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Generaldirektörens förord

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en
särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret. Föreliggande rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser
avseende verksamhetsåret 2013 men beskriver också översiktligt
valda delar av produktionen under tidigare år. Det redovisade arbetet
spänner över ett brett spektrum, från tillsynsrapporter gällande tilllämpningen av reglerna för sjukskrivning och bostadstillägg, över en
analys av socialförsäkringsadministrationens produktivitetsutveckling
och kontrollinsatser mot felaktiga utbetalningar, till effektutvärderingar av vårdbidrag och andra föräldraförmåner.
För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna
på ett relevant och väl genomfört arbete att de iakttagelser som görs
och de rekommendationer som följer av dem omsätts i praktisk handling och leder till förändring. Samtidigt är det svårt att belägga effekter av ISF:s arbete i alla de situationer där det kommit till användning.
Redovisningen inskränker sig till sådana effekter som lämnat skriftliga avtryck – i domar, instruktioner, riksdagsdebatter med mera.
Stockholm i februari 2014
Per Molander
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Inledning

1.1 Socialförsäkringssystemet
Socialförsäkringen utgör med sin omslutning om mer än 480 miljarder kronor, fördelade på närmare 50 förmåner, en central del av det
svenska välfärdsystemet. Den ökar medborgarnas ekonomiska trygghet vid en rad olika situationer i livet såsom föräldraskap, skador i
arbetslivet, sjukdom och ålderdom. Ett väl fungerande socialförsäkringssystem gör att människor kan ägna sig åt studier, arbete, familjebildning och fritidssysslor i vetskap om ekonomiskt stöd i livssituationer då arbetsinkomsterna av olika skäl minskar. Detta har ett stort
värde för både enskilda och samhälle. Samtidigt är det viktigt att
systemets utformning och tillämpning är sådana att de vidmakthåller
drivkrafterna för arbete.
Socialförsäkringssystemet förändras och utvecklas ständigt. Några
exempel är bildandet av Försäkringskassan, bildandet av en särskild
Pensionsmyndighet och införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Alla reformer får dock inte avsedd effekt.
Effektiviseringar och besparingar kan bli mindre än de förväntade
eller helt utebli. Handläggningstider för vissa förmåner kan bli långa.
Tillämpningen av reglerna för en förmån kan variera mellan olika
handläggare eller skilja sig mellan olika delar av Sverige. Bristfällig
eller svårbegriplig information kan göra att medborgare går miste om
en förmån som de har rätt till eller fattar mindre väl grundade beslut
rörande exempelvis sparande eller förvärvsarbete. Det är därför viktigt att följa upp, granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i
dess olika delar, så att eventuella brister upptäcks och rättas till.
I och med inrättandet av ISF finns det en funktion för extern granskning och tillsyn. Ambitionen under de första åren har varit att bygga
upp en sådan kombination av bredd och specialistkompetens att hela
den svenska socialförsäkringen och relevanta gränsområden kan
bevakas.
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1.2 Inspektionens uppdrag
ISF:s uppdrag är enligt 1 § förordningen (2009:602) med instruktion
för Inspektionen för socialförsäkringen att genom systemtillsyn och
effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom
socialförsäkringsområdet. ISF ska enligt 2 § i instruktionen utöva
systemtillsyn och effektivitetsgranskning över den verksamhet som
bedrivs av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten i de delar som
inte står under Finansinspektionens tillsyn och Skatteverket i de delar
som avser beslut om pensionsgrundande inkomst.
ISF får vidare enligt 3 § instruktionen utöva systemtillsyn över och
utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet och av samverkansinsatser som har anknytning
till socialförsäkringsområdet.

1.3 Tillsyn och granskning av
socialförsäkringsområdet
ISF:s verksamhet har två huvudgrenar: systemtillsyn och effektivitetsgranskning. Med någon förenkling kan man säga att systemtillsyn
i huvudsak är inriktad på rättssäkerhet, medan effektivitetsgranskningen fokuserar på effektiviteten hos den granskade verksamheten.
I praktiken går rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter i varandra,
och en typisk granskning innehåller därför både tillsyns- och effektivitetsrelaterade inslag. Tillsynsgranskningar kan ge uppslag till
effektivitetsgranskningar och vice versa. Det är därför av stort värde
att båda typerna av verksamhet bedrivs inom samma myndighet.
1.3.1 Systemtillsyn
Med systemtillsyn avses enligt 1 § myndighetens instruktion granskning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll
säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som
tillsynsobjektet ska tillämpa.
Fokuseringen på system är väsentlig. Den innebär att det inte ingår
i ISF:s uppdrag att granska enskilda ärenden och yttra sig över dessa.
Däremot baseras granskningar av om tillsynsobjekten uppfyller de
krav som ställs i lagar och förordningar ofta på granskningar av ett
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större antal enskilda ärenden, eftersom korrekt handläggning i det
enskilda ärendet är det slutgiltiga kriteriet på att handläggningen är
rättssäker.
Konkret kan granskningen också inriktas på arbetsrutiner, handledningar, it-stöd, utbildningsmaterial och liknande. Men det är först
genom granskning av ärenden som det går att fastställa om styrinstrumenten fungerar som avsett.
Rättssäkerhet omfattar ett flertal olika aspekter, såsom lagenlighet,
förutsebarhet och likformighet. En grundlig belysning av rättssäkerheten kräver därför att man kombinerar olika analysansatser och
utnyttjar flera informationskällor, såsom akter, registerdata, styrdokument och intervjuer.
Träffsäkerhet – rättssäkerhetsaspekten

Med träffsäkerhet avses att utbetalningar av förmåner ska nå dem
som är berättigade inom rimlig tid, med rätt belopp och i möjligaste
mån också oberoende av vem som fattar beslutet. Att administrationen leder till hög träffsäkerhet är en fråga om regelefterlevnad och
därmed något som bör granskas genom tillsyn, men det är också en
fråga om effektivitet. Det kan exempelvis gälla eventuella brister i
likformigheten i handläggningen eller långa väntetider. Flera förändringar som har genomförts på senare år har motiverats av en vilja att
minska en variation i beslutsfattandet som har uppfattats som omotiverad. Det är viktigt att utröna om detta också har uppnåtts.
Träffsäkerhet – felaktiga utbetalningar

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar hänger nära samman med rättssäkerheten. På samma sätt som den ansvariga myndigheten har att
säkerställa att betalningar når berättigade mottagare ska den se till
att utbetalningar inte sker till personer som inte är berättigade till förmånen i fråga. Vissa åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar
bygger på kontroll före utbetalningar och andra på kontroll efter.
Båda kategorierna behövs, men avvägningen dem emellan kräver en
noggrann analys. När resurserna för kontroll är ungefärligen dimensionerade, återstår att avgöra hur de ska utnyttjas för att kontrollen
ska bli så effektiv som möjligt.
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1.3.2 Effektivitetsgranskning
Med effektivitetsgranskning avses enligt 1 § myndighetens instruktion
granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med
utgångspunkt i det statliga åtagandet. Begreppet effektivitet har i detta
sammanhang flera innebörder, vilka kräver olika ansatser och metoder i granskningen.
Effektivitet kan definieras på olika nivåer: utöver den redan nämnda
träffsäkerheten hos transfereringarna ska granskning ske av den administrativa effektiviteten och effektiviteten i relation till det offentliga
åtagandet, sådant det har definierats i de politiska beslut som ligger
till grund för de granskade förmånssystemen.
Administrativ effektivitet

