:s 

verksamhet har haft under samma period på att våra rapporter ofta 

använts som underlag och referensmaterial i kommittédirektiv och 

betänkanden och i några fall har rapporter legat till grund för reger-

ingens styrning av myndigheterna. Försäkringskassan har de senaste 

två åren använt många av ISF:s rapporter som underlag i sin interna 

styrning och i sitt utvecklingsarbete. 
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Höstens arbete och arbetet framöver handlar om att skapa goda 

förutsättningar för en nystart av verksamheten i Göteborg. Vi har 

bland annat genomfört en ambitiös verksamhetsplanering som har 

genererat idéer till granskningar för både 2020 och 2021. Vi har 

genomfört workshops och aktiviteter både i det instruktionsenliga 

uppdraget med jämställdhetsintegrering och i regeringsuppdraget  

med barnrättsperspektivet. Vi har fått fem nya regeringsuppdrag och 

vi har startat nya projekt och vi har haft 28 pågående projekt under 

verksamhetsåret.  

En viktig milstolpe att markera framtiden och nystarten var invig-

ningen av ISF i Göteborg i augusti, något som jag gjorde med stor 

stolthet över alla medarbetare och det fantastiska arbete som har 

genomförts i verksamheten. Vid invigningen talade statssekreterare 

Roger Mörtvik, Anders Danielsson landshövding i Västra Götalands 

län, Johnny Magnusson regionstyrelsens ordförande i Västra Göta-

landsregionen och Axel Josefsson kommunstyrelsens ordförande i 

Göteborgs Stad.  

 

Göteborg i februari 2020 

 

Marie Seijboldt 
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1 Utgångspunkter för ISF:s tillsyn och 

granskning 

1.1 ISF:s uppdrag 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att värna 

rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
1
 

Socialförsäkringen är en central del av det svenska välfärdssystemet. 

Socialförsäkringssystemet består av cirka 50 olika förmåner och är  

av stor betydelse för många människors personliga och ekonomiska 

situation, genom att det ökar den ekonomiska tryggheten i olika livs-

situationer som föräldraskap, sjukdom och ålderdom. Samtidigt med-

för socialförsäkringssystemet stora kostnader för samhället – det  

står för en fjärdedel av de statliga utgifterna och omsluter mer än  

250 miljarder kronor. Till detta kommer utgifter för den allmänna 

pensionen på 340 miljarder kronor som hanteras utanför statsbudget-

en. Det innebär att det är viktigt för både enskilda medborgare och för 

samhället i stort att socialförsäkringssystemet fungerar som avsett. 

En utmaning är att socialförsäkringssystemet ständigt förändras och 

utvecklas. Men alla förändringar får inte avsedd effekt. Tillämpning-

en av reglerna för en förmån kan variera mellan olika handläggare 

eller delar av Sverige. Det kan finnas brister i myndigheternas system 

för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att mot-

verka bidragsbrott. Bristfällig eller svårbegriplig information kan 

göra att medborgare går miste om en förmån som de har rätt till eller 

att de fattar mindre välgrundade beslut om exempelvis sparande eller 

förvärvsarbete. Handläggningstiderna för förmåner kan bli långa och 

effektiviseringar och besparingar kan bli mindre än förväntat eller 

                                                      
1 1 § förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen 

(instruktionen). 
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helt utebli. Sammantaget innebär detta att det är viktigt att följa upp, 

granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar, så 

att eventuella brister upptäcks och rättas till. Detta är ISF:s uppgift. 

I ISF:s uppdrag ingår att granska den verksamhet som bedrivs av de 

myndigheter som administrerar socialförsäkringen, nämligen Försäk-

ringskassan, Pensionsmyndigheten
2
 och Skatteverket (i de delar som 

avser beslut om pensionsgrundande inkomst). ISF kan också granska 

den verksamhet som bedrivs av andra aktörer när den gränsar till 

socialförsäkringsområdet. Dessutom kan ISF granska samverkans-

insatser som har anknytning till socialförsäkringsområdet.
3
  

ISF har inrättats för att det ska finnas en extern granskning av och 

tillsyn över socialförsäkringsområdet. Myndighetens medarbetare har 

sammantaget en kombination av generalist- och specialistkompetens 

som ger goda förutsättningar att bevaka hela den svenska social-

försäkringen och relevanta gränsområden. 

1.1.1 ISF:s verktyg – systemtillsyn och 
effektivitetsgranskning  

ISF:s verktyg för att granska socialförsäkringssystemet är system-

tillsyn och effektivitetsgranskning.  

Systemtillsyn är granskning av om tillsynsobjektets egna system för 

styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning 

av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa.
4
  

Effektivitetsgranskning är granskning av om tillsynsobjektets verk-

samhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.
5
  

Något förenklat är systemtillsyn i huvudsak inriktad på rättssäkerhet. 

Effektivitetsgranskning fokuserar på den administrativa effektiviteten 

hos den granskade verksamheten och de effekter som olika delar av 

socialförsäkringssystemet har i samhället. 

                                                      
2 Men ISF ska inte granska den del av Pensionsmyndighetens verksamhet som står under 

Finansinspektionens tillsyn, se 2 § 2 instruktionen. 
3 2 och 3§§ instruktionen. 
4 1 § instruktionen. 
5 1 § instruktionen. 
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1.1.2 Rättssäkerhet  

Rättssäkerhet är ett komplext begrepp som rymmer flera olika 

dimensioner. Centralt för rättssäkerheten är att de beslut som fattas  

av myndigheter ska vara både materiellt och formellt riktiga.  

För att ett beslut ska kunna bli materiellt riktigt måste det finnas 

tillräckligt klara och tydliga regler som tillämpas på ett korrekt sätt 

och på sakliga grunder utan hänsyn till några ovidkommande faktor-

er. I ett rättssäkert system måste det vara möjligt för den enskilda 

personen att förutse vilket beslut som kommer att fattas. Det är också 

väsentligt att lika fall bedöms lika.  

Den formella rättssäkerheten handlar framför allt om hur myndigheter 

handlägger och fattar beslut. Den syftar till att den enskilda personen 

ska kunna ta tillvara sina intressen. Personen måste till exempel få 

möjlighet att föra fram sina argument i saken och få insyn i vilket 

underlag som har tillförts ärendet från någon annan än hen själv. 

Myndigheten måste också motivera sitt beslut på ett tydligt och be-

gripligt sätt så att den enskilda personen förstår hur myndigheten har 

resonerat, bland annat för att den enskilda ska kunna ta ställning till 

om hen har anledning att överklaga beslutet. 

1.1.3 Effektivitet  

Effektivitet kan delas upp i två kategorier – administrativ effektivitet 

och effektivitet som ett mått på de effekter som regelverket och 

myndigheternas agerande får i samhället.  

Administrativ effektivitet  

Den administrativa effektiviteten handlar framför allt om hur en 

organisation använder sina resurser och hur den uppnår målen med 

sin verksamhet. Granskningarna fokuserar då ofta på vad en viss 

förmån kostar att administrera, om hantering och kostnader skiljer sig 

mellan olika kontor inom en myndighet samt om de administrativa 

kostnaderna kan minskas utan att kvaliteten blir lidande.  

Den administrativa effektiviteten kan påverkas av hur långa hand-

läggningstiderna är, hur ärendehanteringen inom den ansvariga 

myndigheten är organiserad eller hur beslutsstödet för handläggarna 

är utformat. Effektiviteten kan också påverkas av hur myndighetens 
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arbete med kontroller för att förhindra felaktiga utbetalningar och 

bidragsbrott är utformat.  

Ofta måste ISF också ta hänsyn till vissa kvalitetsaspekter som har 

betydelse för rättssäkerheten vid granskningar av den administrativa 

effektiviteten, som exempelvis lagenlighet och likformighet. Därmed 

kan ISF kontrollera att kostnadsminskningar inte sker på bekostnad 

av sänkt kvalitet i handläggning eller beslut. 

Samhällseffekter  

Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin 

utgångspunkt i det statliga åtagandet. En viktig del i ISF:s granskning 

är därför att utvärdera vilka effekter – såväl avsedda som inte avsedda 

– som olika delar av socialförsäkringen ger upphov till.  

Det statliga åtagandet avser de effekter som uppnås när socialförsäk-

ringsförmåner och andra åtgärder når olika mottagare, till exempel 

barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjuk-

skrivna. En viss förmån kan både handläggas administrativt effektivt 

och vara träffsäker, men ändå brista i effektivitet genom att de politi-

ska mål som förmånen är tänkt att åstadkomma inte uppnås. 

1.1.4 Det är värdefullt att granskning av rättssäkerhet 
och effektivitet bedrivs samlat 

I praktiken granskar ISF ofta rättssäkerhetsfrågor och frågor som rör 

den administrativa effektiviteten tillsammans. Rättssäkerhetsfrågor 

och olika effektivitetsaspekter har nämligen nära beröringspunkter 

och är i praktiken ofta svåra att separera. För att en verksamhet ska 

anses vara administrativt effektiv krävs till exempel att handlägg-

ningen håller en hög kvalitet. Ett av de främsta måtten på kvaliteten  

i handläggningen är just om den är rättssäker. Omvänt kan rättssäker-

heten påverkas av den administrativa effektiviteten. Exempelvis kan 

en handläggning som är ineffektiv genom att den leder till långa 

handläggningstider försämra rättssäkerheten.  

Även myndigheternas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar 

och bidragsbrott handlar om både rättssäkerhet och effektivitet. Att de 

ansvariga myndigheterna på socialförsäkringsområdet säkerställer att 

förmåner betalas ut med rätt belopp till de mottagare som har rätt till 
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dem är en rättssäkerhetsfråga. Men i myndigheternas uppdrag ligger 

också att de ska se till att använda handläggningsrutiner och inrätta 

kontroller av olika slag som leder till väl avvägda och väl använda 

administrativa resurser. 

Det finns beröringspunkter även mellan rättssäkerhet och effektivitet  

i form av effekter av den förda politiken för samhället och medborg-

arna. Tolkningen av om beslut är materiellt riktiga görs med utgångs-

punkt från lagstiftarens intentioner, vilket innebär att frågan om 

reglerna och tolkningen av dem leder till avsedda effekter handlar 

både om effektivitet och om rättssäkerhet. Genom att exempelvis 

genomföra effektutvärderingar i samspel med granskningar som är 

inriktade på rättssäkerhet och administrativ effektivitet blir det också 

möjligt att undersöka de bakomliggande orsakerna till att de effekter 

som lagstiftaren eller ansvariga myndigheter vill åstadkomma inte 

uppnås. Att de avsedda effekterna inte uppnås kan till exempel bero 

på att det finns brister i förmånssystemets utformning eller i imple-

menteringen av reglerna, att omvärlden har förändrats eller att 

systemet samverkar med andra system på ett sätt som påverkar 

mottagarnas incitament på ett oväntat sätt. 

Sammanfattningsvis har det ett stort värde att granska rättssäkerhets- 

och effektivitetsfrågor samlat. Granskningar av rättssäkerhetsfrågor 

kan också ge uppslag till granskningar av effektivitetsfrågor och vice 

versa. 

1.2 Resultat av ISF:s tillsyn och granskning 

ISF ska löpande redovisa resultatet av sin tillsyn och granskning till 

regeringen.
6
 Detta sker normalt i form av rapporter.  

Det förekommer också att ISF lämnar över skrivelser till regeringen. 

Skrivelserna kan användas för att delredovisa regeringsuppdrag eller 

informera om iakttagelser som bör komma till regeringens kännedom, 

men som inte lämpar sig för en rapport.  

Myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet kan även resul-

tera i andra publikationer, främst arbetsrapporter, working papers  

och vetenskapliga artiklar. Arbetsrapporter kan ha karaktären av 

förstudier eller innehålla tekniskt betonat bakgrundsmaterial, till 

                                                      
6 11 § instruktionen. 
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exempel statistiska bearbetningar, matematiska modellbeskrivningar 

eller översikter av förändringar i regelverket. Working papers och 

vetenskapliga artiklar är texter avsedda för publicering i vetenskap-

liga tidskrifter. Dessa typer av publikationer överlämnas inte till 

regeringen, men publiceras på myndighetens webbplats. 

Senast sex veckor efter att ISF har lämnat en rapport som särskilt 

berör Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska de enligt sina 

respektive instruktioner kommentera ISF:s slutsatser och redovisa till 

regeringen de eventuella åtgärder som de avser att vidta med anled-

ning av rapporten.
7
 

 
  

                                                      
7 3 a § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan och 3 a § förordningen 

(2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. 
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2 Sammanställning av ISF:s 
verksamhet 2019 

Under 2019 har ISF publicerat 10 rapporter, inklusive den årliga 

rapporten för 2019. Myndigheten har också lämnat 3 skrivelser  

till regeringen, inklusive skrivelsen om uppdraget att omlokalisera 

ISF till Göteborg. ISF har vidare publicerat 1 vetenskaplig artikel.
8
 

Rapporterna och de övriga publikationerna berör både rättssäkerhets-

frågor och effektivitetsfrågor och spänner över flera förmånsområden.  

Detta kapitel inleds med två sammanställningar. Den första samman-

ställningen delar in rapporter och skrivelser till regeringen efter vilket 

förmånsområde de handlar om (avsnitt 2.1). Den andra samman-

ställningen delar in publikationerna efter de huvudbegrepp som är 

styrande för ISF:s verksamhet, nämligen rättssäkerhet och effektivitet 

(avsnitt 2.2).  

Kapitlet innehåller också en översikt över ISF:s samtliga publika-

tioner under perioden 2017–2019 utifrån förmånsområden och 

huvudsaklig inriktning (avsnitt 2.3).  
  

                                                      
8 En beskrivning av de olika publikationstyperna finns i avsnitt 1.2. 
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2.1 Sammanställning efter förmånsområde 

Detta avsnitt ger en överblick över de publiceringar som ISF gjort 

under 2019 uppdelade på följande områden: 

– Övergripande granskningar 

– Förmåner till barn och familjer 

– Förmåner till personer med funktionsnedsättning 

– Tandvårdsförmåner 

– Ohälsorelaterade förmåner 

– Pensioner och pensionsrelaterade förmåner. 

Övergripande granskningar 

En övergripande granskning är en granskning som antingen omfattar 

flera förmånsområden eller som inte handlar om ett specifikt för-

månsområde. 

ISF har under 2019 publicerat 4 rapporter inom området övergripande 

granskningar.  

Tabell 1. Publikationer inom området övergripande 

granskningar under 2019 

Nummer Titel 

2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet – en 

granskning av förbund för finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser 

2019:3  Vård utomlands – en granskning av Försäkringskassans hantering 

av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz 

2019:4  Gör samordningsförbund någon skillnad? – en analys av 

samordningsförbund under perioden 2005–2010  

2019:8  Försäkringskassan som part i Förvaltningsdomstol – en analys av 

hur väl myndighetens processföring fungerar  
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Förmåner till barn och familjer  

Förmåner till barn och familjer omfattar graviditetspenning, föräldra-

penning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, adop-

tionsbidrag, omvårdnadsbidrag och bostadsbidrag. 

Under 2019 har ISF publicerat 2 rapporter som handlar om förmåner 

till barn och familjer. 

Tabell 2. Publikationer som handlar om förmåner till barn  

och familjer under 2019 

Nummer Titel 

2019:6 

 

Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå – en 

analys av effekter på barnafödande och förvärvsarbete av höjd 

ersättning i föräldrapenningens grundnivå  

2019:7 
Från underhållsstöd till underhållsbidrag? – en granskning av 

2016 års reform inom underhållsstödet  

Förmåner till personer med funktionsnedsättning 

Förmåner till personer med funktionsnedsättning omfattar mer-

kostnadsersättning, assistansersättning och bilstöd. 

Under 2019 har ISF inte publicerat någon rapport som handlar om 

förmåner till personer med funktionsnedsättning.  

Tandvårdsförmåner 

Tandvårdsförmåner omfattar allmänt tandvårdsstöd, särskilt tand-

vårdsbidrag och högkostnadsskydd. 

Under 2019 har ISF inte publicerat någon rapport som handlar om 

tandvårdsförmåner.  

Ohälsorelaterade förmåner 

Ohälsorelaterade förmåner omfattar sjukpenning, rehabiliterings-

ersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeersättning, 

smittbärarersättning, närståendepenning och bostadstillägg vid sjuk-

ersättning eller aktivitetsersättning. 
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ISF har publicerat 3 rapporter som handlar om förmåner vid ohälsa 

under 2019. Under året har också 1 vetenskaplig artikel publicerats 

inom området.
9
 

Tabell 3. Publikationer som handlar om ohälsorelaterade  

förmåner under 2019 

Nummer Titel 

2019:5  Förenklat läkarintyg och inflödet till socialförsäkringen – en 

analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå 

2019:9  Hel sjukersättning från 19 års ålder – en granskning av 

Försäkringskassans tillämpning av regeländringen från den  

1 februari 2017 

2019:10  En jämställdhetsanalys av handläggningen av 

arbetsskadeförsäkringen 

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner 

Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension, 

garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och 

bostadstillägg till pensionärer. 

Under 2019 har ISF lämnat 1 skrivelse till regeringen som handlar om 

pensioner och pensionsrelaterade förmåner. 

                                                      
9 Vazes M., Leijon O., Wikman A., Nord T., Lindwall U., Wiberg M., Alexandersson K., och 

Gonäs L., A follow-up of the introduction of a maximum entitlement period for receiving 

sickness benefits in Sweden: A nationwide register-based study. Scandinavian Journal of 

Public Health 2019 januari. 
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Tabell 4. Publikationer som rör pensioner och pensionsrelaterade 

förmåner under 2019 

Nummer Titel 

Skrivelse  Effekter av tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner 

(slutredovisning)  

2.2 Sammanställning efter inriktning mot 

rättssäkerhet och effektivitet 

Detta avsnitt presenterar samtliga rapporter och skrivelsen till reger-

ingen indelade i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet. Effek-

tivitet har delats upp i underkategorierna administrativ effektivitet 

och samhällseffekter. Eftersom en granskning kan innehålla både 

rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter finns några granskningar i 

flera kategorier.  

Av de rapporter och andra publikationer som har publicerats under  

2019 har 5 rapporter och 1 skrivelse som överlämnats till regeringen 

handlat om rättssäkerhetsfrågor. Under 2019 har 4 rapporter handlat 

om frågor om administrativ effektivitet medan 6 rapporter och 2 

skrivelser har behandlat samhällseffekter av regelverket och 

myndigheternas agerande. 
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Tabell 5. Rapporter och skrivelser till regeringen publicerade 

under 2019 indelade efter inriktning 

 Rättssäkerhet Effektivitet 

  Administrativ 

effektivitet 

Samhälls-

effekter 

Rapporter 

Samordningsförbundens 

organisering och verksamhet 

(2019:1) 

  x 

Vård utomlands (2019:3) x x  

Gör samordningsförbund någon 

skillnad? (2019:4) 
  x 

Förenklat läkarintyg och 

inflödet till socialförsäkringen 

(2019:5) 

  x 

Effekter av höjd ersättning i 

föräldrapenning på grundnivå 

(2019:6) 

  x 

Från underhållsstöd till 

underhållsbidrag? (2019:7) 
x  x 

Försäkringskassan som part i 

Förvaltningsdomstol (2019:8) 
x x  

Hel sjukersättning från 19 års 

ålder (2019:9) 
x x x 

En jämställdhetsanalys av 

handläggningen av arbetsskade-

försäkringen (2019:10) 

x x  

Skrivelser     

Effekter av tidsbegränsade uttag 

av tjänstpensioner  
  x 

Barnrättsperspektivet i ISF:s 

verksamhet 
x  x 

Anm. I tabellen ingår inte den årliga rapporten (2019:2) och inte skrivelsen Slutredovisning av 

uppdrag att lokalisera ISF till Göteborg. 
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2.3 Översikt för åren 2017–2019 

I detta avsnitt redovisas en översikt över hur de rapporter som ISF har 

publicerat under de tre senaste åren fördelas när det gäller förmåns-

områden och inriktning.  

Sammanställning av rapporter efter förmånsområde  

Övergripande granskningar är ISF:s största verksamhetsområde sett  

till antalet publicerade rapporter under de tre senaste åren. 40 procent 

av rapporterna handlar om detta område. Därefter kommer ohälso-

området med 29 procent. 14 procent av rapporterna handlar om 

pensionsförmåner, följt av förmåner till barn och familj med 12 pro-

cent. 5 procent av rapporterna handlar om förmåner till personer med 

funktionsnedsättning. ISF har inte publicerat någon rapport inom 

tandvårdsområdet under de senaste tre åren.  

Figur 1. Fördelning av rapporter mellan förmånsområden under 

åren 2017–2019 
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Sammanställning av rapporter efter inriktning mot rättssäkerhet 

och effektivitet  

I 22 av de totalt 42 rapporter (de årliga rapporterna är exkluderade) 

som har publicerats under 2017–2019 behandlas frågor om rätts-

säkerhet. Effektivitetsfrågor behandlas i 39 rapporter. Frågor om 

administrativ effektivitet behandlas i 22 rapporter och 20 rapporter 

behandlar frågor om samhällseffekter. Observera att varje rapport kan 

ingå i mer än en kategori. 

Figur 2. Fördelning av rapporter efter huvudsaklig inriktning 

under 2017–2019 
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3 Rapportering av särskilda 

regeringsuppdrag 

ISF har fått särskilda uppdrag från regeringen, först med att integrera 

ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och senare också ett 

barnrättsperspektiv. ISF har också fått uppdraget att lokalisera 

verksamheten till Göterborg.  

Kapitlet innehåller två beskrivningar av i vilken utsträckning ett 

jämställdhetsperspektiv respektive ett barnrättsperspektiv har 

integrerats i ISF:s granskningar (avsnitt 3.1 och 3.2).  

Kapitlet avslutas med en övergripande beskrivning av hur ISF har 

genomfört regeringens uppdrag att lokalisera verksamheten till 

Göteborg (avsnitt 3.3). 

3.1 Jämställdhetsperspektiv i tillsyns- och 
granskningsverksamheten 

Sedan år 2018 anger ISF:s instruktion att myndighetens gransknings-

verksamhet ska belysa hur socialförsäkringen fungerar för kvinnor 

och män samt för flickor och pojkar. Under tidigare år har ISF haft ett 

särskilt uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås 

genom jämställdhetsintegrering. 

I regleringsbrevet för 2019 anges att ISF ska redovisa resultat av de 

åtgärder som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till 

att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.  
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ISF har fastställt följande övergripande mål för myndighetens jäm-

ställdhetsarbete:  

ISF bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen genom att 

i de besluts- och kunskapsunderlag som myndigheten tar fram 

identifiera och synliggöra de jämställdhetsproblem som finns  

på socialförsäkringsområdet och lämna förslag om vad man kan 

göra åt problemen.  

ISF har redan tidigare tydligt fokuserat på jämställdhet i flera rappor-

ter, men för att uppnå målet fokuserar ISF sedan 2016 på jämställd-

hetsfrågor i tillsyns- och granskningsverksamheten i ännu högre 

utsträckning än tidigare.  

ISF:s uppföljningar visar att under perioden 2016–2019 hade  

22 procent av rapporterna ett uttalat jämställdhetsfokus, medan  

38 procent innehöll könsuppdelad statistik eller inkluderade kön som 

förklarande faktor i analysen. Det är betydligt större andel än under 

åren 2010–2015 då motsvarande andelar var 2 respektive 29 procent.  

Figur 3. Andel rapporter med olika grad av jämställdhetsfokus 

under 2016–2019  
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3.2 Barnrättsperspektiv i tillsyns- och 

granskningsverksamheten 

ISF ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som pågick under 

perioden 2017–2019. I regleringsbrevet för 2018 fick ISF i uppdrag 

av regeringens att analysera tillämpningen av barnets rättigheter i vår 

tillsyns- och granskningsverksamhet. I uppdraget ingick också att 

identifiera utvecklingsområden och redovisa hur myndigheten kan ta 

om hand om sådana områden. Uppdraget redovisades i juni 2019.  

Uppdraget genomfördes genom att kartlägga och analysera våra 

rapporter och svar på remisser under perioden 2010–2018. Mot bak-

grund av det arbetet har vi identifierat olika utvecklingsområden och 

tagit fram en handlingsplan. 

Ett centralt utvecklingsområde för ISF är att höja kompetensen om 

barnrättsperspektivet bland medarbetarna. Vi har därför genomfört 

flera kompetenshöjande insatser. Till exempel ingår sedan hösten 

2018 ett pass om barnrättsperspektivet i introduktionsutbildningen  

för nya medarbetare. Vi har även under 2019 haft en utbildningsdag 

med Barnombudsmannen för alla medarbetare och ett seminarium om 

barnrättsperspektivet inom personlig assistans.  

Vi ser också att utredarna behöver stöd i hur barnrättsperspektivet 

mer specifikt skulle kunna användas inom olika granskningar. Vi 

håller därför på att arbeta fram ett konkret metodstöd. Detta beräknas 

vara färdigt i juni 2020. 

Vi har under 2019 fört in ett barnrättsperspektiv i vår projektväg-

ledning, som är det centrala dokument som styr vår projektprocess.  

Under 2019 har barnrättsperspektivet successivt börjat föras in i våra 

projektplaner och i remissvar, där det bedöms vara relevant.  
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3.3 Uppdrag att lokalisera ISF:s verksamhet 

till Göteborg 

ISF har fått regeringens uppdrag att lokalisera verksamheten till 

Göteborg. Arbetet skulle vara genomfört senast den 1 augusti 2019. 

En skrivelse har publicerats i oktober som slutredovisar uppdraget.
10

 

För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till skrivelsen.  

Beslutet om omlokalisering var ett helt oväntat besked som har upp-

fattats som en nedläggning av myndigheten, snarare än en omlokal-

isering. Ett beslut om en lokalisering av en hel verksamhet till en ny 

ort på ett stort geografiskt avstånd från den ursprungliga orten är en 

stor, påtvingad förändring som skapar dilemman och lojalitets-

konflikter hos medarbetarna. Medarbetarnas välmående och arbets-

prestationer påverkades negativt av detta. Det ska tilläggas att ISF 

inte har haft en ordinarie generaldirektör sedan maj 2018. 

För att kunna genomföra arbetet med att omlokalisera ISF från 

Stockholm till Göteborg på bästa sätt valde ISF en övergripande 

strategi som bäst kan beskrivas som att vi har trampat på gasen för  

att ta oss ur den kris som omlokaliseringen har inneburit. Våra valda 

strategier har varit viktiga framgångsfaktorer i arbetet. 

Vi har haft ett aktivt och öppet förhållningssätt som har inneburit att 

alla chefer har varit aktiva i omställningsarbetet. Vi har tagit fram en 

handlingsplan med prioriterade aktiviteter för varje halvår och vi har 

kontinuerligt lämnat information till och haft en dialog med med-

arbetarna. 

Vi har haft ett proaktivt arbete med åtgärder för att hantera föränd-

ringen och genomfört föreläsningar om att befinna sig i och förhålla 

sig till förändring. Vi har satsat på kompetensutveckling med lokala 

omställningsmedel och tidiga insatser från Trygghetsstiftelsen och vi 

har genomfört en kick-off med fokus på medarbetarnas behov. Chef-

erna har varit närvarande för samtal, de har haft tätare och anpassade 

medarbetarsamtal och vi har prioriterat att genomföra lönerevision-

erna enligt den vanliga tidplanen. 

De fackliga organisationerna och arbetsmiljöombuden har varit aktiva 

tidigt i processen. En riskbedömning genomfördes tidigt och vi har 

                                                      
10 ISF skrivelse Slutredovisning av uppdrag att lokalisera ISF till Göteborg, dnr 2018-0107. 
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tagit fram tidsbegränsade villkor för att främja en omlokalisering och 

kompetensöverföring till Göteborg.  

Vi har fokuserat på kärnverksamheten och har behållit fokus på våra 

pågående projekt i ledningsgruppen. Vi har genomfört verksamhets-

planeringen för att garantera kompetensöverföring och produktion på 

lång sikt. Våra lojala medarbetare har varit helt avgörande för att 

kunna bibehålla produktionen på kort sikt.  

Vi har haft fokus på att rekrytera tidigt till Göteborg och i september 

2018 startade ISF verksamheten i Göteborg med tio medarbetare. Vi 

har tagit fram ett anpassat och fördjupat introduktionsprogram för 

nyanställda. De nya medarbetarnas arbete i pågående projekt har  

varit särskilt viktigt och har säkerställt att ISF har kunnat publicera 

rapporter. Vi valde också att inleda processen att hitta lämpliga 

lokaler i Göteborg direkt efter beslutet. 

Varje halvår under omlokaliseringsperioden har haft sin egen karak-

tär. Första halvåret var det kris och ISF förlorade hälften av sin 

utredarkapacitet. Det andra halvåret hade nya medarbetare börjat i 

Göteborg och tillförde hopp och ett gott samarbete som också möjlig-

gjorde kompetensöverföring. Det tredje halvåret hade ISF förberett 

nystarten i Göteborg och avslutat verksamheten i Stockholm. Höstens 

arbete och arbetet framöver handlar om att skapa goda förutsättningar 

för en nystart för ISF i Göteborg.  