Administrativ effektivitet är den snävast definierade formen av effektivitet. Typiska frågor inom detta område kan vara vad en viss förmån
kostar att administrera, om hanteringskostnaden skiljer sig mellan
olika kontor som hanterar den och om de administrativa kostnaderna
kan minskas utan att kvaliteten blir lidande. Andra aspekter av den
administrativa effektiviteten är hur ärendehanteringen inom den ansvariga myndigheten är organiserad och hur beslutsstödet för handläggarna är utformat. Kvalitetsaspekter måste beaktas, eftersom en
ambition att hålla nere handläggningstider annars riskerar att påverka
kvaliteten i besluten negativt.
Effektutvärdering

Effektutvärderingen är ett viktigt led i effektivitetsgranskningen. En
viss transfereringsverksamhet kan vara både administrativt effektiv
och träffsäker men ändå brista i effektivitet. Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin utgångspunkt i det offentliga
åtagandet. Detta åtagande avser de effekter som uppnås när transfereringar och andra åtgärder når olika kategorier av mottagare, som
barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna. Medborgarperspektivet blir här centralt. Analysen av effekterna på denna nivå blir ofta tekniskt komplicerad och har inte sällan
betydande forskningsinslag.
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Att avsedda effekter inte uppnås kan bero på brister i själva förmånssystemets utformning eller på omvärldsförändringar men också på
samverkan med andra system som påverkar mottagarnas incitament
eller på brister i implementeringen. Sammantaget innebär detta att
effektutvärderingar ofta genomförs i samspel med granskningar inriktade på tillsyn och administrativ effektivitet.

1.4 Rapportens disposition
Efter en inledande översikt (kapitel 2) följer uppställningen inte försäkringsområden utan bygger på de båda huvudbegrepp som är styrande för ISF:s verksamhet, rättssäkerhet (kapitel 3) och effektivitet
(kapitel 4). Institutionella frågor, som påverkar både rättssäkerhet
och effektivitet, behandlas i kapitel 5. Eftersom en rapport ofta berör
mer än en aspekt av socialförsäkringen, är det svårt att göra denna
kategorisering på ett invändningsfritt sätt. Ett försök att bedöma
effekter av ISF:s verksamhet redovisas i kapitel 6, varefter följer
några avslutande synpunkter och en framåtblick (kapitel 7).
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2 Översiktlig beskrivning av ISF:s
produktion 2013

Under år 2013 (inklusive januari 2014) har ISF givit ut 21 rapporter,
3 arbetsrapporter, 3 working papers, 1 skrivelse och 8 vetenskapliga
artiklar. Rapporterna är ISF:s huvudprestation; varje projekt resulterar
i en eller flera rapporter. Arbetsrapporter kan ha karaktären av förstudier eller innehålla tekniskt betonat bakgrundsmaterial såsom statistiska bearbetningar, matematiska modellbeskrivningar eller översikter
av förändringar i regelverket. Working papers är texter avsedda för
publicering i vetenskapliga tidskrifter.

2.1 Systemtillsyn
2.1.1 Rättssäkerhet
Under 2013 (inklusive januari 2014) har ISF publicerat 9 rapporter
som behandlar rättsäkerhetsfrågor.
Tabell 1.

ISF:s rapporter inom rättssäkerhetsområdet under år
2013 (inklusive januari 2014)

Nummer

Titel

2014:1

Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

2013:20

Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning

2013:16

Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett
jämställdhetsperspektiv

2013:14

Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning

2013:9

Att handlägga sjukförsäkringen – Uppfattningar om roller och
regelverk
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2013:8

Handläggningen av bostadstillägg – Införande av tillsvidarebeslut

2013:4

Pensionsgrundande inkomst – skatteverkets underlag till
Pensionsmyndigheten

2013:1

När sjukpenning nekas

2.1.2 Träffsäkerhet
Under det gångna året har ISF publicerat 3 rapporter som behandlar
olika aspekter av kravet på träffsäkerhet (varav en dessutom i engelsk
översättning). I de flesta fall handlar det om att den som är berättigad
till en viss förmån ska få den, men det kan också gälla att säkerställa
att den som inte är berättigad inte heller får någon utbetalning. I något
fall handlar det om huruvida diagnoser inom sjukvården är korrekta.
Tabell 2.

ISF:s rapporter om träffsäkerhet under år 2013

Nummer

Titel

2013:19

Slopat frånvarointyg – Kontroll och uttag av tillfällig
föräldrapenning

2013:7

Unga förtidspensionärer- Studie av sju europeiska länder (eng. utg.
Young adults on disability benefits – A study of seven European
countries)

2013:5

Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet – En
uppföljande granskning

2.2 Effektivitetsgranskning
2.2.1 Administrativ effektivitet
Under år 2013 har ISF publicerat 3 rapporter som behandlar
administrativ effektivitet.
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Tabell 3.

ISF:s rapporter om administrativ effektivitet under
år 2013

Nummer

Titel

2013:12

Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av
vårdbidrag

2013:11

Sjukskrivningsmiljarden – Landstingens syn på ekonomiska
incitament för att påverka sjukfrånvaron

2013:3

Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete

2.2.2 Effektutvärdering
Under år 2013 har ISF publicerat 7 rapporter innehållande effektutvärderingar. Vissa av dessa är dock inte effektutvärderingar i
egentlig mening utan är mer deskriptiva till sin natur.
Tabell 4.

ISF:s rapporter om effektutvärdering under år 2013

Nummer

Titel

2013:18

Vårdbidrag och framtida inkomster – De långsiktiga ekonomiska
konsekvenserna av att få barn med särskilda behov

2013:17

Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen

2013:15

Konkurrensen på den svenska tandvårdsmarknaden

2013

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringen – Underlagsrapport till den
parlamentariska socialförsäkringsutredningen

2013:13

Föräldrapenning och föräldraledighet – Mått på olika aspekter på
föräldraledighet

2013:10

Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare – En
effektutvärdering av reformen juli 2010

2013:6

Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – Vilka är de
och vad händer efteråt?
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2.3 Förmånsvis sammanställning
2.3.1 Övergripande frågor
Under år 2013 har ISF inte publicerat någon rapport med övergripande perspektiv på socialförsäkringen. Dock löper två fleråriga projekt i samarbete med universiteten i Karlstad respektive Stockholm
som på sikt kommer leda till publiceringar. Det första har under året
avkastat 1 arbetsrapport. Under året har 1 working paper, 1 skrivelse
och 1 vetenskaplig artikel publicerats inom området publicerats.
2.3.2 Barn- och familjerelaterade förmåner
Under år 2013 har ISF publicerat 7 rapporter och 1 vetenskaplig
artikel som rör förmåner till barn och familjer eller personer med
funktionsnedsättning. I området ingår också rapporter som rör
tandvårdsstödet. Under året har dessutom 1 working paper och
2 vetenskapliga artiklar publicerats.
Tabell 5.

ISF:s rapporter inom barn- och familjeområdet under
år 2013

Nummer

Titel

2013:19

Slopat frånvarointyg – Kontroll och uttag av tillfällig
föräldrapenning

2013:18

Vårdbidrag och framtida inkomster- De långsiktiga ekonomiska
konsekvenserna av att få barn med särskilda behov

2013:17

Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen

2013:15

Konkurrensen på den svenska tandvårdsmarknaden

2013:13

Föräldrapenning och föräldraledighet – Mått på olika aspekter på
föräldraledighet

2013:12

Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av
vårdbidrag

2013:5

Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet – En
uppföljande granskning
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2.3.3 Ohälsorelaterade förmåner
Under året har ISF publicerat 11 rapporter som rör ohälsorelaterade
förmåner. Till detta kommer 1 working paper, 1 arbetsrapport och
5 vetenskapliga publikationer inom området.
Tabell 6.