Omlokaliseringen av ISF från Stockholm till Göteborg har gett oss  

en del värdefulla lärdomar. Vi skulle ha behövt ett tidigare och mer 

aktivt stöd från Arbetsgivarverket i både generella och specifika 

frågor. Vi skulle också ha behövt ett genomförbart uppdrag med 

realistiska förväntningar och ett ekonomiskt utrymme att hantera 

större kostnader. 
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4 Övergripande granskningar 

Detta kapitel redovisar de rapporter som omfattar flera förmåns-

områden eller som inte handlar om ett särskilt förmånsområde. 

4.1.1 Samordningsförbundens organisering och 
verksamhet – en granskning av förbund för 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  

ISF har på regeringens uppdrag utvärderat samordningsförbundens 

organisering och verksamhet. Detta är den första rapporten i 

regeringsuppdraget (ISF rapport 2019:1).  

Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan få 

stora konsekvenser för arbetet i samordningsförbunden när parterna 

har olika syn på uppdraget och olika förutsättningar att bidra med 

medarbetare. Ytterst är det de individer som är i behov av samordnad 

rehabilitering som riskerar att drabbas.  

I granskningen framkommer att såväl styrelseledamöter som för-

bundschefer har en positiv bild av förbunden och de insatser som de 

finansierar. Många framhåller att förbunden är en viktig arena för de 

samverkande parterna. Men i granskningen framkommer också en 

utbredd uppfattning om att de statliga myndigheternas möjlighet och 

vilja att bidra med medarbetare i förbundsfinansierade insatser har 

minskat. 

Mot bakgrund av den utveckling som ISF har sett under granskning-

ens gång, det vill säga att de statliga parterna i samverkansarbetet 

verkar dra sig tillbaka på vissa håll, finns det skäl att se över hur 

uppdraget att samverka är formulerat i myndigheternas instruktioner. 

Utöver att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser bör 

myndigheterna också verka för en stabil och god samverkan över tid.  
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Granskningen visar också att det kan vara svårt att få medlemmarna  

i ett förbund att ta över insatser när förbundets finansiering av verk-

samheten upphör. Det gäller framför allt insatser som finns i gräns-

landet mellan parternas ordinarie uppdrag. ISF anser att det är viktigt 

att säkerställa att det finns en långsiktig finansiering av framgångsrika 

projekt. 

Samordningsförbunden finansierar verksamhet som annars inte skulle 

bli av och som riktas till en målgrupp som är i stort behov av stöd. 

Förbundet får inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. 

Förbunden finansierar därför insatser som de samverkande parterna 

ansvarar för.  

Samtliga förbundschefer som ISF har intervjuat framhåller att be-

hovet av stöd och hjälp är långt mycket större än vad förbunden 

förmår att finansiera. Under år 2017 var det totalt 28 500 deltagare 

som deltog i de individinriktade insatserna. Det motsvarar endast  

11 procent av det antal personer som regeringen i förarbetena till 

Finsamlagen bedömde behöver sådana insatser (280 000). 

4.1.2 Gör samordningsförbund någon skillnad? 
– en analys av samordningsförbund under 
perioden 2005–2010 

ISF har på regeringens uppdrag utvärderat samordningsförbundens 

organisering och verksamhet. Detta är den andra rapporten i 

regeringsuppdraget (ISF Rapport 2019:4).  

Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda 

än kommuner som inte är med i ett förbund. Analysen visar bland 

annat att andelen personer med sjukpenning minskar medan andelen 

personer med sjuk- och aktivitetsersättning
11

 ökar om kommunerna 

ingår i ett samordningsförbund. 

En tolkning av effekterna av att kommuner ingår i ett samordnings-

förbund är att förändringarna rör samma personer. ISF finner till 

exempel att andelen personer med sjukpenning minskar, vilket kan 

vara en konsekvens av att andelen med sjuk- och aktivitetsersättning 

ökar. 

                                                      
11 Tidigare förtidspension. 



Övergripande granskningar 
 

31 

Analysen visar också att i kommuner som är med i ett förbund är det 

fler arbetslösa män som har fått arbete än män i kommuner som inte 

är med i ett förbund. Däremot hittar ISF inte någon sådan effekt för 

kvinnor. 

Vidare visar analysen till exempel att andelen äldre personer i arbets-

för ålder med ekonomiskt bistånd ökar i kommuner som är med i ett 

samordningsförbund, vilket eventuellt kan förklaras av de långa 

arbetslöshetstiderna som finns för äldre. Långa arbetslöshetstider 

medför att dessa personer kan mista sin rätt till ersättningar från 

arbetslöshetsförsäkringen och därmed få en betydligt sämre ekono-

misk situation. Det är möjligt att kommuner som är med i ett sam-

ordningsförbund snabbare kan komma till ett beslut om ekonomiskt 

bistånd. 

ISF rekommenderar regeringen att ge Försäkringskassan, i samarbete 

med samordningsförbunden och de övriga parterna, uppdraget att 

säkerställa att uppgifter samlas in om de rehabiliteringsinsatser som 

samordningsförbunden finansierar och om de personer som får del av 

insatserna. Syftet är att möjliggöra framtida långtidsuppföljningar och 

utvärderingar av nyttan med insatserna. Bristen på uppgifter medför 

vissa begränsningar i denna utvärdering. 

4.1.3 Vård utomlands – en granskning av Försäkrings-
kassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES 

och Schweiz 

ISF har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat Försäkrings-

kassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU/EES och 

Schweiz. ISF har särskilt granskat hanteringen av vårdförmånerna 

sjukvård och tandvård (ISF Rapport 2019:3).  

Försäkringskassan hanterar en komplex verksamhet med ett föränder-

ligt rättsläge. Rättsläget har påverkat kostnadsutvecklingen för plane-

rad vård utomlands, men också Försäkringskassans och landstingens 

administration. I många delar är myndighetens hantering av vård-

förmåner bra. Men i granskningen framkommer även ett antal risker 

som kan påverka förutsättningarna att fatta korrekta beslut och säker-

ställa att de olika aktörerna får den ersättning som de har rätt till. 

Dessutom har Försäkringskassan inte kunnat visa hela bilden över 

kostnaderna på området. 



Övergripande granskningar 

 

32 

Bland annat visar granskningen att Försäkringskassan har god känne-

dom om exempelvis kostnaderna för svenskar som får planerad vård i 

andra EU/EES-länder. Men de har inte kunnat leverera statistik över 

den totala kostnadsutvecklingen för vårdförmåner i EU. Det påverkar 

möjligheten att få översikt över och analysera statens och landsting-

ens kostnader inom området. ISF rekommenderar därför att Försäk-

ringskassan arbetar för att utveckla uppföljningen när det gäller 

kostnader för vård utomlands.  

Området har präglats av förändringar på grund av rättsliga prövningar 

som har fått stora konsekvenser för frågan om vilken vård som ska 

ersättas och på vilken nivå som ersättningen ska ligga. Det här på-

verkar Försäkringskassan och landstingens hantering. Det påverkar 

vidare den enskilda personen och vilken ersättning hen kan förväntas 

få om vården ges i ett annat land. 

Kostnadsutvecklingen för planerad vård utomlands behöver inte nöd-

vändigtvis vara negativ. Men när det uppstår oförutsedda och höga 

kostnader för landsting och stat på grund av ett osäkert rättsläge blir 

det en belastning som är svår att hantera. Det inträffade när Högsta 

förvaltningsdomstolen avgjorde ett mål år 2016 som fick konsekven-

sen att ersättningsnivån för vård inom EU/EES fastställdes utan att 

hänsyn kunde tas till vad priset för motsvarande vård är i Sverige. 

Majoriteten av den planerade vården utomlands är behandling av 

överdriven svettning, så kallad hyperhidros, som utförs i Danmark.  

Det är Försäkringskassans uppgift att utforma rutiner och processer 

som minimerar risken för att felaktigheter uppstår. En viktig anled-

ning till de risker i handläggningen som ISF ser i granskningen är att 

området är komplext och involverar flera olika aktörer; Försäkrings-

kassan, landsting, andra medlemsstater och enskilda vårdtagare. I 

granskningen har vi sett exempel på att kommunikationen och sam-

arbetet inte alltid fungerar optimalt mellan Försäkringskassan och 

landstingen, exempelvis när det gäller underlag och bedömningar. 

Det kan i värsta fall leda till att Försäkringskassan fattar felaktiga 

beslut, vilket påverkar individen, men också landstinget och andra 

EU/EES-länder. Det ger inte heller förutsättningar för en effektiv 

hantering. ISF rekommenderar därför Försäkringskassan att i samråd 

med landstingen se över hur samarbetet kan förbättras i ärenden om 

internationell vård.  
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4.1.4 Försäkringskassan som part i 
Förvaltningsdomstol – en analys av hur väl 

myndighetens processföring fungerar  

Försäkringskassans processföring – det vill säga hur myndigheten  

för sin talan som part i domstol – påverkar rättssäkerheten för den 

försäkrade. Hur Försäkringskassan bedriver sin processföring på-

verkar i vilken mån felaktigheter rättas till och lika fall behandlas lika 

samt förutsättningarna för att få fram vägledande domar. Process-

föringen påverkar också den försäkrades möjligheter att ta tillvara sin 

rätt. 

Sammantaget visar ISF:s granskning att Försäkringskassans process-

föring i stora delar fungerar bra. Men rapporten visar också att vissa 

delar fungerar mindre väl (ISF Rapport 2019:8). 

Den övergripande slutsatsen är att det finns skillnader i synen på 

processförarens roll och uppdrag. Dessa skillnader i synsätt får 

genomslag i hur processförarna agerar i domstolsprocessen. Skill-

naderna finns både mellan enskilda processförare och mellan de fyra 

processjuridiska enheterna som ansvarar för processföringen i var sin 

del av landet. Försäkringskassan behöver förtydliga styrningen inom 

de områden där det finns skilda synsätt och åsikter om vad process-

förarens uppdrag innebär.  

Utgångspunkten är att processföringen ska bidra till att den person 

som är berättigad till en förmån ska få den samtidigt som avslag som 

är korrekta ska stå fast. Men det behöver också bli tydligt för alla som 

arbetar med processföringen att Försäkringskassans roll som part i 

domstolen även inkluderar att öka den försäkrades förståelse för 

myndighetens inställning och leda den försäkrade rätt genom att klara 

ut missförstånd. 
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5 Förmåner till barn och familjer 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till barn 

och familjer. 

5.1.1 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på 
grundnivå – en analys av effekter på 
barnafödande och förvärvsarbete av höjd 

ersättning i föräldrapenningens grundnivå  

Studien visar att höjningen av föräldrapenningens grundnivå år 2002 

minskade benägenheten att förvärvsarbeta i stället för att vara fortsatt 

föräldraledig eller att skaffa ytterligare ett barn bland förstföderskor 

med låg eller ingen förvärvsinkomst. Bland studerande kvinnor tycks 

dessutom höjningen ha haft en viss effekt på benägenheten att skaffa 

ett första barn (ISF Rapport 2019:6).  

Resultaten i analysen pekar mot att höjningen av grundnivån år 2002 

från 60 kronor/dag till 120 kronor/dag hade viss effekt på tiden till 

förvärvsarbete bland förstföderskor, åtminstone under de första två 

åren efter barnets födelse. De med ersättning på grundnivå hade 

mindre sannolikhet att förvärvsarbeta de första två åren efter att de 

hade fått barn, i jämförelse med de som hade föräldrapenning på 

grundnivå före höjningen. Detta ligger i linje med resultaten i en 

tidigare ISF-rapport där uttaget av föräldrapenningdagar på grundnivå 

ökade bland mammor i samband med höjningen år 2002. 

Effekterna på benägenheten att skaffa ett första barn bland de som 

berördes av grundnivåhöjningen verkar ha varit marginella. Det finns 

en viss skillnad i födelsetalen före och efter höjningarna av grund-

nivån åren 2002 och 2013 bland studerande på högskola. Detta gäller 

de studenter som har inkomst under brytpunkten för att få föräldra-

penning på grundnivå. Men skillnaden i faktisk sannolikhet att få ett 

första barn för denna grupp är mycket liten, eftersom födelsetalen är 

mycket låga till att börja med. 
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Resultaten i denna rapport pekar mot att en relativt stor och plötslig 

förändring av ersättningen på grundnivå kan påverka tiden till inträde 

eller återgång till förvärvsarbete efter ett första barn. En möjlig del-

förklaring är förstås att den höjda grundnivån gör det mer möjligt rent 

hushållsekonomiskt att klara sig på föräldrapenningen under föräldra-

ledigheten. En annan delförklaring är att en minskad skillnad mellan 

föräldrapenningens ersättningsnivåer innebär ett starkare ekonomiskt 

incitament för hushåll med låga inkomster att låta den som har den 

lägre inkomsten ta en större del av föräldraledigheten. 

5.1.2 Från underhållsstöd till underhållsbidrag? 
– en granskning av 2016 års reform inom 
underhållsstödet  

ISF har på regeringens uppdrag granskat Försäkringskassans tillämp-

ning av en reform inom underhållsstödet som började gälla år 2016. 

Till följd av reformen ändrades reglerna om underhållsstöd så att 

Försäkringskassan inte längre ska ge fullt underhållsstöd om den 

bidragsskyldiga föräldern under minst sex månader i följd, i rätt 

ordning, har betalat rätt belopp till Försäkringskassan, den så kallade 

6-månadersregeln. Samtidigt fick Försäkringskassan ett utökat upp-

drag som syftar till att öka föräldrars kunskap om underhållsskyldig-

het och underhållsbidrag samt att bistå med information och stöd till 

föräldrar att själva reglera underhållet och komma överens om ett 

rimligt underhållsbidrag. 

Granskningen att reformen har bidragit till att antalet barn och föräl-

drar inom systemet för underhållsstöd har minskat, men att vissa 

föräldrar och barn riskerar att gå in och ut ur systemet om föräldrarna 

inte kan samarbeta om underhållet.(ISF Rapport 2019:7) 

Om Försäkringskassan har bedömt att det finns särskilda skäl kan 

myndigheten fortsätta att betala ut underhållsstöd. Granskningen visar 

att det i huvudsak är hot, våld och allvarliga konflikter som har be-

dömts vara särskilda skäl. De här ärendena kommer att prövas på nytt 

tidigast 6 månader senare om den andra föräldern återigen har skött 

sina betalningar till Försäkringskassan prickfritt. 

ISF anser att 6-månadersregeln inte alltid är lämplig i de återkomm-

ande ärenden där Försäkringskassan redan inledningsvis har bedömt 

att det finns särskilda skäl för fortsatt rätt till underhållsstöd. I fall där 
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det rör sig om hot och våld är det troligt att dessa problem inte har 

upphört efter så kort tid som sex månader.  

ISF anser därför att sådana ärenden inte borde vara aktuella för en ny 

prövning av rätten till underhållsstöd var sjätte månad. Det skapar en 

ekonomisk osäkerhet för både barnet och boföräldern och leder dess-

utom till mer administration för Försäkringskassan. 
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6 Ohälsorelaterade förmåner 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om ohälsorelaterade 

förmåner. 

6.1.1 Förenklat läkarintyg och inflödet till 

socialförsäkringen – en analys av effekterna på 
vårdenhetsnivå och regionnivå  

ISF har studerat effekten av de förenklade läkarintyg som infördes på 

prov av Försäkringskassan under 2013 (ISF Rapport 2019:5). 

Utvärderingens resultat visar att Försäkringskassans införande av 

förenklade läkarintyg för korta och enkla sjukfall under 2015 och 

2016 ökade inflödet till sjukförsäkringen. Samtidigt minskade 

andelen avslag på ansökan om sjukpenning. Det skedde dessutom  

en förskjutning mot en högre andel läkarintyg som baseras på en 

psykiatrisk diagnos vid ansökan om sjukpenning.  

Ökningen av psykiatriska diagnoser vid ansökan om sjukpenning 

skulle kunna bero på att läkarna inte behövde ange patientens funk-

tionsförmåga eller aktivitetsbegränsning i ett förenklat läkarintyg.  

Det är ofta svårare att bedöma arbetsförmåga för personer med en 

psykiatrisk diagnos och saknas ofta objektiva kliniska undersök-

ningsfynd.  

Analyserna av vårdenheter inom Region Jönköpings län visar att 

antalet sjukfall per vårdenhet och månad ökade med uppskattningsvis 

drygt två fall som en effekt av införandet av förenklat läkarintyg. Det 

motsvarar en ökning med cirka 20 procent för en genomsnittlig vård-

enhet. Bara för kvinnor finns en statistiskt säkerställd ökning av 

antalet och andelen sjukfall som en effekt av införandet av förenklat 

läkarintyg. 
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På regionnivå kan vi inte se någon generell ökning av antalet sjukfall, 

till skillnad från analysen av vårdenheter. 

Utvärderingens resultat visar vidare att samspelet mellan Försäk-

ringskassan och hälso- och sjukvården är centralt för sjukskrivnings-

processen. Det förenklade läkarintyget medförde att den administra-

tiva bördan för sjukvården lättades. Men samtidigt kan det ha minskat 

kommunikationen mellan aktörerna och försämrat beslutsunderlagen 

för Försäkringskassan vid bedömningen av rätten till sjukpenning. 

Om vi utgår ifrån regeringens övergripande mål för sjukförsäkringen 

– att sjukfrånvaron ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå – är 

dessa effekter inte önskvärda. Resultaten är inte förvånande givet de 

brister som tidigare uppföljningar har belyst. De förenklade intygen 

innehöll så lite information att det var svårt för handläggare att 

bedöma om den försäkrade hade rätt till sjukpenning, och enligt ISF:s 

tidigare granskning (ISF 2016:14) uppfattade sig Försäkringskassans 

handläggare styrda att inte begära kompletterande uppgifter från 

läkarna.  

6.1.2 Hel sjukersättning från 19 års ålder – en 
granskning av Försäkringskassans tillämpning av 

regeländringen från den 1 februari 2017  

ISF har granskat hur regeländringen om hel sjukersättning från 19 år 

tillämpas av Försäkringskassan. Granskningen visar att regeringens 

avsikt med regeländringen inte uppnås när det gäller att ge ökad 

trygghet för unga personer som har svåra funktionsnedsättningar  

(ISF Rapport 2019:9). 

En slutsats av granskningen är att Försäkringskassan i högre utsträck-

ning borde informera unga om möjligheten att ansöka om sjukersätt-

ning. Granskningen visar att kvaliteten på besluten om sjukersättning 

är god och att rätt personer har beviljats ersättning. Men en stor del av 

de som har beviljats aktivitetsersättning tidigare uppfyller också 

förutsättningarna för att kunna få sjukersättning. 

Granskningen visar också att ekonomiska drivkrafter påverkar vilken 

av förmånerna den enskilda personen ansöker om. En person som har 

aktivitetsersättning har möjlighet att ansöka om särskild ersättning för 
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aktiviteter, vilket den som har sjukersättning inte kan göra. Regering-

ens avsikt var att det inte skulle finnas några ekonomiska skillnader 

mellan aktivitetsersättning och sjukersättning. 

ISF anser att den särskilda ersättningen för aktiviteter för den som har 

aktivitetsersättning bör ses över. Detta har ISF även rekommenderat i 

en tidigare granskning (ISF 2017:5). Syftet med aktiviteterna är 

otydligt, och ersättningens storlek varierar mycket mellan olika unga 

personer. 

6.1.3 En jämställdhetsanalys av handläggningen av 
arbetsskadeförsäkringen  

ISF har på uppdrag av regeringen gjort en jämställdhetsanalys av 

handläggningen av arbetsskadeförsäkringen (ISF Rapport 2019:10). 

Uppdraget har utförts av forskare vid Göteborgs universitet.  

I fyra olika delstudier har forskarna granskat om det finns osakliga 

skillnader i hur Försäkringskassan handlägger kvinnors och mäns 

ärenden vid ansökan om livränta från arbetsskadeförsäkringen. En 

sammantagen slutsats är att forskarna inte har funnit några syste-

matiska och osakliga skillnader i handläggningen. 

Men forskarna reserverar sig för att dra alltför säkra slutsatser från 

studierna. De pekar bland annat på att antalet ärenden som de har 

granskat varit för få och att de haft problem med att få tillgång till 

viss statistik som hade behövts för att kunna ge ett säkrare svar. 

ISF har kompletterat rapporten med analyser som bland annat visar 

att skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som beviljas 

livränta har minskat de senaste åren. Men om detta beror på att 

Försäkringskassans handläggning har blivit mer jämställd eller om 

det beror på andra faktorer går inte att avgöra utifrån de analyser som 

har gjorts i rapporten. 
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7 Pensioner och pensionsrelaterade 
förmåner 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om pensioner och 

pensionsrelaterade förmåner. 

7.1.1 Effekter av tidsbegränsade uttag av 
tjänstepensioner 

ISF fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att utreda hur de 

tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt att utvärdera 

effekterna av tidsbegränsade uttag. Delredovisningar av uppdraget 

har lämnats i 2015, 2016 och 2017. Uppdraget har sedan förlängts. I 

en skrivelse slutredovisade ISF regeringsuppdraget i december 2019. 

Skrivelsen beskriver kortfattat de rapporter som har publicerats inom 

ramen för uppdraget och avslutas med en sammanfattande diskussion 

om tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner. 

Av slutredovisningen framgår att de tidsbegränsade uttagen av 

tjänstepension har ökat. Tidsbegränsade uttag påverkar pensionärer-

nas inkomster. De ger en högre inkomst i början av pensionärstiden, 

vilket kan underlätta övergången till livet som pensionär. När uttags-

tiden är slut försvinner inkomsten från tjänstepensionen och pensio-

närens ekonomiska situation försämras. 

Valet av uttagstid påverkas mycket av vilken information pensions-

tagarna får och hur olika valalternativ presenteras. Det är därför 

viktigt att de individer som har möjlighet att välja uttagstid har till-

gång till relevant information. Här har tjänstepensionsbolagen och 

parterna bakom avtalen ett stort ansvar. 

Tidsbegränsade uttag kan också ha direkta samhällsekonomiska 

effekter i form av att skatteintäkter och utgifter för olika 
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behovsprövade förmåner och bidrag påverkas av pensionärernas 

inkomstnivåer under och efter de tidsbegränsade uttagen. Men ISF:s 

analyser visar att sådana direkta effekter tycks vara begränsade. Men 

om tidsbegränsade uttag används för att gå i tidig pension så kan det 

minska både arbetsutbudet och skatteintäkterna. 

Trots tjänstepensionernas stora och växande betydelse i det svenska 

pensionssystemet saknas det i stor utsträckning data i offentliga 

register om tjänstepensioner. Att analysera tjänstepensionens använd-

ning kräver därmed ett omfattande arbete för att samla in data och 

förutsätter att tjänstepensionsbolagen är tillmötesgående. ISF lyfter 

därför i skrivelsen fram att det behövs en nationell tjänstepensions-

databas. 
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8 Effekter av ISF:s verksamhet 

Detta kapitel redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som myndig-

heten har kunnat se under 2018 och 2019. Kapitlet börjar med en 

allmän diskussion om effekterna av tillsyns- och gransknings-

verksamheten (avsnitt 8.1). Därefter redovisas effekter av ISF:s 

arbete på riksdagens och regeringens styrning (avsnitt 8.2), på 

myndigheternas styrning och handläggning (avsnitt 8.3) och på 

rättsutvecklingen på socialförsäkringsområdet (avsnitt 8.4). Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av vilken spridning ISF:s rapporter fått  

i övrigt under året (avsnitt 8.5). 

8.1 Allmänt om effekterna av tillsyns- och 
granskningsverksamheten  

Det finns inte någon given metod för att mäta effekterna av en 

myndighets verksamhet. Vi skulle kunna säga att effekterna är 

skillnaden mellan den faktiska utvecklingen och hur utvecklingen 

skulle ha sett ut om myndigheten inte hade funnits. Men eftersom  

det inte går att göra en sådan jämförelse är det svårt att mäta 

effekterna av verksamheten.  

Det går inte alltid att räkna med att den typ av övervakande och före-

byggande verksamhet som ISF bedriver leder till direkta förändringar 

för medborgarna eller samhället i övrigt. Resultat av verksamheten 

finns i stället ofta inom den kedja av åtgärder och beslut som krävs 

för att ett politiskt initiativ så småningom ska leda till en faktisk för-

ändring för enskilda individer, grupper av individer eller för sam-

hället i stort.  

För att ett politiskt initiativ ska leda till en sådan förändring kan det 

till exempel krävas att riksdagen eller regeringen beslutar att tilldela 
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resurser, ger en myndighet ett uppdrag eller startar en process för  

att ändra ett regelverk eller andra delar av systemet inom ett visst 

område. Riksdagens och regeringens beslut kan få både direkt och 

indirekt genomslag i myndigheternas handläggning av ärenden.  

För att riksdagens och regeringens beslut ska få genomslag hos 

myndigheterna behöver myndigheterna ofta förändra sin verksamhet. 

De kan exempelvis behöva ändra sin interna resursfördelning eller 

styrning. Det kan handla om att ta fram eller ändra i myndighets-

föreskrifter, vägledningar, rekommendationer i handböcker, metoder, 

rutiner, it-stöd och liknande. Slutligen får myndigheternas arbete 

olika effekter för enskilda individer, hushåll, företag och andra 

aktörer i samhället, på kort och på lång sikt.  

ISF:s verksamhet kan få effekter i olika delar av denna kedja. Myn-

dighetens rapporter och andra publikationer kan utgöra ett underlag 

för såväl riksdagens och regeringens beslut som för myndigheternas 

interna styrning. Det är ofta svårt att bedöma exakt vilken påverkan 

ISF har haft i en sådan händelsekedja, särskilt som det ibland kan ta 

flera år innan ett politiskt initiativ faktiskt leder till effekter i sam-

hället.  

ISF:s granskningar kan även få viss inverkan på rättsutvecklingen 

inom socialförsäkringsområdet, genom att de lyfter fram olösta 

rättsfrågor. På så sätt kan ISF bidra till förvaltningsdomstolarnas 

praxisbildning. Hur förvaltningsdomstolarna utformar sin praxis har 

en stor betydelse för hur socialförsäkringen utvecklas, och kan få 

effekter för både enskilda individer och för samhället i stort. Men 

även här är det svårt att bedöma i vilken utsträckning det är ISF:s 

verksamhet som har bidragit till utvecklingen, och i vilken ut-

sträckning utvecklingen beror på andra faktorer.  

En särskild svårighet när det gäller att redovisa vilka effekter tillsyns- 

och granskningsmyndigheter har är att själva myndighetens existens 

påverkar beteendet hos de som är föremål för tillsynen och gransk-

ningen. På samma sätt som exempelvis polisen förmodligen påverkar 

brottsligheten bara genom att de finns i ett område, så kan en tillsyns- 

och granskningsmyndighet som ISF ge effekter inom sitt gransk-

ningsområde utan att det direkt går att koppla några åtgärder som de 

granskade myndigheterna genomför till något som ISF har gjort.  

Att arbetet faktiskt leder till förändring är för en myndighet som ISF 

ett av de viktigaste kriterierna på att myndighetens arbete är relevant 
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och väl genomfört. Det betyder att de iakttagelser som ISF gör och  

de rekommendationer som myndigheten lämnar i sina rapporter och 

andra publikationer omsätts i praktisk handling. Samtidigt är det svårt 

att visa exakt vilka effekter ISF:s arbete har haft i alla situationer där 

det har kommit till användning.  

Resten av kapitlet redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som har 

kunnat iakttas under 2018 och 2019. I den årliga rapporten för 2018 

hade ISF inte utrymme att undersöka och sammanställa effekterna 

som verksamheten fick under 2018. Det berodde på att arbetet med 

att omlokalisera myndigheten från Stockholm till Göteborg tog 

mycket tid och kraft i anspråk. Denna årliga rapport omfattar därför 

även effekter som iakttagits under 2018, i den utsträckning det har 

varit görbart. Redovisningen omfattar rapporter som har publicerats 

under 2018 och 2019 och även under tidigare år där effekterna har 

uppstått under år 2018 eller 2019. Redovisningen fokuserar på 

effekter som har lämnat skriftliga avtryck, exempelvis i domar, 

interna styrdokument för myndigheter och kommittédirektiv. Redo-

visningen gör inte anspråk på att vara fullständig eftersom en effekt-

analys inte helt enkelt låter sig göras, av anledningar redovisade i 

styckena ovan.  

8.2 Effekter på riksdagens och regeringens 

styrning  

ISF:s rapporter används ofta som underlag för olika typer av 

riksdags- och regeringsbeslut. Det kan vara underlag i olika skeden  

i lagstiftningsarbeten eller arbeten med andra författningsändringar, 

till exempel för att ta fram kommittédirektiv eller som underlag för 

offentliga utredningar eller propositioner. Det förekommer också att 

regeringen använder ISF:s rapporter som underlag när den beslutar 

om att lämna olika uppdrag till andra myndigheter.  