ISF:s rapporter inom ohälsoområdet under år 2013
(inklusive januari 2014)

Numme
r

Titel

2014:1

Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

2013:16

Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett
jämställdhetsperspektiv

2013:14

Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning

2013

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringen – Underlagsrapport till den
parlamentariska socialförsäkringsutredningen

2013:11

Sjukskrivningsmiljarden – Landstingens syn på ekonomiska
incitament för att påverka sjukfrånvaron

2013:10

Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare – En
effektutvärdering av reformen juli 2010

2013:9

Att handlägga sjukförsäkringen – Uppfattningar om roller och
regelverk

2013:7

Unga förtidspensionärer- Studie av sju europeiska länder (eng. utg.
Young adults on disability benefits – A study of seven European
countries)

2013:6

Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – Vilka är de
och vad händer efteråt?

2013:3

Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete

2013:1

När sjukpenning nekas
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2.3.4 Pensioner
Under år 2013 har 2 rapporter publicerats inom området för pensioner
och ekonomiskt trygghet vid ålderdom. Under året har dessutom
1 arbetsrapport publicerats.
Tabell 7.

ISF:s rapporter inom pensionsområdet under år 2013

Nummer

Titel

2013:8

Handläggningen av bostadstillägg – Införande av tillsvidarebeslut

2013:4

Pensionsgrundande inkomst – skatteverkets underlag till
Pensionsmyndigheten

2.4 Sammanfattning
57 procent av de rapporter som inspektionen har lämnat under de tre
senaste åren har behandlat systemtillsyn och 43 procent har handlat
om effektivitetsgranskning. Sett till verksamheter är ohälsoområdet
störst med 48 procent av rapporterna följt av Barn- och familjeområdet som står för 27 procent av rapporterna. Övergripande
granskningar och pensionsområdet omfattar 14 procent vardera.
Figur 1.

Fördelning mellan systemtillsyn och effektivitetsgranskning under åren 2011–2013
15
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Figur 2.

Fördelning mellan verksamheter under åren 2011–2013
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3 Rättssäkerhet

Rättssäkerhet är ett mångdimensionellt begrepp, vilket bland annat
kom till uttryck vid den konferens i ämnet som ISF anordnade våren
2010 med ett antal erfarna jurister från bland annat JO, universitetsvärlden och LO-TCO Rättsskydd som medverkande1. En viktig
skiljelinje går mellan dem som uppfattar rättssäkerhet som en rent
procedurberoende fråga, det vill säga uppnås genom att regler för
handläggning och beslutsunderlag följs, och dem som därutöver
kräver att besluten ska vara materiellt riktiga. ISF ansluter sig till
den senare tolkningen, vilket närmare utvecklas i avsnitt 3.1 nedan.
En vardaglig definition av begreppet i socialförsäkringssammanhang
är att ”rätt person ska få rätt belopp utbetalat vi rätt tidpunkt”. Denna
definition innebär ett krav på träffsäkerhet i utbetalningarna av förmånerna. Likformighet är annars den kanske vanligast förekommande
tolkningen av begreppet; ett myndighetsbeslut ska inte vara beroende
av vid vilket kontor eller av vilken tjänsteman det fattas. Kravet på
likformighet bör också innebära ett krav på stabilitet över tiden, så att
myndigheternas tolkning av lagstiftningen inte är underkastad variationer från ett år till ett annat. Väntetider kan egentligen ses som en
kvalitetsdimension och därför hänföras till effektivitet likaväl som till
rättssäkerhet, men det är uppenbart att alltför långa väntetider riskerar
att uppfattas som ett hot mot rättssäkerheten. Kravet på träffsäkerhet
innebär också ett krav på begränsning eller eliminering av felaktiga
utbetalningar.
Dessa krav anknyter alla till utfallet av handläggningen. Dessutom
ska givetvis också procedurrelaterade krav vara uppfyllda, såsom
att beslutsunderlaget är komplett, att alla faktorer som har påverkat
beslutet är väl dokumenterade, med mera.

1
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3.1 Korrekta beslut
Det mest fundamentala kravet i rättssäkerhetshänseende på ett beslut
är att det är korrekt. Ibland är frågan om rätt och fel lätt att avgöra.
Det gäller när beslutet, så snart försäkringstillhörigheten är avgjord,
inte innehåller något element av bedömning utan är en direkt funktion
av några variabler knutna till den försäkrade, såsom taxerad inkomst,
antal barn eller liknande. Många förmåner har denna till strukturen
enkla karaktär, även om det matematiska uttrycket för att beräkna
förmånens storlek naturligtvis kan vara komplicerat. Många förmåner
förutsätter i motsats till detta en bedömning. Det gäller flertalet förmåner som har med ohälsa eller funktionsnedsättning att göra. Vad
som är rätt och fel i sådana fall är svårare att avgöra.
Det är av denna anledning som en definition som bara anknyter till
handläggningens former framstår som otillräcklig. Utan en granskning av ett besluts materiella underlag och innehåll blir det i många
fall omöjligt att avgöra om myndigheten och i förekommande fall
domstolen har fullgjort sin utredningsskyldighet. Juridiska begrepp
som oskäligt eller övervägande skäl måste i en given beslutssituation ges ett materiellt innehåll, vilket förutsätter materiellt baserade
bedömningar av huruvida exempelvis en sjukdomsprognos är rimlig
eller om man tagit hänsyn till relevanta forskningsrön vid bedömningen av ett arbetsskadeärende. I vissa enklare fall kan man ifrågasätta
korrektheten på rent formella grunder, exempelvis om ett beslutsunderlag inte innehåller allt som är nödvändigt för att fatta ett beslut.
Detta stannar då vid ett ifrågasättande, eftersom visshet om huruvida
beslutet är materiellt riktigt i allmänhet inte kan nås, när beslutsunderlaget är ofullständigt. I andra fall kan man med säkerhet slå fast att ett
beslut är felaktigt.
Tillämpning av reglerna för sjukersättning

I en av årets rapporter, Försäkringskassans tillämpning av reglerna
om sjukersättning,2 har fokus legat på hur Försäkringskassan hanterar
domstolsavgöranden som påverkar tillämpningen av socialförsäkringsregelverket. Eftersom reglerna för många socialförsäkringsförmåner innehåller ett visst bedömningsutrymme, kan domstolsavgöranden ofta ge värdefull vägledning för den som är satt att
tillämpa dem.

2
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I oktober 2011 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tre
mål som rörde just sjukersättning. Domstolen tog ställning till hur de
rekvisit (villkor som ska vara uppfyllda enligt lagen) för sjukersättning som infördes 2008 ska tillämpas när det gäller att bedöma om
arbetsförmågan ska anses vara stadigvarande nedsatt och om rehabiliteringsåtgärder kan leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.
Granskningen visade att Försäkringskassan i viss utsträckning hade
gjort en annan tolkning än HFD av rekvisiten om att arbetsförmågan
ska vara stadigvarande nedsatt och att alla rehabiliteringsmöjligheter
ska vara uttömda. Sådana tolkningar observeras nästan uteslutande
i ärenden där besluten fattades innan HFD-domarna meddelades.
Granskningen visade också att Försäkringskassan skyndsamt förde
ut information om domarna i verksamheten och att HFD:s tolkning
fick ett stort genomslag. Redan inom ett halvår efter det att domarna
meddelades tillämpades HFD:s tolkning av de två rekvisit som studerades i rapporten nästan utan undantag.
Granskningen fokuserade på rekvisit som är avgörande för rätten till
sjukersättning, och skillnaden i tillämparnas tolkning innan domarna
meddelades skiljer sig rätt mycket från den tolkning som HFD senare
gjorde. I de situationer där det bedömningsutrymme som den som ska
tillämpa ett regelverk ges är stort kan domstolsavgöranden i vissa fall
ha lika stor – eller ibland till och med större – påverkan än en lagändring rörande i vilka situationer rätten till en viss förmån kan föreligga.
Domstolens praxis fick i detta fall brett genomslag och hade troligen
en stor betydelse för hur sannolikt det är att den försäkrade får rätt till
sjukersättning. Eftersom HFD-domarna bara delvis klargjorde hur
rekvisitet att arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt ska
tolkas och det därtill fanns andra oklarheter om hur reglerna om sjukersättning skulle tillämpas, är ISF:s bedömning dock att det även efter
domarna är svårt att tolka reglerna och att det därmed finns en risk att
reglerna inte tillämpas enhetligt.
Beslutsunderlag för pensioner och bostadstillägg

Under året har en granskning av Skatteverkets arbete med att beräkna
och fastställa pensionsgrundande inkomst (PGI) slutförts. Skatteverket fastställer årligen PGI för över 5 miljoner pensionssparare, och
besluten ligger till grund för Pensionsmyndighetens beräkningar av
pensionsrätt och pensionspoäng. Granskningen visade att samarbetet
mellan Skatteverket och Pensionsmyndigheten i huvudsak fungerar
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väl. Skatteverket har också vidtagit en rad åtgärder för att höja kvaliteten och minska antalet fel i handläggningen av PGI. Granskningen
visade dock att det fortfarande förekommer fel och brister i handläggning och beräkning av PGI. Andelen materiella och formella
fel i PGI-ärenden som kräver manuell handläggning är hög. Av det
skälet bör Skatteverket fortsätta sitt arbete med att höja kvaliteten i
hanteringen av PGI, ta fram mål för kvaliteten i handläggningen och
genomföra regelbundna jämförbara uppföljningar av hur kvaliteten
utvecklas. I granskningen framkom också skäl för regeringen att se
över och klargöra den formella ansvarsfördelningen mellan Skatteverket och Pensionsmyndigheten när det gäller lagenligheten i besluten om PGI. Skatteverket bör ansvara för såväl lagenlighet som
enhetlighet i PGI-besluten, bland annat eftersom det bara är de som
kan kontrollera detta.
ISF har ett treårigt regeringsuppdrag att mäta och analysera kvaliteten
i handläggningen och hanteringen av bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. En första delredovisning gjordes
i mars 2012 och en andra i maj 2013. Fokus i den andra avrapporteringen låg på att följa införandet och implementeringen av den
lagändring, och samtidiga föreskriftsändringar, som genomfördes 1
november 2012 som innebar att beslut om bostadstillägg kunde fattas
utan tidsbegränsning. I granskningen konstateras att Pensionsmyndigheten fattat beslut om att automatiskt omvandla 135 000 tidsbegränsade beslut till beslut som gällde tillsvidare. Omvandlingen bedöms
ha lett till att ett inte obetydligt antal pensionärer därefter hade tillsvidarebeslut som innebar att fel bostadstillägg betalas ut. Vidare är
det oklart vilka efterkontroller som de båda handläggande myndigheterna har för avsikt att införa. Flera av de efterkontroller som har
införts har inte lett till åtgärder i de fall kontrollerna gett impuls om
att förmånen behöver utredas. Vidare visade de föreskriftsändringar
som genomfördes i samband med lagändringen på ett behov av att i
lag eller förordning förtydliga begreppet bostadskostnad. Föreskriftsändringarna har enligt ISF:s mening inneburit att bostadstillägg
numera kan ersätta kostnader som inte avser bostaden.
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3.2 Likformighet
Likformighet är ett återkommande tema i diskussioner om rättssäkerhet, inte bara inom socialförsäkringssektorn. Till synes omotiverade
skillnader upprör en bredare allmänhet, antingen det gäller utbetalade
förmåner, skadestånd eller risken att dömas till fängelse. Likformighet har också varit ämnet för ett antal av ISF:s granskningar.
Generellt kan sägas att bilden är blandad. När Försäkringskassan
skapades, var det delvis med syftet att homogenisera beslutsfattandet
över landet. Vissa framsteg har också gjorts.
Handläggarnas bedömningsutrymme