Slutsatserna i ISF:s rapporter ligger också många gånger till grund  

för regeringens resultatbedömningar, och rapporterna används inte 

sällan som underlag i arbetet med budgetpropositionen. I budget-

propositionen för 2019 refereras till exempel till 11 av myndighetens 

rapporter. Utöver detta har ISF under 2018 omnämnts i 21 proposi-

tioner eller regeringsskrivelser, 10 betänkanden från offentliga utred-

ningar (SOU), 2 departementspromemorior (Ds) och 1 kommitté-
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direktiv. I budgetpropositionen för 2020 refereras till 15 av ISF:s 

rapporter och 2 remissyttranden från ISF. Utöver detta har ISF under 

2019 omnämnts i 13 propositioner eller regeringsskrivelser, 8 betänk-

anden från offentliga utredningar (SOU) och 1 departements-

promemoria (Ds).  

Även i riksdagen förekommer referenser till ISF i till exempel 

motioner och utskottsyttranden. Under 2018 har ISF nämnts vid ett 

20-tal och 2019 vid ett 30-tal tillfällen i riksdagsdebatter, interpel-

lationer, motioner och skriftliga frågor. ISF brukar också presentera 

sina rapporter för socialförsäkringsutskottet.  

Under senare år har den kunskap som finns hos ISF i allt högre 

utsträckning också använts i utredningsarbete som rör social-

försäkringsfrågor. Det har skett genom att statliga utredningar har 

anlitat medarbetare vid ISF som sekreterare eller experter.  

Under 2018 och 2019 har ISF:s medarbetare varit sekreterare eller 

huvudsekreterare i följande utredningar: 

⁻ två medarbetare i En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, 

grundad på inkomster (Dir 2018:8) 

⁻ två medarbetare i Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen (Dir. 2016:40) 

⁻ en medarbetare i En trygg sjukförsäkring med människan i 

centrum (Dir. 2018:26)  

⁻ en medarbetare i Nationell samordnare för en välfungerande 

sjukskrivningsprocess (Dir. 2018:27) 

⁻ tre medarbetare i En delegation mot överutnyttjande av och 

felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Dir. 2016:60) 

⁻ två medarbetare i Ökad träffsäkerhet och minskad skuld-

sättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd (Dir. 

2018:97) 

⁻ en medarbetare i En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet 

(Dir. 2018:74). 
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Medarbetare hos ISF har under 2018 och 2019 också fungerat som 

experter i följande utredningar: 

⁻ En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga 

utbetalningar från välfärdssystemen (Dir. 2016:60) 

⁻ En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (Dir. 

2018:26) 

⁻ Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och 

sjukförsäkring (Dir. 2017:44) 

⁻ Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser 

(Dir. 2017:79). 

8.2.1 Underlag i utrednings- och författningsarbete 

ISF:s rapporter används ofta som underlag och referensmaterial i 

statliga utredningar och även vid annat författningsarbete. Under 

2018 och 2019 gäller det i bland annat i följande sammanhang.  

Bostadsbidrag 

I kommittédirektivet Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning 

inom bostadsbidrag och underhållsstöd
12

 tillsätter regeringen en 

särskild utredare som ska göra en översyn av reglerna för bostads-

bidrag och underhållsstöd. Syftet med översynen är att öka den 

fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen inom 

bostadsbidrag och underhållsstöd. Kommittédirektivet hänvisar till 

ISF:s rapport Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag
13

 där ISF 

har granskat hur Försäkringskassan arbetar med kontroller i hand-

läggningen av bostadsbidrag. I rapporten konstaterar ISF att både 

bostadsbidragets konstruktion och Försäkringskassans hantering av 

förmånen bidrar till att många försäkrade blir återbetalningsskyldiga. 

Regelverket kan vara svårt för de sökande att förstå. Även otillräcklig 

utredning och rimlighetsbedömning av de inkomstuppgifter som de 

sökande lämnar samt hanteringen av uppgifter om ändrade förhål-

landen bedöms bidra till återkraven. Återkraven av bostadsbidrag 

riskerar att medföra en ökad skuldbörda och kan i vissa fall innebära 

                                                      
12 Dir. 2018:97. 
13 ISF Rapport 2016:7. 
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att bidragets syfte, att stödja ekonomiskt svaga hushåll, inte uppnås i 

tillräcklig utsträckning. ISF rekommenderar att förmånen reformeras. 

Korrekta utbetalningar 

Delegationen för korrekta utbetalningar
14

 har använt flera av ISF:s 

rapporter som underlag för delegationens delrapporter och för slut-

betänkandet. Delegationens uppdrag är att motverka överutnyttjande 

av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra 

närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system. 

Som exempel på ISF-rapporter som delegationen har använt kan 

nämnas: Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller, Risker 

för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer, 

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren och Sjukpenning-

grundande inkomst (SGI).
15

  

Uttryckligt lagstöd att behandla personuppgifter för 

kontrolländamål 

I rapporten Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller
16

 

rekommenderar ISF regeringen att utreda hur riskbaserade kontroller 

kan genomföras på ett integritetssäkert sätt och utan att de riskerar att 

leda till indirekt diskriminering av vissa försäkrade och utan otillbör-

liga intrång i den personliga integriteten. Delegationen för korrekta 

utbetalningar lämnade i sitt slutbetänkande i december 2019
17

 ett 

förslag om att de utbetalande myndigheterna får i uppdrag att ta fram 

förslag på uttryckligt lagstöd att behandla personuppgifter för kont-

rolländamål. Delegationen för korrekta utbetalningar bedömde att ett 

sådant lagstöd behövs för att säkerställa att riskbaserade kontroller 

kan utvecklas och användas på ett effektivt och rättssäkert sätt. 

Assistansersättning 

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Åtgärder för att begränsa 

fusk och felaktigheter i assistansersättningen
18

 följt upp och 

                                                      
14 SOU 2019:59, Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. 
15 ISF Rapporter 2018:5, 2018:6, 2017:7 och 2016:10. 
16 ISF Rapport 2018:5. 
17 SOU 2019:59. 
18 ISF Rapport 2018:4. 
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analyserat effekterna av ändringarna av assistansersättning i 

socialförsäkringsbalken som gäller sedan den 1 juli 2013. ISF 

konstaterar att mot bakgrund av förmånens uppbyggnad och syfte 

saknas i allt väsentligt möjligheter för Försäkringskassan och 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att ifrågasätta med vilken 

kvalitet personlig assistans utförs av assistansanordnarna. Kom-

munerna och Försäkringskassan är fortfarande i huvudsak bara 

finansiärer av personlig assistans. ISF rekommenderar regeringen att 

överväga att införa lagstöd som tillåter att IVO granskar med vilken 

kvalitet personlig assistans utförs.  

ISF:s rapport och rekommendation blev föremål för utredning och 

diskussion i LSS-utredningen Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen
19

. Utredningen konstaterar att ISF pekar på  

en inbyggd målkonflikt i systemet mellan statens möjligheter att 

kontrollera att personlig assistans faktiskt ges och den enskildes rätt 

att bestämma över sin personliga assistans.
20

Men utredningen kom-

mer i sitt betänkande fram till att det inte finns några brister i regel-

verket för att säkerställa kvalitet, utan att eventuella brister inom 

området snarare har att göra med arbetssättet när det gäller beslut  

om och verkställighet av insatser.
21

  

Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen 

Kommittédirektivet En trygg sjukförsäkring med människan i 

centrum
22

ger en särskild utredare i uppdrag att analysera delar av 

regelverket kring sjukförsäkringen i syfte att säkerställa en mer 

rättssäker och ändamålsenlig sjukförsäkring. En del av uppdraget 

består i att utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för 

personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställ-

ningar. Denna del av uppdraget ska redovisas den 30 april 2020.  

I direktivet skriver regeringen att bakgrunden till denna del av 

utredningens uppdrag är att den allmänna sjukförsäkringen infördes 

när en tillsvidareanställning var normen för de flesta i Sverige. 

Arbetsmarknaden ser annorlunda ut i dag, särskilt för de yngre som 

inte har en fast förankring på arbetsmarknaden. För dem är det vanligt 

                                                      
19 SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. 
20 SOU 2018:88 s. 546. 
21 SOU 2018:88 s. 555. 
22 Dir 2018:26. 
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med timanställningar och andra former av tidsbegränsade anställ-

ningar. Men reglerna för sjukförsäkringen har inte anpassats till de 

nuvarande förhållandena på arbetsmarknaden. Ett exempel på en 

situation när reglerna kan anses som otidsenliga är om en person 

under en längre tid har haft en timanställning på heltid eller i det 

närmaste heltid. Så fort det inte finns några nya arbetspass inplan-

erade kommer personen att räknas som arbetslös i sjukförsäkringen. 

Om Försäkringskassan då bedömer att arbetsförmågan inte är nedsatt 

i förhållande till ett normalt förekommande arbete har personen inte 

rätt till sjukpenning även om personen helt klart är arbetsoförmögen  

i det arbete han eller hon vanligen utför. Acceptansen för sjukförsäk-

ringens regelverk kan skadas om det finns otydligheter i lagstift-

ningen om när en försäkrad räknas som arbetslös. Legitimiteten kan 

också försvagas av att två personer med samma nedsättning av 

arbetsförmågan som arbetar med liknande arbetsuppgifter och i 

samma omfattning bedöms olika i sjukförsäkringen beroende på 

anställningsformen.
23

  

Regeringen hänvisar i kommittédirektivet till att ISF i arbetsrapporten 

Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen
24

 konstaterar att 

det vid prövningen av rätten till sjukpenning inte alltid är tydligt när 

tidsbegränsat anställda ska räknas som anställda och när de ska 

räknas som arbetslösa. ISF anser att rättsläget kan betecknas som 

oklart och menar att det finns anledning att undersöka frågan om 

skyddet i sjukförsäkringen vidare och se hur tillämpningen ser ut  

i praktiken.
25

  

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning  

Den 1 januari 2019 reformerades stödet till personer med funktions-

nedsättning. Reformen innebär att två nya förmåner inom social-

försäkringen – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning – 

ersätter förmånerna vårdbidrag och handikappersättning, som efter 

detta datum fasas ut. I förarbetena anges att syftet med att införa 

omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är att öka tydligheten 

och förutsägbarheten i försäkringen, samt att göra de nya förmånerna 

mer tidsenliga och moderna, jämfört med vårdbidrag och handikapp-

                                                      
23 Dir 2018:26 s. 9. 
24 ISF Rapport 2016:1 AR. 
25 Dir 2018:26 s. 9–10. 
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ersättning.
26

 Det är inte ovanligt att föräldrar upplever svårigheter att 

kombinera omvårdnaden av sina funktionsnedsatta barn med för-

värvsarbete. Mot bakgrund av detta ställde funktionshinderorganisat-

ionerna krav på att föräldrar som har vårdbidrag ska få möjlighet till 

förkortning av normalarbetstiden.
27

 En sådan möjlighet har förts in i 

föräldraledighetslagen i samband med att de nya reglerna började 

gälla.
28

 

Regeringen behandlar behovet av att förkorta arbetstiden för föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning i förarbetena, i skälen till rege-

ringens förslag. Där hänvisar regeringen till att ISF i rapporten 

Vårdbidrag och framtida inkomster
29

 uppmärksammar att sjukskriv-

ningsnivån för föräldrar som har barn med vårdbidrag är högre än för 

andra föräldrar. Vidare konstaterar ISF att det är vanligare att kvinnor 

som har barn med vårdbidrag får sjuk- och aktivitetsersättning. Båda 

föräldrarna tar dessutom i genomsnitt ut mer tillfällig föräldrapenning 

om barnet har vårdbidrag.
30

  

Regeringen anger vidare i förarbetena till de nya reglerna att både 

handikappersättningen och vårdbidraget har uppenbara brister i fråga 

om förutsägbarhet och transparens. Regeringen konstaterar att vård-

bidraget med nuvarande regelverk i princip kan lämnas på fyra nivåer 

(som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån) och att det 

saknas regler i lagstiftningen som anger förutsättningarna för bidrag 

på de olika nivåerna.
31

  

Regeringen uppmärksammar att ISF i rapporten Att tala samma 

språk
32

 föreslår att struktur och språk enligt WHO:s ICFCY
33

 ska 

tillämpas vid Försäkringskassans handläggning av vårdbidrags-

ärenden för att öka stringensen och transparensen, och därmed 

rättssäkerheten. Regeringen anger att den överväger att uppdra åt 

Försäkringskassan att utveckla en sådan ordning och sådana metoder, 

                                                      
26 Prop. 2017/18:190, Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning, s. 57. 
27 Prop. 2017/18:190 s. 58. 
28 9 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
29 ISF Rapport 2013:18. 
30 Prop. 2017/18:190 s. 101. 
31 Prop. 2017/18:190 s. 57.  
32 ISF Rapport 2013:12. 
33 ICF syftar till att jämföra olika individers funktioner och funktionshinder. Klassifikationen 

erbjuder en gemensam terminologi samt ett standardiserat språk för att kunna koda och 

sortera information om hur individen fungerar i sin miljö (prop. 2017/18:190 s. 75–76). 



Effekter av ISF:s verksamhet 

 

54 

för myndighetens hantering av omvårdnadsbidraget som ISF föreslår, 

baserad på ICF.
34

  

Från underhållsstöd till underhållsbidrag  

ISF:s rapport Från underhållsstöd till underhållsbidrag? 
35

 nämns  

i ett skriftligt svar från socialförsäkringsministern till riksdagen. 

Frågan gäller om regeringen avser att se över sexmånadersregeln  

om underhållsstöd i 18 kap. 9 a § i socialförsäkringsbalken så att 

lagen minskar eventuella konflikter så mycket som möjligt. Social-

försäkringsministern uppger att den nya indragningsbestämmelsen 

infördes för att öka incitamenten för föräldrar att komma överens  

om underhållsbidrag. Fullt underhållsstöd ska inte lämnas om den 

bidragsskyldiga föräldern har skött sina inbetalningar till Försäk-

ringskassan i minst sex månader. På så sätt skulle man nå de föräldrar 

som har ekonomiska möjligheter att reglera underhållet själva. 

Försäkringskassan ska vid prövningen vara uppmärksam på om det 

finns hinder för samarbete mellan föräldrarna. Vad som är särskilda 

skäl är avsett att avgöras i rättstillämpningen. Socialförsäkrings-

ministern konstaterar i sitt svar att ISF i sin rapport anser att fler 

borde kunna vara kvar i underhållsstödssystemet och att återkom-

mande ärenden med särskilda skäl inte borde prövas på nytt var sjätte 

månad. ISF rekommenderar i rapporten regeringen att utreda förut-

sättningarna för en lagändring så att rätten till underhållsstöd inte 

behöver prövas på nytt när det finns särskilda skäl och dessa sannolikt 

kvarstår. Socialförsäkringsministern uppger att regeringen följer rätts-

utvecklingen och bereder frågan.
36

 

Det allmänna ombudet 

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen har som uppgift att 

välja ut beslut från bland annat Försäkringskassan som är principiellt 

viktiga ur juridisk synpunkt. Det allmänna ombudet överklagar sedan 

dessa beslut för att få fram vägledande rättspraxis. Syftet är att social-

försäkringens bestämmelser ska tillämpas likformigt och rättvist. 

                                                      
34 Prop. 2017/18:190 s. 76. 
35 ISF Rapport 2019:7. 
36 Svar S2019/05148/SF på skriftlig fråga 2019/20:592 besvarad av Statsrådet Ardalan 

Shekarabi (S). 
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ISF har i rapporten Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäk-

ringen
37

 som publicerades 2012 konstaterat att det allmänna ombudet 

inte har bidragit till praxisbildningen i någon större utsträckning. Det 

beror bland annat på att ombudet ofta får bifall till sina överklaganden 

i första instans, det vill säga förvaltningsrätterna. Målen stannar 

därför där, och kommer inte vidare till högre instanser. ISF föreslår 

därför att det allmänna ombudet ska stärkas genom att få utökade 

möjligheter att överklaga domar. Regeringen gav under 2016 en 

utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur det skulle 

kunna åstadkommas. Regeringen påpekar att det är viktigt att få  

fram prejudikat inom socialförsäkringsområdet. Ett viktigt skäl som 

regeringen pekar på är att försöka motverka den bristande likform-

ighet som ISF har bedömt finns i såväl Försäkringskassans som 

förvaltningsdomstolarnas bedömning av socialförsäkringsmål.
38,39

  

I betänkandet
40

 föreslår utredarna bland annat att allmänna ombudet 

ska få möjlighet att föra talan om fastställelse (möjlighet att överklaga 

en domstols beslut även om någon ändring inte yrkas), det allmänna 

ombudets uppdrag ska lagregleras, det allmänna ombudets kompe-

tensområde ska utvidgas och informationsöverföringen till det 

allmänna ombudet ska förbättras. 

8.2.2 Underlag för regeringens myndighetsstyrning 

ISF:s rapporter ligger på olika sätt till grund för regeringens styrning 

av myndigheterna. I budgetpropositionen för 2020 konstaterar 

regeringen att ISF:s arbete bidrar till att värna rättssäkerhet och 

effektivitet inom socialförsäkringsområdet och att ISF har genomfört 

en omlokalisering till Göteborg på ett förtjänstfullt sätt. Trots de 

utmaningar som detta har medfört har myndigheten publicerat  

18 rapporter under 2018, att jämföra med 17 rapporter under 2017.
41

  

                                                      
37 ISF Rapport 2012:11. 
38 ISF, Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna. Rapport 2014:18.  
39 Dir. 2016:104 Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om 

socialförsäkring. 
40 SOU 2018:5, Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. 
41 Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020, utgiftsområde 10 s. 96. 
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Arbetsskadeförsäkringen 

I rapporten Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta
42

 granskar 

ISF hur Försäkringskassan utreder och tillämpar varaktighetskravet 

vid prövningen av en ansökan om arbetsskadelivränta. ISF:s gransk-

ning visar att varaktigheten är tillräckligt utredd i de fall där Försäk-

ringskassan har bifallit ansökan om livränta. Försäkringskassan har  

i de flesta sådana ärenden ett bra beslutsunderlag som består av mer 

än bara läkarintyg för sjukpenning. Däremot kan utredningen vara 

otillräcklig i ärenden där den försäkrade får avslag på ansökan om 

livränta på grund av att varaktighetskravet inte anses vara uppfyllt. 

Granskningen visar att Försäkringskassan i en del fall fattar beslut  

på bristfälligt eller ofullständigt underlag. Det gäller särskilt när den 

försäkrade har haft sjukpenning under en längre tid, är arbetslös eller 

är föremål för rehabilitering. Det räcker ofta inte att ha läkarintyg för 

sjukpenning som enda underlag för att bedöma varaktigheten.  

I regleringsbrevet för 2018 fick Försäkringskassan i uppdrag av 

regeringen att utveckla ett läkarutlåtande som ska användas som 

underlag för bedömning av om en försäkrads arbetsförmåga är nedsatt 

för minst ett år till följd av ett olycksfall i arbetet eller annan skadlig 

inverkan i arbetet.
43

  

Försäkringskassan har infört ett läkarutlåtande för arbetsskadelivränta 

under 2019. Intyget är tänkt att användas när de medicinska under-

lagen för sjukpenning, sjukersättning eller andra underlag inte inne-

håller tillräckliga uppgifter för att Försäkringskassan ska kunna ta 

ställning till om de grundläggande villkoren för livränta är uppfyllda. 

Det kan till exempel gälla medicinsk prognos för återgång i ordinarie 

arbete, medicinsk prognos för annat arbete och medicinsk behandling 

som har genomförts, pågår eller planeras samt om, när och på vilket 

sätt detta kommer att påverka förmågan att arbeta.
44

 

Samordningsförbunden 

I rapporten Samordningsförbundens organisering och verksamhet
45

 

rekommenderar ISF regeringen att bland annat se över hur de statliga 

myndigheternas uppdrag att samverka är utformat. Bakgrunden till 

                                                      
42 ISF Rapport 2015:14. 
43 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försäkringskassan, S2018/00364/SF. 
44 Försäkringskassan, FAQ om läkarutlåtande för livränta 7808, 2018-11-30. 
45 ISF Rapport 2019:1. 
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rekommendationen är ISF:s slutsats att samordningsförbundens 

legitimitet och effektivitet hotas om inte alla parter bidrar till 

samordningen på ett likvärdigt sätt, vilket ISF bedömer att de inte 

gör.  

I regleringsbrevet för 2020 har regeringens uppdrag till Arbetsför-

medlingen och Försäkringskassan fått ett tillägg, i linje med ISF:s 

rekommendation, som innebär att myndigheterna ska bidra till att alla 

parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser.
46

 

Utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära 

relationer med mera 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 

utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer 

med mera. Regeringen konstaterar att det för socialtjänst samt hälso- 

och sjukvård finns vägledning och metodstöd för hur man rutin-

mässigt kan fråga om våldsutsatthet och våldsutövande i nära 

relationer. Regeringen uppger vidare att även Försäkringskassan 

under senare år har bedrivit utvecklingsarbete för att identifiera 

våldsutsatthet i sjukpenningärenden. Regeringen hänvisar i detta 

sammanhang till att ISF i rapporten Social problematik och sjuk-

skrivning – handläggning
47

 drar slutsatsen att få handläggare har 

använt Försäkringskassans metodstöd för att upptäcka våld och att 

fler behöver utbildas under 2018–2019.
48

 De fyra myndigheterna har 

därefter tagit fram en gemensam handlingsplan som beslutades i maj 

2019. Uppdraget gäller perioden 2019–2021.
49

 Regeringsuppdraget 

fortsätter nu för de fyra myndigheterna och Jämställdhetsmyndig-

heten med ett uppdrag om att verka för förbättrad upptäckt av våld 

med utgångspunkt i den gemensamma handlingsplanen.
50

 

                                                      
46 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försäkringskassan, S2019/05292/RS. 
47 ISF Rapport 2018:8. 
48 Regeringens beslut 2018-06-14, S2018/03696/JÄM. 
49 Socialstyrelsen, Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer, 

2019-5-24. 
50 Regeringens beslut 2019-08-29, S2019/01517/JÄM.  
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8.3 Effekter på myndigheternas styrning och 

handläggning 

Många av ISF:s granskningar fokuserar på den verksamhet som 

myndigheter som verkar inom socialförsäkringsområdet bedriver, 

främst Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. ISF:s rapporter 

innehåller ofta rekommendationer som riktar sig till dessa myndig-

heter och som syftar till att de ska kunna utveckla sin verksamhet. I 

de svar som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har ålagts 

att lämna på rapporterna redovisar myndigheterna ofta vilka åtgärder 

de har genomfört eller planerar att genomföra inom de granskade 

områdena. 

Nedan redovisas ett urval av effekter av ISF:s verksamhet på styrning 

och handläggning inom socialförsäkringsområdet. 

Samordningsförbunden 

ISF utvärderar samordningsförbundens organisering och verksamhet. 

Granskningen är ett regeringsuppdrag som redovisas i tre delar. 

Hittills har två rapporter publicerats: Samordningsförbundens 

organisering och verksamhet
51

 och Gör samordningsförbund någon 

skillnad?
52

  

Enligt Försäkringskassan har de i mars 2019 antagit en åtgärdsplan, 

som är satt att pågå till och med 2021, med anledning av ISF:s 

iakttagelser i de båda rapporterna om samordningsförbundens 

verksamhet. Åtgärdsplanen har följande innehåll:  

⁻ Fler personliga handläggare ska ha kunskap om lokala 

insatser som finansieras genom samordningsförbund. 

⁻ Fler personer med ersättning från Försäkringskassan ska 

hänvisas till relevanta individinsatser. 

⁻ Fler initiativ ska tas till att fler samordnande insatser startar 

inom ramen för samordningsförbund. 

⁻ Försäkringskassan ska medverka med personal där 

kompetens inom myndighetens uppdrag behövs. 

                                                      
51 ISF Rapport 2019:1. 
52 ISF Rapport 2019:4. 
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Försäkringskassan uppger att det för närvarande pågår aktiviteter i 

enlighet med åtgärdsplanen ute i verksamheten. Det har exempelvis 

genomförts ledningsinformation till samtliga berörda chefer som 

arbetar med samordningsförbundsfrågan under 2019. Försäkrings-

kassan räknar också med att kunna följa utvecklingen av antal 

personer i insatser genom det myndighetsgemensamma uppföljnings-

systemet SUS.
53

  

Föräldraförsäkringen 

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Från underhållsstöd  

till underhållsbidrag? 
54

 granskat Försäkringskassans tillämpning  

av 2016 års reform inom underhållsstödet. Den nya så kallade sex-

månadersregeln innebär att Försäkringskassan inte längre ska ge  

fullt underhållsstöd till en förälder och hens barn om den andra 

föräldern har skött sina betalningar till Försäkringskassan prickfritt 

under minst sex månader i följd. Om Försäkringskassan har bedömt 

att det finns särskilda skäl kan myndigheten fortsätta att betala ut 

underhållsstöd. ISF:s granskning visar att det i huvudsak är hot, våld 

och allvarliga konflikter som har bedömts vara särskilda skäl. De här 

ärendena kommer att prövas på nytt tidigast sex månader senare om 

den andra föräldern återigen har skött sina betalningar till Försäk-

ringskassan prickfritt. ISF anser i rapporten att sexmånadersregeln 

inte alltid är lämplig i de återkommande ärenden där Försäkrings-

kassan redan inledningsvis har bedömt att det finns särskilda skäl för 

fortsatt rätt till underhållsstöd. ISF rekommenderar Försäkringskassan 

att se över tillämpningen av bestämmelsen om särskilda skäl och 

handläggarnas förutsättningar för att göra bedömningen när det före-

kommer konflikter och samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. ISF 

rekommenderar vidare Försäkringskassan att prioritera de ärenden 

som rör återkommande ansökningar efter en tidigare indragning av 

underhållsstödet, för att undvika att boföräldrarnas och barnens 

ekonomiska situation påverkas negativt. Försäkringskassan rekom-

menderas också att harmonisera kommuniceringsbreven för särskilda 

skäl-ärenden så att föräldrar i samma situation får samma sorts 

information.  

                                                      
53 E-post från Försäkringskassan den 13 januari 2020. 
54 ISF Rapport 2019:7. 
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Försäkringskassan har med anledning av ISF:s rapport gjort en 

genomsyn av förarbeten och rättspraxis, granskat ett antal ärendeakter 

samt eftersökt inspel från handläggare och omprövare i syfte att 

kartlägga tillämpningen av bestämmelsen om särskilda skäl. Det som 

har framkommit enligt Försäkringskassan är att det är få föräldrar 

som begär en omprövning av sitt beslut. Föräldrar som tidigare har 

tagit emot underhållsstöd väljer i stället att ansöka om underhållsstöd 

igen. Försäkringskassan anser att det därför inte varit en framkomlig 

väg att försöka skapa vägledning för bedömningarna av särskilda skäl 

genom domstolspraxis. Försäkringskassan har i stället fokuserat på att 

utveckla myndighetens styrande dokument. De håller därför på att 

revidera vägledningen 2001:9 Underhållsstöd. Vidare uppger Försäk-

ringskassan att det pågår ett förbättringsarbete som gäller brev-

mallarna som används vid kommunicering och handläggning för 

särskilda skäl-ärenden.
55

  

Bostadsbidrag 

Under 2016 publicerade ISF rapporten Kontroller i handläggningen 

av bostadsbidrag.
56

 I rapporten beskriver ISF ett antal problem i 

Försäkringskassans handläggning och lämnar flera rekommenda-

tioner. Ett centralt problem är att en tredjedel av de som får bostads-

bidrag blir skyldiga att betala tillbaka pengar efter en slutavstämning. 

ISF bedömer att det går att göra vissa förändringar inom handlägg-

ningen som skulle kunna minska antalet återkrav. Men för att åstad-

komma en mer genomgripande förbättring behöver regeringen över-

väga att reformera förmånen. ISF bedömer vidare i rapporten att det 

finns anledning att överväga om beslut om slutligt bostadsbidrag ska 

baseras på den faktiska inkomsten respektive månad, i stället för att 

som i dag på den genomsnittliga inkomsten under hela året. 

Försäkringskassan har under 2018 lagt fram ett förslag till ett 

moderniserat bostadsbidrag.
57

 Förslaget innebär bland annat att 

bostadsbidraget ska beräknas efter de månatligen deklarerade 

inkomster som arbetsgivaren skickar in till Skatteverket och att 

Försäkringskassan löpande ska stämma av mot deklarerade 

inkomster. 

                                                      
55 E-post från Försäkringskassan den 16 januari 2020. 
56 ISF Rapport 2016:7. 
57 Försäkringskassan, Skrivelse till regeringen, Ett moderniserat bostadsbidrag, dnr 053107-

2017. 
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Sjuk- och aktivitetsersättning 

I rapporten Hel sjukersättning från 19 års ålder
58

 konstaterar ISF  

att regeringens avsikt med regeländringen inte uppnås när det gäller 

att ge ökad trygghet för unga personer som har svåra funktionsned-

sättningar. Granskningen visar att kvaliteten på besluten om sjuk-

ersättning är god och att rätt personer har beviljats ersättning, men  

att en stor del av de som har beviljats aktivitetsersättning även 

tidigare uppfyller förutsättningarna för att kunna få sjukersättning.  