I rapporten Att handlägga sjukförsäkringen. Uppfattningar om roller
och regelverk3 studeras handläggarnas uppfattningar om sin roll som
handläggare och sin syn på regelverk och metoder kring sjukförsäkringen. Rapporten bygger på attitydundersökning bland handläggare
(utredare för tidig bedömning, personliga handläggare och specialister) inom sjukförmånsområdet. Undersökningen genomfördes som en
webbenkätundersökning under våren 2012. Rapporten ingår som en
första del i projektet ”Handläggarnas roll i sjukskrivningsprocessen”.
Projektet är initierat av ISF och utgör en del i ett långsiktigt analysarbete att studera socialförsäkringen ur ett rättssäkerhets-,
effektivitets- och legitimitetsperspektiv.
Ett övergripande resultat är att handläggarna är olika varandra genom
att de betonar olika kunskaper och förmågor som viktiga i handläggningen. Vikten av att nå uppsatta mål och att kunna verka över
organisatoriska gränser, såsom att samarbeta över myndighetsgränser,
betonas olika starkt av handläggarna. Uppfattningen om hur viktiga
olika former av administrativ kompetens är för handläggningen
hänger också samman med synen på de regelverk och metoder handläggarna har till sitt förfogande i det dagliga arbetet. Ju viktigare
handläggarna anser det vara att nå uppsatta mål i handläggningen,
desto positivare är deras syn på regelverket kring rehabiliteringskedjan och olika skriftliga stöd som de har tillgång till i sin handläggning. Däremot hänger handläggarnas betoning av förmågan att
samarbeta med exempelvis andra myndigheter samman med en positiv syn på rehabiliteringens möjligheter. Vissa handläggare säger sig
alltså vara mer styrda av formulerade mål och resultatkrav medan
3
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andra betonar situationsanpassade lösningar som anknyter till den
försäkrades situation. Försäkringskassans styrning av verksamheten
måste ta hänsyn till att handläggarna fungerar olika i detta avseende.
Handläggarnas syn på den allmänna tjänstemannarollen studeras
också i rapporten. Handläggare som varit anställda länge upplever
mindre svårigheter med att uppfylla rollen som statlig tjänsteman i
sitt dagliga arbete vid Försäkringskassan än handläggare som varit
anställda en kortare tid. Ju större svårigheterna upplevs vara, desto
mer negativt inställda är de till rehabiliteringskedjans regelverk och
de skriftliga stöden i handläggningen.
Handläggarna anser i stor utsträckning att regelverket kring rehabiliteringskedjan är tydligt, medan en betydligt lägre andel anser att
regelverket är flexibelt och ger utrymme för tolkning. Omkring 30
procent av handläggarna anser i stor utsträckning att rehabiliteringskedjans regelverk kan betecknas som legitimt, effektivt och rättssäkert.
Handläggarna känner sig också överlag säkra på tolkningen av
begrepp som förekommer i regelverket kring rehabiliteringskedjan.
Specialisterna är mycket säkra på samtliga begreppen, medan de
personliga handläggarna och utredarna för tidig bedömning känner
sig säkra på begrepp som förekommer i deras handläggning.
ISF har också genomfört en analys av effekterna av handläggarnas
attityder till regelverk, verksamhetsmål, samt rehabiliterings-,
samverkans-, och utredningsinsatser, på de initiativ som tas i sjukfallet och individernas sjukskrivningstider4. Analysen bygger på
den ovan nämnda enkätundersökningen bland handläggarna och på
administrativa data från Försäkringskassan. Resultaten visar att ju
mer positiva handläggarna är till regelverket och till att nå uppsatta
verksamhetsmål, desto kortare blir sjukskrivningarna. Skillnaden
mellan de 25 procent som är mest positiva till aktuella regler och
de 25 procent som är minst positiva ger en effekt som motsvarar i
genomsnitt 3 sjukskrivningsdagar, eller cirka 1,5 procent, för individen. Även en upplevd säkerhet på begrepp i sjukskrivningsprocessen
förkortar sjukfrånvaron, men bara då partiell återgång i ordinarie
sysselsättning beaktas. Inställningen till rehabilitering, utredning och
till att samverka, har överlag ingen betydelse för sjukskrivningstiderna. En positiv inställning till utredningsmetoden avstämningsmöte leder emellertid till längre sjukskrivningstider. Även en positiv
4
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inställning till utredningsmetoden Sassam-kartläggning förlänger
sjukfrånvaron, men endast om partiell återgång i ordinarie sysselsättning beaktas. Resultaten visar också att en positiv inställning till
rehabilitering, utredning och till att samverka leder till en större benägenhet att genomföra utredningar i sjukärendet, och att en positiv
inställning till att nå verksamhetsmålen och en upplevd säkerhet på
begrepp leder till en större benägenhet att genomföra prövningar av
den enskildes rätt till ersättning. I rapporten konstateras vidare att
endast 2–5 procent av variationen i handläggarnas attityder kan förklaras av i vilket län de är verksamma. Ingenting tyder heller på att
regionala skillnader i sjukskrivningstider, annat än i mycket liten
utsträckning, kan härledas till de skillnader i attityder som studeras
här.
Tre slutsatser dras i rapporten. För det första riktar resultaten fokus
mot Försäkringskassans interna arbete med att upprätta gemensamma
etiska riktlinjer samt värdegrunder och normer i handläggarnas dagliga arbete. Dessa ska ge ledning i situationer där regelverket inte
räcker till och därmed minska risken för att beslutsfattandet grundas
på handläggarens egna värderingar. Resultatet är också av intresse för
hur större reformer bör implementeras. För att avsedda förändringar
ska ha förutsättningar att förverkligas fullt ut krävs att de nya målen
och reglerna förankras och uppfattas som legitima bland handläggarna.
För det andra kan lägre sjukfrånvaro uppnås genom att få handläggarna mer positivt inställda till att arbeta mot uppsatta verksamhetsmål. Emellertid bör målen vara formulerade i linje med befintlig
kunskap och forskning. Utifrån befintligt kunskapsläge är mål och
styrning via genomförda kontroller och prövningar av rätten till
ersättning att föredra framför mål över genomförda utrednings-,
rehabiliterings- och samverkansinitiativ.
För det tredje är en rimlig tolkning av att en positiv inställning till
Försäkringskassans utredningsmetoder, Sassam-kartläggning och
avstämningsmöte, förlänger sjukskrivningstiderna och att utredningarna används alltför ofta och vid fel tillfällen. Innan mer kunskap
finns kring vilka av Försäkringskassans utredningar som lämpar sig
bäst i olika typer av ärenden, hur utredningarna bäst ska genomföras
samt vilka insatser som är effektiva för olika grupper av sjukskrivna,
bör utredningar i högre grad reserveras för särskilt komplexa ärenden
där risken för att de ytterligare förlänger sjukfrånvaron är lägre.
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Jämställdhetsperspektivet

Mot bakgrund av att skillnader i sjukfrånvaron mellan kvinnor och
män har ökat gav regeringen ISF i uppdrag att granska Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv och att undersöka arbetet med att säkerställa att handläggningen sker på ett jämställt sätt. ISF kan i rapporten Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv5
konstatera att en stor del av de ökade skillnaderna mellan kvinnor och
män sedan år 2010 kan förklaras av förändringar i sjukförsäkringen,
som inneburit att många har gått över från en förmån till en annan.
Det föreligger vissa systematiska skillnader mellan kvinnor och män
i handläggningen av sjukpenning, men det går inte att avgöra om
olikheterna är sakligt grundade eller inte.
Ett av granskningens huvudsakliga resultat är att det finns skillnader
mellan kvinnor och män i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning. Försäkringskassan genomför utredningar och insatser i
något högre grad för kvinnor än för män. Det behöver i sig inte betyda att Försäkringskassans handläggning sker på ett sätt som medför
omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, men för Försäkringskassan kan det vara värt att uppmärksamma skillnaderna i sitt
fortsatta arbete med att säkerställa en jämställd handläggning.
Försäkringskassans uppdrag att integrera jämställdhetsperspektivet
i verksamheten uttrycks inte i den interna styrningen. Ett vägval
som har gjorts är att jämställdhetsperspektivet betraktas som en del
av Försäkringskassans likabehandlingsarbete. Detta har inneburit att
jämställdhetsperspektivet och jämställdhet som begrepp i det närmaste har utmönstrats ur myndighetens styrande dokument och att
jämställdhetsperspektivet har en undanskymd roll.
EU-perspektivet

Reglerna om samordning av nationella socialförsäkringssystem, så
kallade EU-rätten och som slås fast i förordning 883/04, har potentiellt en inverkan på de svenska reglerna angående rätten till sjukpenning. Den rättsliga grunden för denna utveckling har förutom den
nämnda förordningen varit bestämmelser om den fria rörligheten i

5
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Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. Syftet med rapporten Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning6 har
varit att kartlägga hur de svenska reglerna om rätten till sjukpenning
påverkas av det EU-rättsliga systemet för samordning av de sociala
trygghetssystemen och hur detta återspeglas i Försäkringskassans
interna och externa dokument.
EU-reglerna påverkar särskilt tillhörighet till den svenska arbetsbaserade försäkringen och kravet på sjukpenninggrundande inkomst
(SGI). I bedömningen av arbetsförmåga är EU-rättens inverkan
begränsad. Samordningssystemets principer påverkar de svenska
reglerna och följaktligen den försäkrades rätt till sjukpenning både
vid flytt till Sverige och vid flytt från Sverige.
Den rättsliga utvecklingen tycks i de allra flesta fall vara ett uttryck
för assimileringsprincipen, som innebär att omständigheter eller
händelser som har inträffat i en annan medlemsstat ska beaktas som
om de inträffat i den egna staten. Den rättsliga grunden för denna
utveckling har varit bestämmelser om den fria rörligheten i Fördraget
om Europeiska Unionens funktionssätt.
Vid flytt till och från Sverige påverkas den försäkrades rätt till sjukpenning av en rad bedömningar som bör göras i enlighet med såväl
svensk rätt som EU-rätt när det gäller frågor om tillhörighet, SGI
och nedsättning av arbetsförmågan. Faktorer som kan påverka dessa
bedömningar kan vara den försäkrades arbetssituation som aktiv eller
icke-aktiv arbetstagare, bosättningsfrågan eller när och var (tid och
plats) försäkringsfallet (sjukdomen) inträffat.
Mycket av de rättsliga förändringarna återges i Försäkringskassans
interna styr- och stöddokument. Samtidigt finns utrymme för utveckling. Materialet är splittrat på flera dokument, vilka inte alltid är samstämda, samtidigt som det i vissa fall behöver uppdateras, framför
allt vad gäller konsekvenserna av fördragets bestämmelser om den
fria rörligheten. Detta arbetar Försäkringskassan med att utveckla.
I granskningen framkom även att det finns utrymme för förbättringar
avseende informationen till allmänheten.