En slutsats av ISF:s granskning är att Försäkringskassan i högre 

utsträckning borde informera unga om möjligheten att ansöka om 

sjukersättning i stället för aktivitetsersättning. Vidare rekommenderar 

ISF Försäkringskassan att se över vilken information om förutsät-

tningarna för beslutet, som lämnas i beslut om sjukersättning för unga 

personer, så att informationen stämmer överens med lagstiftningen.  

Försäkringskassan har med anledning av ISF:s rekommendationer 

förtydligat informationen på myndighetens webbplats. Försäkrings-

kassan har också sett över i vilka sammanhang det är viktigt att 

informera om möjligheten att ansöka om sjukersättning från 19 års 

ålder.
59

 

Försäkringskassan har uppgett att rapporten är den av ISF:s rapporter 

under 2019 som kan komma att påverka bedömningen av kvaliteten i 

handläggningen av sjukersättning mest. Detta uppgav de i en presen-

tation av Försäkringskassans årsresultat till och med augusti 2019.
60

 

Steglös avräkning 

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Steglös avräkning
61

 

utvärderat steglös avräkning av sjukersättning vid inkomst av 

förvärvsarbete. Granskningen visar att cirka 8 000–10 000 personer 

per år använder sig av möjligheten till steglös avräkning, men att de 

flesta arbetar bara så mycket att de inte riskerar att behöva återbetala 

sjukersättningen. Samtidigt går de miste om en inkomstförstärkning 

som ett eventuellt ytterligare ökat arbetsutbud ger. Granskningen 

visar också att det finns stora skillnader hos personer med sjuk-

ersättning när det gäller deras möjlighet att kunna arbeta. Personer 

                                                      
58 ISF Rapport 2019:9. 
59 E-post från Försäkringskassan den 22 januari 2020. 
60 Försäkringskassan, Samlad uppföljning årsresultat t.o.m. augusti 2019 s. 5. 
61 ISF Rapport 2018:11. 
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med partiell sjukersättning använder steglös avräkning mer än de som 

har hel sjukersättning. ISF rekommenderar Försäkringskassan att 

bland annat överväga att arbeta mer aktivt med att informera gruppen 

som omfattas av steglös avräkning om möjligheten att arbeta utan att 

det påverkar deras rätt till sjukersättning. 

Försäkringskassan har med anledning av ISF:s rapport sett över, 

förtydligat och lagt till information på myndighetens webbplats. 

Försäkringskassan har också gjort ett riktat brevutskick i maj 2019  

till personer som har partiell sjukersättning, omfattas av reglerna för 

steglös avräkning och har inkomst från arbete för att informera dem 

om möjligheten att arbeta med steglös avräkning.
62

  

ISF rekommenderar även Försäkringskassan i rapporten att utreda 

möjligheten att använda sig av månadsuppgifter i handläggning av 

ärenden om steglös avräkning liknande det som Försäkringskassan 

har föreslagit för bostadsbidrag samt att undersöka möjligheten att 

utveckla ett beräkningsstöd för de personer som vill använda steglös 

avräkning för att visa vad konsekvenserna på sjukersättningen blir av 

ökande arbetsinkomster.  

Försäkringskassan ska utreda förutsättningarna för en lagändring för 

att kunna använda månadsuppgifter vid handläggningen av steglös 

avräkning, inklusive omfattning och kostnad för nödvändig it-

utveckling. Försäkringskassan ska också utreda vilken it-utveckling 

som krävs för ett beräkningsstöd samt utreda om tydliga räkne-

exempel är ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ.
63

  

 Assistansersättning 

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Åtgärder för att begränsa 

fusk och felaktigheter i assistansersättningen
64

 följt upp och 

analyserat effekterna av ändringarna som gäller assistansersättning  

i socialförsäkringsbalken som gäller sedan den 1 juli 2013. Regel-

ändringarna syftade till att motverka fusk och fel i utbetalningar av 

assistansersättningen. ISF:s granskning visar att Försäkringskassan 

inte på ett adekvat och heltäckande sätt kan följa upp vilka eller hur 

stora effekter som lagändringarna har gett upphov till. Det beror till 
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stor del på att Försäkringskassan har mycket begränsade möjligheter 

att i sina nuvarande it-system följa upp de åtgärder som har genom-

förts. ISF konstaterar också i rapporten att Försäkringskassan har 

börjat utveckla ett nytt it-system som ska stödja handläggningen av 

assistansersättning på olika sätt och möjliggöra en helt automatiserad 

utbetalning.  

Försäkringskassan har under 2018 och 2019 bedrivit arbete för en 

ökad automatisering inom assistansersättningen med fokus på att 

minska felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan har också 

slutlevererat it-systemet som nämns i ISF:s rapport. Försäkrings-

kassans åtgärder inom det här området är inte beroende av ISF:s 

rapport, men ISF uppmärksammade problemen i sin granskning.
65

 

Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller 

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Profilering som urvals-

metod för riktade kontroller
66

 granskat Försäkringskassans arbete 

med riktade kontroller. ISF konstaterar i rapporten att Försäkrings-

kassans riskbaserade kontroller är betydligt mer träffsäkra än övriga 

kontrollalternativ. Men vissa korrigeringar kan behövas för att öka 

kontrollernas effektivitet och för att garantera att metoderna ger lika-

behandling. ISF rekommenderar Försäkringskassan att bland annat  

ta fram en policy om att riskbaserade urvalsprofiler ska genomgå en 

certifiering eller någon form av oberoende etisk prövning. Syftet med 

policyn är att garantera att urvalsprofilerna ger en likvärdig 

behandling. 

Baserat på ISF:s rekommendation har Försäkringskassan utvecklat 

sina rättsliga bedömningsrutiner kopplat till diskriminering. Därtill 

har Försäkringskassan utvecklat en rutin där myndigheten tillsam-

mans med sin rättsavdelning kontinuerligt bedömer utfallen för sina 

riskbaserade kontroller, som är baserade på så kallad maskin-

inlärning, avseende eventuell indirekt diskriminering.
67
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Försäkringskassans processföring 

Försäkringskassans processföring – det vill säga hur myndigheten  

för sin talan som part i domstol – har betydelse för rättssäkerheten  

för den försäkrade. ISF:s rapport Försäkringskassan som part i 

förvaltningsdomstol
68

 visar att Försäkringskassans processföring i 

stora delar fungerar bra, men att förutsättningarna för en bra och 

enhetlig processföring kan förbättras. Den övergripande slutsatsen  

är att det finns skillnader i synen på processförarens roll och uppdrag. 

Dessa skillnader i synsätt får genomslag i hur processförarna agerar i 

domstolsprocessen. Skillnaderna finns både mellan enskilda process-

förare och mellan de fyra processjuridiska enheterna som ansvarar för 

processföringen i var sin del av landet. ISF konstaterar i rapporten att 

Försäkringskassan behöver förtydliga styrningen inom de områden 

där det finns skilda synsätt och åsikter om vad processförarens upp-

drag innebär. 

Försäkringskassan uppger i sitt svar på ISF:s rapport att myndigheten 

har påbörjat ett arbete som ska leda till förbättrad intern styrning av 

processföringen genom att förtydliga uppdraget och definiera vad 

Försäkringskassan anser är god processföring.
69

  

Försäkringskassan uppger att de har flera olika planerade åtgärder 

som ännu inte är genomförda under 2019 (ISF:s rapport kom ganska 

nyligen, juni 2019), utan de kommer att påbörjas under 2020. Försäk-

ringskassan anser att ISF:s rapport har gett bra underlag och inspel i 

det arbetet.
70

 

Försäkringskassans styrning 

I rapporten Förändrad styrning av och i Försäkringskassan
71

 

redovisar ISF hur regeringens och Försäkringskassans förändrade 

styrning under åren 2012–2017 har fått genomslag i handläggningen 

av sjukpenning. Regeringen ändrade sin styrning från förtroende till 

rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar. ISF:s 

granskning visar att fokusändringarna i regeringens styrning av 

Försäkringskassan avspeglas i myndighetens interna styrning. Det 
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skapar nya villkor för handläggningen av sjukpenning. Dessutom 

förändras arbetets innehåll för handläggarna. När förtroende stod i 

fokus ägnade handläggarna mer tid åt att samordna försäkringen och 

delta i möten med andra aktörer, till exempel med arbetsgivaren och 

hälso- och sjukvården. När rättssäkerhet står i fokus ägnar hand-

läggarna mer tid åt att utreda rätten till ersättning utifrån medicinska 

underlag.  

ISF anser att rättssäkerheten kan äventyras över tid när tillämpningen 

på detta vis också varierar över tid, utan att några betydelsefulla 

regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen. Dessutom kan 

tilltron till socialförsäkringssystemet försämras. ISF konstaterar i 

rapporten att en förutsättning för att tillämpa en lag med ett relativt 

stort bedömningsutrymme är att myndigheten har handläggare som 

kan översätta lagens intentioner till beslut. ISF anser att Försäkrings-

kassan behöver stärka den professionella handläggarkompetensen så 

att handläggarna får mer kompetens inom både bedömningen av de 

försäkrades rätt till sjukpenning och inom samordningen av försäk-

ringen. Handläggarna behöver också kunna klara av att hantera hela 

uppdraget om det kommer nya ensidiga styrsignaler som betonar den 

ena delen mer än den andra.  

ISF anser också att en viktig utmaning för Försäkringskassan är att få 

bukt med personalomsättningen på den lokala nivån, eftersom en 

lägre personalomsättning medför att handläggarprofessionen kan 

utvecklas genom att fler handläggare får en tillräckligt god kännedom 

om hela uppdraget. En lägre personalomsättning skulle även kunna 

bidra till en bättre arbetsmiljö och fördjupat lärande. ISF:s granskning 

visar också att Försäkringskassan tillsammans med externa aktörer 

behöver göra det tydligare hur samarbetet ska se ut och vem som har 

ansvar för vad, så att varje aktör känner till och tar sitt särskilda 

ansvar i sjukskrivningsprocessen.  

Försäkringskassan uppger att de frågor avseende kompetens och 

personalomsättning som ISF lyfter fram i rapporten har varit och är 

föremål för omfattande aktivitet i hela myndigheten. Försäkrings-

kassan uppger att myndigheten bland annat har: 

– infört en kvalitetssäkring för samtliga beslut som fattas 

gentemot bedömningsgrunden normalt förekommande arbete 

– genomfört likaseminarier med typfall för att åstadkomma en 

mer enhetlig tillämpning 
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– utvecklat och reviderat processen för rehabiliteringsersättning 

från grunden, för att bättre stödja handläggarna i att bedöma 

vilka ärenden det kan vara aktuellt med arbetslivsinriktad 

rehabilitering i samt avgöra vilka åtgärder som kan vara 

aktuella 

– påbörjat en översyn och förtydligat inriktningen på våra 

försäkringsmedicinska konsultationer samt utvecklat metod-

stöd för hur DFA-kedjan och det försäkringsmedicinska 

beslutstödet ska användas 

– fortsatt arbetet med att stärka den interna styrningen genom att 

dels integrera samordningsuppdraget i den interna styrningen, 

dels göra en översyn av yrkesrollen för personlig handläggare 

som under året ändrats till försäkringsutredare 

– arbetat med att utveckla utbudet av nationella lärarledda 

utbildningar för försäkringsutredarna inom sjukförsäkringen.
72

 

ISF:s rapport visar också att fokusändringen i styrningen mot rätts-

säkerhet och ett sjukpenningtal på 9,0 dagar också har ändrat fokus  

i handläggningen. ISF konstaterar att handläggarna lägger mer tid på 

att utreda rätten till ersättning än tidigare. Den försäkrades rätt till 

ersättning ska vara utredd innan samordningsinsatser kan vidtas. När 

handläggarna lägger mer tid på att utreda rätten till ersättning har de 

mindre tid för att genomföra samordningsaktiviteter. Handläggarna 

utreder i dag också rätten till ersättning till största delen genom att 

hämta in uppgifter via telefon från den försäkrade och de externa 

aktörerna, var och en för sig. Tidigare handlade en stor del av arbetet 

om bemötande och samordning. Då hämtade handläggarna oftare in 

information genom fysiska möten med den försäkrade och de externa 

aktörerna, många gånger i gemensamma möten. 

Försäkringskassan har under 2019 förtydligat vissa delar i processen 

sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning, bland annat 

med anledning av ISF:s granskning. Exempelvis ska myndigheten 

styra processen tydligare mot personliga möten och gemensamma 

kartläggningar i de ärenden där det behövs. Processen ska därmed ge 

                                                      
72 E-post från Försäkringskassan den 27 och 29 januari 2020. 
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ett bättre stöd för handläggning av ärenden där personer inte kan 

komma tillbaka i arbete inom ramen för rehabiliteringskedjan.
73

  

Försäkringskassans kvalitetsutvecklingsmodeller 

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Svårt att kombinera 

kvalitetsutveckling och resultatuppföljning
74

 granskat Försäkrings-

kassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller.  

ISF rekommenderar Försäkringskassan att ta ställning till vilket syfte 

kvalitetsutvecklingsmodellen (SKU) ska ha. ISF menar att det är svårt 

att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning i samma 

modell. Försöken att anpassa de lokala ärendeuppföljningarna till 

resultatuppföljning riskerar att gå ut över modellens funktion som 

utvecklingsinstrument. Dessutom kommer de lokala ärendeupp-

följningarna inte att kunna bidra till några tillräckligt säkra bedöm-

ningar av hur den rättsliga kvaliteten har utvecklats. Om Försäk-

ringskassan vill mäta hur den rättsliga kvaliteten har utvecklats krävs 

en separat mätning med en annan metodologisk ansats. 