6
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3.3 Unga förtidspensionärer
Antalet unga vuxna mellan 19 och 29 år som får aktivitetsersättning
(i det följande kallad förtidspension) har under de senaste 15 åren
fördubblats i Sverige och uppgick 2010 till mer än 30 000 personer.
Ökningen bedöms fortsätta att öka kommande år. ISF har i två tidigare rapporter analyserat hypoteser bakom utvecklingen. I en kartläggningsrapport7 analyserade ISF bakgrunden till denna utveckling.
Även här står en orsak till problemet att finna i gränsytan mellan två
system – i detta fall skolsystemet och socialförsäkringen. Huvudorsaken bakom det ökade inflödet är ett ökande antal ungdomar med
företrädesvis psykisk funktionsnedsättning som får ersättning för
förlängd skolgång.
Antalet ungdomar som beviljas aktivitetsersättning för förlängd skolgång är i sin tur i hög grad beroende av utvecklingen inom särskolan.
Andelen elever inom särskolan har ökat sedan mitten av 1990-talet.
Flera faktorer har sannolikt bidragit till utvecklingen inom särskolan,
däribland förändrad pedagogik inom den ordinarie skolverksamheten,
kommunaliseringen av särskolan och de ekonomiska incitamenten
inom skolförvaltningen i en kommun. Till bilden hör att Skolinspektionen vid granskningar har funnit att utredningarna till grund för
beslut om placering i särskola ofta är bristfälliga.
Det analys- och granskningsarbete som redovisas i ISF:s andra rapport om aktivitetsersättningen8 bekräftar hypotesen att en viss kategori unga på oklara eller felaktiga grunder placeras i särskola och
därmed erhåller aktivitetsersättning utan att egentligen vara i behov
av det. Därefter löper individerna inom gruppen en förhöjd risk att
bli beroende av bidrag även senare i livet, bland annat beroende på att
de läkarutlåtanden om hälsotillstånd som ligger till grund för beslut
om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga uppvisar brister.
Av de unga som avslutar en period med aktivitetsersättning för förlängd skolgång övergår majoriteten till aktivitetsersättning för nedsatt
arbetsförmåga. Andelen som går ut i arbetslivet är emellertid också
förhållandevis stor. Detta tyder på att det inom gruppen som beviljas
aktivitetsersättning för förlängd skolgång finns stora skillnader i
förutsättningar att klara sig på arbetsmarknaden.

Unga med aktivitetsersättning – Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsaker till
utvecklingen. ISF Rapport 2011:10.
8
Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt arbetsförmåga. ISF Rapport 2012:1.
7
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I det korta perspektivet är det angeläget att intensifiera arbetet med
att förbättra kvaliteten på läkarutlåtandena och därmed på besluten
om aktivitetsersättning för den berörda kategorin. På ett mer fundamentalt plan krävs en översyn av organisation och incitament inom
skolsystemet.
ISF har nu också genomfört ett projekt med syfte att jämföra regelverk och utveckling i Sverige under perioden 1998–2011 med motsvarigheter i Danmark, Finland, Island, Norge, Nederländerna och
Storbritannien. Dessa länder är de inom EU och EES-området som
spenderar högst andel av bruttonationalprodukten på förtidspension
eller motsvarande.
Unga förtidspensionärer utgör några procent av befolkningen i alla
de studerade länderna. Gemensamt för de studerade länderna är att
psykiska sjukdomar och syndrom är den mest förekommande diagnosgruppen bland unga förtidspensionärer. Utvecklingen i Sverige
är inte unik, även om de olika nationella systemen visar att det finns
relativt stora skillnader i regelverken, handläggningen och insatserna
för att stärka de ungas arbetsförmåga. Framför allt skiljer de sig vad
gäller vilka krav som ställs på mottagarna, styrkan i de ekonomiska
incitamenten som utnyttjas och hur arbetsnära de erbjudna
aktiviteterna är.
Andelen unga förtidspensionärer är inte utmärkande hög i Sverige
utan snarare lägre än i många andra länder. Ungefär 2 procent i
åldersgruppen är förtidspensionärer i Sverige, medan det i andra
länder kan uppgå till det dubbla. I Norge steg andelen kraftigt i
samband med reformer 2010 i det norska systemet med nya ersättningsformer och 2011 uppgick andelen till nästan 5 procent av
åldersgruppen. Endast i Danmark och Finland är andelen unga
förtidspensionärer lägre än i Sverige.
Könsfördelningen i gruppen unga vuxna med förtidspension skiljer
sig åt mellan länderna. I Finland, Danmark och Storbritannien är
andelen män med förtidspension något högre än andelen kvinnor.
Fördelningen är däremot relativt jämn i Nederländerna, Norge och
Sverige, medan andelen kvinnor med förtidspension är något högre
i Island.
Internationella jämförelser inom socialförsäkringsområdet är svåra.
ISF har inhämtat data från respektive land för att göra jämförelsen
möjlig. Trots svårigheter att direkt överföra slutsatser om åtgärder
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från ett land till ett annat finns mycket att lära av varandras erfarenheter och kunskap genom ett fördjupat utbyte och samarbete länderna
emellan.
Intresset för studien har internationellt sett varit stort, varför rapporten i sin helhet översatts till engelska. Ett supplement har också publicerats i Scandinavian Journal of Public Health (2013; 41 (Suppl.12),
3-26).

3.4 Felaktiga utbetalningar
Felaktiga utbetalningar kan bero på medvetna eller omedvetna fel,
och felet kan ligga hos mottagaren eller hos den utbetalande myndigheten. Detta ger totalt fyra kombinationer. Medvetna fel hos handläggare – förskingring och liknande – bedöms av Försäkringskassan
vara av mycket liten omfattning, medan de övriga tre kombinationsmöjligheterna bedöms ha ungefär samma omfattning.
Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet

ISF genomförde under 2011 en granskning9 av Försäkringskassans
kontroller av det statliga tandvårdsstödet. Under hösten 2012 har
ISF i rapporten Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet – En uppföljande granskning10 följt upp de åtgärder som
vidtagits och granskat den nuvarande utformningen av efterhandskontrollerna.
Granskningen visar att flera förbättringar skett vad gäller dokumentation av risker och kontroller. En ny version av IT-stödet för tandvårdsstödet har införts. Särskilda kontrollutredare har utsetts för att
arbeta strukturerat mot misstänkta brott inom tandvårdsstödet. Ett
utvecklingsarbete har inletts för att införa mönstersökningar med
syfte att identifiera avvikande debiteringsmönster.
Det återstår, trots detta, viktiga förbättringsområden. Främst behöver
Försäkringskassan förtydliga sin styrning av urvalen av ärenden för
efterhandskontroll. Genom en tydligare styrning, och genom tillämpning av statistisk urvalsmetodik med representativa urval, skulle
Försäkringskassans mål om allmänprevention, lärande och arbete mot
misstänkta brott kunna uppfyllas i högre utsträckning än i dag. Det
9
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finns också stora vinster att göra om man knyter samman uppföljningarna med införandet av mönstersökningar, även i arbetet med
kontrollutredningar och misstanke om brott.
Tillfällig föräldrapenning

För att förhindra missbruk av tillfällig föräldrapenning för vård av
barn (vab) krävdes fram till årsskiftet 2012/13 ett intyg om barnets
frånvaro innan ersättningen kunde betalas ut. Intyget slopades på
grund av stora administrativa kostnader och därför att regeringen
ansåg att Försäkringskassan hade goda möjligheter att kontrollera
föräldrarnas användande av försäkringen utan intyg.
ISF:s rapport Slopat frånvarointyg – kontroll och uttag av tillfällig
föräldrapenning11 visar att vab-användningen bland föräldrarna var
högre i början av 2013 än vid samma tid året innan. Ökningen var
dock liten jämfört med den normala variationen och började dessutom
flera månader innan intyget togs bort. Det är därför inte troligt att
borttagandet av frånvarointyget hade någon större effekt på hur föräldrarna använde försäkringen under det första halvåret 2013. Det är
dock svårt att identifiera orsakssamband på ett trovärdigt sätt därför
att det finns många andra faktorer som också påverkar föräldrarnas
användning av tillfällig föräldrapenning över tiden (till exempel
variationen i sjukdomsepidemier), och det saknas en lämplig jämförelsegrupp som inte påverkades av det slopade intygskravet.
Rapporten visar också att Försäkringskassan relativt sällan kontrollerar att barnet varit frånvarande från förskola eller skola och att föräldern inte arbetat under ersättningsperioden. Under vissa perioder
kontrolleras detta inte alls. Kontrollnivån har inte heller justerats
efter borttagandet av intyget. Den låga kontrollnivån gör det svårt att
bedöma hur mycket fel det finns i tillfällig föräldrapenning. Att helt
sluta med kontroller under vissa perioder ökar risken för överutnyttjande och kan på sikt hota försäkringens legitimitet.
Det är också problematiskt att Försäkringskassan efter borttagandet
av frånvarointyget har bristande möjligheter att kontrollera frånvaron
för de barn som vistas i en privat förskola eller skola. Numera har
endast kommunala förskolor och skolor en skyldighet att lämna
uppgifter om barns frånvaro till Försäkringskassan. En fungerande
kontrollverksamhet kräver dock att alla förskolor och skolor har
samma uppgiftsskyldighet.
11
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4 Effektivitet

Under rubriken effektivitet ryms ett brett spektrum av analyser på
olika nivåer inom politiken och förvaltningen. Den administrativa
effektiviteten avser resultat eller prestationer i ett förhållandevis välavgränsat produktionsekonomiskt perspektiv. Politikens effektivitet
handlar om i vilken utsträckning man i realiteten har uppnått det som
var avsikten när det politiska beslutet togs, antingen det avser en
regeländring, en ny förmån eller något annat i lag reglerat. En effektutvärdering kan visa att politiken inte är effektiv men ger inget svar
på frågan vad som i så fall har gått fel – om det brustit i det administrativa förverkligandet av lagen eller om systemet var fel utformat
från början.

4.1 Administrativ effektivitet
Bedömning av vårdbidrag

Socialförsäkringens förmåner förutsätter i varierande grad bedömningar utförda av de handläggare som har att fatta beslut om förmånerna i fråga. Inom socialförsäkringsadministrationen bedrivs
sedan lång tid ett arbete med att standardisera handläggningen i syfte
att öka rättssäkerheten, det vill säga att lika fall ska behandlas lika.
Rapporten Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning
av vårdbidrag12 är ett bidrag till detta utvecklingsarbete. Rapporten
beskriver hur Världshälsoorganisationens Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn- och ungdomsversionen
(ICF-CY) skulle kunna användas för att strukturera informationen
om individen och dennes kontext i bedömningar och beslut om vårdbidrag.

12
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I Försäkringskassans register finns inget registrerat om grunderna för
ett beviljat vårdbidrag, det vill säga vilken funktionsförmåga eller
vilket tillsyns- och vårdbehov barnet har. I granskningen har information i 264 ärenden gällande förstagångsansökningar om vårdbidrag
översatts till struktur och språk i ICF-CY.
När innehållet i utredningarna översätts, handlar merparten av utredningarna om sådant som barnen kan göra och faktiskt gör, eller har
svårigheter att utföra. Merparten av utredningarna berör aspekter på
hur barnet genomför enstaka eller flera uppgifter och hur de hanterar
krav medan endast ett fåtal utredningar handlar om hur barnet genomför dagliga sysslor och uppgifter som att ta hand om personliga föremål och att hjälpa andra.
Det arbetssätt som skisseras i rapporten skulle öka likformigheten,
samtidigt som man skulle undvika att samla in irrelevant information
och därigenom kunna spara tid i handläggningen. Om man klassificerar funktionsnedsättning på detta sätt, blir det också möjligt att
dokumentera funktionsnedsättning i register på samma sätt som diagnos registreras idag, vilket underlättar utvärdering.

4.2 Politikens effektivitet –
effektutvärderingar
Effektutvärderingar syftar till att svara på frågan om den förda
politiken på en övergripande nivå är effektiv, det vill säga om man
uppnår det som var avsikten med ett politiskt beslut när det en gång
fattades. Om svaret blir negativt, ger effektutvärderingen i sig oftast
ingen indikation på var felet ligger – därtill krävs kompletterande
undersökningar.
Föräldrapenning och föräldraledighet

Föräldrapenningen är en förmån som kan utnyttjas mycket flexibelt.
Eftersom det finns stora möjligheter att använda föräldrapenningen
på olika sätt, råder stor skillnad mellan föräldrapenning och föräldraledighet. Den föräldraledighet som blir resultatet varierar därför
mycket mellan olika hushåll. Med hjälp av ett datamaterial från
Försäkringskassan undersöks i rapporten Föräldrapenning och
föräldraledighet – Mått på olika aspekter av föräldraledighet13
13
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episoder av föräldraledighet, där en episod definieras som att det
går högst sex dagar utan föräldrapenning mellan varje dag med
föräldrapenning. Uttagsmönstren – den sammanlagda episoden av
föräldraledighet, hur många olika episoder föräldrar tar samt hur
många föräldrapenningdagar i veckan som är vanligt att ta under
föräldraledigheten – beskrivs för olika grupper.
Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att episoderna summeras till
en mycket längre period än vad det finns föräldrapenningdagar för.
Traditionella mått som sammanlagt uttag av föräldrapenningdagar
säger därför ganska lite om hur hushållen utnyttjar förmånen och är
av den anledningen svåra att utnyttja i analyser av hur föräldrapenningen påverkar arbetsfördelningen inom hushållen, arbetsutbudet
och andra intressanta variabler.
Rapporten fokuserar på hur föräldraförsäkringen har använts sedan
1990-talet och beskriver skillnaden i uttagmönster mellan olika
grupper, definierade med hjälp av kön, bostadsort, utbildning och så
vidare. När användningen av föräldraförsäkringen undersöks, visar
det sig att kvinnor tar sammanlagt längre föräldraledighetsepisod men
att män och kvinnor tar ungefär lika många episoder. Män tar något
fler föräldrapenningdagar per vecka under ledigheten, men skillnaderna är små. Föräldrar som har låg eller ingen inkomst och låg utbildning tar kort föräldraledighetsepisod. Detta gäller både kvinnor
och män, och mönstret för utbildningsnivå följer det för inkomst.
Reformer i föräldrapenningen

Sedan föräldraförsäkringen infördes har flera reformer genomförts
för att uppnå ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. År 1995
infördes en reserverad månad för vardera föräldern, som inte kan
överlåtas till den andra föräldern. Denna följdes av ytterligare en
reserverad månad år 2002, och år 2008 infördes en jämställdhetsbonus. Dessutom höjdes taket för ersättning i föräldrapenningen
från 7,5 till 10 prisbasbelopp år 2006, delvis av jämställdhetsskäl.
När de reserverade månaderna infördes, fanns förhoppningar om att
inte bara uttaget av föräldrapenningdagar skulle bli mer jämställt
utan att de även skulle få andra effekter på jämställdheten, främst
på fördelningen av hushållsarbetet och kvinnors ställning på arbetsmarknaden. ISF:s rapport Effekter på jämställdhet av reformer i
föräldrapenningen14 visar att den första reserverade månaden ledde
14

ISF Rapport 2013:17.