Försäkringskassan uppger i sitt svar till ISF:s rapport att myndigheten 

inte delar ISF:s uppfattning om att SKU-modellen inte kan användas 

för både kvalitetsutveckling och resultatuppföljning. Försäkrings-

kassan anser att SKU baseras på både kvantitativa och kvalitativa 

uppföljningsresultat som analyseras på ett samlat och systematiskt 

sätt på flera olika nivåer i myndigheten. Modellens konstruktion gör 

det därmed möjligt att på ett allsidigt sätt identifiera kvalitetsbrister  

i handläggningen, som i sin tur gör det möjligt att samlat och 

systematiskt analysera och åtgärda kvalitetsbrister i rättssäkerhet, 

service och effektivitet. Försäkringskassan anser att de kommer att 

hantera och balansera den risk som ISF ser, som gäller mål- och 

resultatstyrning inom kvalitetsområdet, genom en genomtänkt ledning 

och styrning, där det bland annat kan finnas anledning att se över 

Försäkringskassans interna mål för rättslig kvalitet.
75

 I Försäkrings-

kassans verksamhetsplan för 2020 uppger myndigheten att de interna 

inriktningsmålen för den rättsliga kvaliteten är att den rättsliga 

kvaliteten i handläggningen ska förbättras och att stödet till individen 

                                                      
73 Försäkringskassan, Ny version av processen Sjukpenning, rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning, 2009:07, IM 2019:038, s. 2. 
74 ISF Rapport 2018:1. 
75 Försäkringskassan, Svar på ISF-rapport (2018:1) Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och 

resultatuppföljning, dnr 019451-2017. 
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ska förstärkas. Andelen felaktiga utbetalningar ska minska. De 

konkreta målen för rättslig kvalitet är att den rättsliga kvaliteten i 

handläggningen ska bibehållas och vid behov öka, med fokus på 

identifierade förbättringsbehov. Myndighetens förmåga att identifiera 

behov och samordna ändamålsenliga insatser för individer med 

förmåner inom sjukförsäkringen ska vidareutvecklas. Försäkrings-

kassan ska också fortsätta att öka sina ambitioner i arbetet med att 

motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.
76

  

Social problematik och våldsutsatthet i handläggningen av 

sjukskrivningsärenden 

I rapporten Social problematik och sjukskrivning – handläggning
77

 

har ISF på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat Försäkrings-

kassans arbete med att identifiera social problematik och vålds-

utsatthet i handläggningen av sjukskrivningsärenden. ISF:s gransk-

ning visar att Försäkringskassan måste öka medvetenheten om och 

identifiera social problematik i sjukskrivningsärenden och ge ökat 

stöd till handläggarna om hur dessa delar ska hanteras. Arbetet 

behöver prioriteras i Försäkringskassans verksamhet. I uppdraget har 

också ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till 

att motverka mäns våld mot kvinnor. ISF konstaterar att det är ett 

viktigt mål, men som kan vara svårt för Försäkringskassan att uppnå. 

Försäkringskassan genomför få personliga möten och handläggarna 

upplever att det är svårt att ställa frågor om våldsutsatthet. ISF 

konstaterar att frågan måste prioriteras inom hela verksamheten om 

målet ska kunna uppnås. ISF rekommenderar Försäkringskassan att 

förtydliga hur de ska tillämpa bestämmelsen om att bortse från bland 

annat sociala förhållanden. Försäkringskassan bör också öka sitt stöd 

till handläggarna när det gäller om, hur och när dessa förhållanden 

ska utredas. Vidare rekommenderar ISF Försäkringskassans ledning 

att prioritera arbetet med att bidra till att motverka mäns våld mot 

kvinnor så att detta arbete genomsyrar verksamheten även på hand-

läggningsnivå och att det finns med i de konsekvensanalyser som 

genomförs i samband med verksamhetsförändringar.  

Försäkringskassan har under 2018 och 2019 bedrivit ett intensifierat 

arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Detta har exempelvis 

                                                      
76 Försäkringskassan, Verksamhetsplan, dnr 015521-2019, 2020-01-17, s. 4. 
77 ISF Rapport 2018:8. 
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bestått i arbetet med regeringsuppdraget som redogörs för i avsnitt 

8.2.2: Utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i 

nära relationer med mera. Försäkringskassans rättsavdelning har 

rekryterat fem personer internt som under 2019, och eventuellt även 

under 2020, jobbar med regeringsuppdraget om att upptäcka våld i 

nära relationer. Det är en tillfällig förstärkning för att skapa bättre 

förutsättningar på Försäkringskassans avdelningar att uppfylla 

regeringsuppdragets mål. Exempelvis ser de över utveckling av it-

stöd, uppföljning och kompetenshöjande insatser för medarbetare och 

chefer. Styrande och stödjande dokument revideras och myndigheten 

säkerställer att de rutinmässigt ställer frågor om våld till personer som 

ansöker om sjukpenning och underhållsstöd samt på indikation till 

personer som ansöker om aktivitetsersättning. Myndigheten tar också 

fram en webbutbildning som handlar om att uppmärksamma om 

medarbetare på Försäkringskassan är utsatta för våld, hur kollegor 

kan agera och vilket stöd som finns att få.
78

 

Försäkringskassan har också har förtydligat sitt metodstöd inom 

sjukförsäkringen till handläggare för att motverka mäns våld mot 

kvinnor.
79

 Försäkringskassan har också följt upp sitt arbete med att 

motverka mäns våld mot kvinnor genom två enkätundersökningar 

under 2018
80

 samt en intervjustudie om jämställdhetsintegrering som 

bland annat handlar om arbetet med att motverka mäns våld mot 

kvinnor inom sjukförsäkringen
81

.  

Internationell vård  

ISF har på regeringens uppdrag i rapporten Vård utomlands
82

 kartlagt 

och analyserat Försäkringskassans hantering av kostnader för vård-

förmåner inom EU/EES och Schweiz. ISF har särskilt granskat 

hanteringen av vårdförmånerna sjukvård och tandvård. ISF:s gransk-

ning visar att myndighetens hantering av vårdförmåner i många delar 

är bra. Men i granskningen framkommer även ett antal risker som kan 

påverka förutsättningarna att fatta korrekta beslut och säkerställa att 

de olika aktörerna får den ersättning som de har rätt till. Dessutom har 

                                                      
78 Försäkringskassan, Artikel på internt intranät Fia, 2019-11-25.  
79 Försäkringskassan, Metodstöd för att motverka mäns våld mot kvinnor, dnr 008084-2018. 
80 Försäkringskassan, Undersökning om hot och våld 2018, Kantar Sifo och Försäkringskassans 

arbete med jämställdhetsintegrering och att motverka mäns våld mot kvinnor, dnr 007558. 
81 Försäkringskassan, Jämställdhetsintegrering inom Försäkringskassan, projektnummer 17166. 
82 ISF Rapport 2019:3. 
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Försäkringskassan inte kunnat visa hela bilden över kostnaderna för 

området. ISF har flera rekommendationer till Försäkringskassan i 

rapporten. Exempelvis bör myndigheten arbeta för att utveckla upp-

följningen när det gäller kostnader för vård utomlands och att säker-

ställa att i så hög utsträckning som möjligt se till att utredningen av 

försäkringstillhörighet görs inom rimlig tid. 

När det gäller arbetet för att utveckla uppföljningen av kostnader för 

vård utomlands har Försäkringskassan haft detta som ett förbättrings-

område under lång tid och arbetar med ett utvecklingsprojekt vars 

huvudsyfte är att leverera kvalitetssäkrad statistik inom de olika 

delarna av internationell vård. När det gäller frågan om vikten av att 

utredningen av försäkringstillhörighet görs inom rimlig tid uppger 

Försäkringskassan att de huvudsakliga åtgärder som har vidtagits för 

att förbättra handläggningstiderna som gäller försäkringstillhörighet 

är att myndigheten stärker upp med ytterligare utredningsresurser, det 

vill säga genomför stora rekryteringar. Utöver det har Försäkrings-

kassan också haft stora övertidsinsatser under 2018 och 2019. 

Försäkringskassan har också tagit inledande kontakter med Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) och regionerna för att försöka få till 

ett närmare samarbete om ärenden om internationell vård.
83

  

8.4 Effekter på rättsutvecklingen  

I de av ISF:s granskningar som fokuserar på rättssäkerhet före-

kommer det att myndigheten identifierar områden där det finns olösta 

rättsfrågor. Rapporterna kan därför användas som underlag för 

myndigheter eller enskilda att driva vissa frågor i domstol. De kan 

även användas av kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen 

när de bedömer vilka mål som ska släppas upp för prövning. 

Rapporterna kan också användas som argument av parter i en 

domstolsprocess, och på så sätt påverka resultatet av processen.  

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen har en viktig roll att 

fylla när det gäller att utveckla praxis genom att driva principiellt 

viktiga frågor vidare till prövning i domstol. För att kunna hitta 

lämpliga ärenden att driva brukar det allmänna ombudet skicka ut 

interna meddelanden inom Försäkringskassan där ombudet frågar 

                                                      
83 Försäkringskassan, Svar på ISF rapport (2019:3) Vård utomland, dnr 004996-2018 samt  

e-post från Försäkringskassan den 27 januari 2020.  
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efter ärenden som innehåller vissa rättsfrågor. På så sätt kan ombudet 

få information om ärenden för att ta ställning till om de är lämpliga 

att driva vidare till domstol. ISF:s rapporter är en av de informations-

källor som det allmänna ombudet använder sig av för att identifiera 

frågor att driva i domstol och de utgör även underlag när ombudet 

frågar efter ärenden i verksamheterna.
84

  

Under 2018 och 2019 har det allmänna ombudet hänvisat till flera av 

ISF:s rapporter i sina överklaganden.  

Under 2017 överklagade allmänna ombudet beslut om livränta som 

avgjordes 2018 av förvaltningsrätten och hänvisade till rapporten 

Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta
85

. Frågan i målet var 

hur mycket Försäkringskassan bör utreda för att kunna bedöma om 

den försäkrade har en inkomstförlust om minst en femtondel, i en 

situation där den försäkrade inte kommer kunna återgå i det 

ursprungliga arbetet, samtidigt som medicinsk rehabilitering pågår.  

Under 2018 har allmänna ombudet hänvisat till ISF:s rapport Arbets-

resor i stället för sjukpenning
86

 i ett överklagande till kammarrätten. 

Frågan i det målet är om det är en förutsättning att arbetsförmågan är 

nedsatt med minst en fjärdedel i arbetet för att den försäkrade ska 

kunna beviljas ersättning för arbetsresor (merutgifter för resor till och 

från arbetet enligt 27 kap. 5 § socialförsäkrings-balken). 

Under 2019 har allmänna ombudet överklagat två domar som handlar 

om beräkningsmodellens tillämpning i de fall den försäkrade arbetar 

del av ett kalenderår. Enligt allmänna ombudet har ISF:s rapport 

Steglös avräkning
87

 använts som underlag. 

Allmänna ombudet har drivit mål om att Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten inte återkräver felaktiga utbetalningar som  

är under 2 000 kronor. ISF uppmärksammade detta förhållande i 

rapporten Återkravshandläggning på Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten
88

. 

                                                      
84 Beskrivningen i detta avsnitt baseras på information från Allmänna ombudet för 

socialförsäkringen.  
85 ISF Rapport 2015:14. 
86 ISF Rapport 2017:17. 
87 ISF Rapport 2018:11. 
88 ISF Rapport 2014:3. 
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8.5 Spridning av ISF:s rapporter i övrigt 

Utöver att utgöra underlag för riksdagens och regeringens styrning 

och för att utveckla verksamheten vid myndigheterna inom social-

försäkringsadministrationen används ISF:s rapporter också i andra 

sammanhang, till exempel i andra myndigheters utredande verksam-

het och i den offentliga debatten. 

8.5.1 Annan utredande verksamhet 

Det förekommer att ISF:s rapporter används som underlag i andra 

myndigheters utredande eller granskande arbete, exempelvis 

Riksdagens ombudsmän (JO), Statskontoret, Socialstyrelsen, 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) och Riksrevisionen.  

Riksrevisionen har refererat till 12 av ISF:s rapporter i sammanlagt  

fem granskningsrapporter
89

 under 2018 och 10 av ISF:s rapporter i 

sammanlagt två granskningsrapporter
90

 under 2019.  

Statskontoret har under 2018 publicerat en rapport som innehåller 

referenser till 2 olika ISF-rapporter.
91

  

IFAU har under 2018 publicerat fyra rapporter
92

 som innehåller 

referenser till 4 olika ISF-rapporter. 

 

                                                      
89 Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivitet för spararnas bästa? (RiR 

2018:32), Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk 

ohälsa? (RiR 2018:22), Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med 
stora utmaningar (RiR 2018:11), Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst 

och hälsa (RiR 2018:9) och Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel (RiR 2018:4). 
90 Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt 

(RiR 2019:27) och Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskriv-

ningsprocessen? (RiR 2019:19). 
91 Utvärdering av strategin för unga som varken arbetar eller studerar. Slutrapport (2019:12), 

Statskontoret. 
92 Familj och arbete under småbarnsåren. Hur använder föräldrar förskola och föräldra-

försäkring? (IFAU 2018:24), Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv (IFAU 
2018:20), Arbetsmarknadspolitik för arbetslösa mottagare av försörjningsstöd (IFAU 2018:2) 

och Ekonomiska incitament till arbete inom sjukförsäkringssystemet – effekter av steglös 

avräkning (IFAU 2018:6). 
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8.5.2 Den offentliga debatten 

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

resultaten sprids via massmedier och den diskussion som följer på 

detta. ISF följer massmediernas rapportering om ISF:s rapporter via 

ett medieanalysföretag. De registrerar när ISF nämns i dagspressen,  

i notiser på etermedieföretagens webbsidor, i tidskrifter, i press-

meddelanden med mera. 

Totalt registrerades 547 tillfällen när ISF nämndes under 2018 och 

227 tillfällen under 2019.  

ISF följer även flödet i sociala medier med hjälp av ett verktyg för 

omvärldsbevakning. Totalt har ISF:s rapporter resulterat i 171 del-

ningar eller kommentarer i medier som till exempel Facebook, 

Twitter och YouTube under 2018 och 56 delningar eller kommentarer 

under 2019.  

8.5.3 Kommentarer till lagstiftningen med mera 

ISF:s rapporter har använts i Norstedts kommentar till socialför-

säkringsbalken.
93

 I kommentaren nämns ett stort antal av ISF:s 

rapporter. 
 

                                                      
93 Hessmark, L-G m.fl., Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Norstedts, Stockholm 2015. 
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Bilaga ISF:s publikationer 2017–2019 

Publikationer 2019 

Rapporter  

2019:10 En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbets-

skadeförsäkringen 

2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder – en granskning av 

Försäkringskassans tillämpning av regeländringen från den  

1 februari 2017 

2019:8 Försäkringskassan som part i Förvaltningsdomstol – en 

analys av hur väl myndighetens processföring fungerar 

2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag? – en granskning 

av 2016 års reform inom underhållsstödet 

2019:6 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå 

 – en analys av effekter på barnafödande och förvärvsarbete 

av höjd ersättning i föräldrapenningens grundnivå 

2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till socialförsäkringen  

– en analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå 

2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad? – en analys av 

samordningsförbund under perioden 2005–2010 

2019:3 Vård utomlands – en granskning av Försäkringskassans 

hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz 

2019:2 Årlig rapport 2018 

2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet  
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