37

till en minskning av mammornas vab-uttag och därmed en minskning
av skillnaden mellan föräldrarna. Den andra reserverade månaden
fick inga synliga effekter. Beträffande inkomsten finns en ökning
efter införandet av den andra reserverade månaden hos mammor med
låga inkomster men i övrigt inga skillnader. Det finns således effekter
på vab-uttag och inkomstutveckling för de föräldrar som först mötte
de nya villkoren i föräldraförsäkringen. Dessutom bör hållas i minnet
att värderingsförändringar ofta tar tid och att det alltså kan finnas mer
långsiktiga effekter av de aktuella regelförändringarna än de som
mäts i den här studien.
Vårdbidrag och framtida inkomster

När man blir förälder flyttas fokus från främst den egna personens
behov och framtidsplaner, till att gälla behovet för en familj. Om
barnet har särskilda behov till följd av till exempel en funktionsnedsättning kan det påverka föräldrarnas framtida beslut på olika plan.
Det är till exempel tänkbart att arbetsutbud, fortsatt barnafödande,
skilsmässofrekvens och sjukskrivning påverkas.
Staten har genom utformandet av vårdbidraget uttalat att föräldrar
till barn med funktionsnedsättning eller svårt sjuka barn ska kompenseras ekonomiskt för att kunna ta hand om sina barn. Samtidigt är
kompensationen inte kopplad till den tidigare inkomsten eller till en
eventuell förlorad arbetsinkomst utan beror på barnets vårdbehov och
de merkostnader som kan uppstå för att vårda barnet. Ersättningen är
förhållandevis låg i jämförelse med en normal arbetsinkomst. Ett helt
vårdbidrag (utom merkostnadsdelen) uppgår under år 2013 till 9 271
kronor per månad före skatt.
Resultaten i ISF:s rapport Vårdbidrag och framtida inkomster – De
långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att få barn med särskilda
behov15 finns effekter i form av ett ändrat förvärvsmönster för föräldrarna. Jämfört med andra föräldrar är det en lägre andel mammor som
förvärvsarbetar om barnet har särskilda behov, och efter ett par år är
andelen pappor som förvärvsarbetar högre. I relation till jämförbara
föräldrar har mammorna en lägre arbetsinkomst under hela uppföljningsperioden, medan pappors arbetsinkomst är lägre fram till och
med det fjärde året för att därefter vara samma som för jämförbara
pappor. För mammor är skillnaderna i sysselsättningsgrad och arbetsinkomst betydande och bestående under lång tid. Sjukskrivningsnivån
15
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är också högre än bland jämförbara föräldrar om barnet har särskilda
behov. Det är också mer sannolikt att mammorna blir förtidspensionerade (får sjuk- och aktivitetsersättning). Båda föräldrarna har dessutom i genomsnitt ett större uttag av tillfällig föräldrapenning för vård
av barn om barnet har särskilda behov. De föräldrar som får barn med
särskilda behov påverkas också på andra sätt: sannolikheten att skaffa
ytterligare barn ökar men även sannolikheten för separation.
Maximal tid i sjukförsäkringen

ISF har på uppdrag av regeringen granskat vilka insatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomfört under 2010 för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Granskningen har
också inriktats på vad som hände dessa personer sedan de lämnade
sjukförsäkringen i fråga om utveckling av arbetsinkomst och mottagande av ekonomiskt bistånd från kommunen.
Många av de personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen har
en svag förankring på arbetsmarknaden och har ofta komplexa sjukdomstillstånd med både psykiska och somatiska sjukdomar. Även om
samtliga personer haft någon form av insats hos Arbetsförmedlingen
har relativt få personer haft någon arbetsplatsnära insats. Sju av tio
bedömdes av Arbetsförmedlingen i sin sammanfattande bedömning
som för sjuka för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.
Försäkringskassan kan samtidigt ha bedömt vissa av dessa personer
som för friska för att kunna vara sjukskrivna. Dessa båda myndigheters olika uppdrag gör det uppenbart att det behövs förbättrad samverkan vid övergången mellan myndigheterna. För var femte person
som återvände till sjukförsäkringens sjukpenningförmån inhämtade
inte Försäkringskassan någon information från Arbetsförmedlingen,
trots inriktningen i samverkansaktiviteterna myndigheterna emellan.
Av de som uppnådde maximal tid återvände omkring hälften till sjukförsäkringen inom ett år, framför allt kvinnor. Däremot hade personer
med psykiska sjukdomar lägre sannolikhet att återvända till sjukförsäkringen än de med andra diagnoser. Samtidigt som beroendet av
ekonomiskt bistånd ökade ganska markant i den här gruppen hade
tre av tio fått ökade arbetsinkomster. Främst var det personer som
varit partiellt sjukskrivna med 25 procents omfattning som ökat sina
arbetsinkomster.
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Avslutningsvis redovisar ISF ett antal förbättringsförslag. Även i
detta projekt påtalar ISF behovet av att möjliggöra systematisk uppföljning och utvärdering, främst vad gäller Arbetsförmedlingens
insatser i arbetslivsintroduktionen.
Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringen

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna har på flera centrala punkter
stora skillnader, skillnader som kan ha betydelse för hur försäkringarna används och av vem. En viktig skillnad är att sjukförsäkringen är
en inkomstbortfallsförsäkring som försäkrar ett framtida inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, medan arbetslöshetsförsäkringen är en arbetstidsbortfallsförsäkring som försäkrar
tidigare utförd arbetstid vid arbetslöshet. Viktigt är också vad som
gäller när en individ kan behöva byta ersättningssystem.
Generellt sett har det över tid funnits ett negativt samband mellan
sjukfrånvaro och arbetslöshet. När färre blir arbetslösa, blir fler sjukskrivna och vice versa. Så har det sett ut i Sverige under många år.
Det negativa sambandet bröts dock i början av år 2006, då arbetslösheten började minska samtidigt som antalet sjukskrivna fortsatte att
minska. Denna utveckling varade ända fram till och med hösten 2008,
då arbetslösheten började stiga samtidigt som antalet sjukskrivna
fortsatte att sjunka.
I en rapport skriven för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen visar ISF att endast en liten del av detta samband kan förklaras
av att enskilda individer rör sig mellan de båda ersättningssystemen.16
De individer som byter ersättningssystem bidrar till eller förstärker
pågående trender, men de kan inte förklara något av trendbrotten. De
stora förändringarna förklaras genom flöden mellan sysselsättning
och ersättningssystem, och till viss del inom försäkringarna, men inte
mellan försäkringarna.
Ett slående resultat av analysen är att öppet arbetslösa, till skillnad
från vad som ofta beskrivs, är kraftigt underrepresenterade bland dem
som blir sjukskrivna. Andelen påbörjade sjukfall för arbetslösa år
2010 var ungefär en tolftedel så hög som för anställda.

16
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Underlagsrapport 15 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
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Ett ytterligare resultat är att det sedan juli 2008 är relativt fler långtidssjukskrivna som efter avslutad sjukskrivning har ekonomiskt
bistånd (tidigare socialbidrag). Detta gäller framför allt sjukskrivna
längre än 180 dagar och som var arbetslösa vid sjukfallets början.
Ökningen är troligtvis främst en konsekvens av att färre beviljas
sjukersättning efter det att reglerna ändrades i juli 2008. Att färre är
berättigade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen kan
också ha bidragit till att relativt fler behöver ekonomiskt bistånd.
Dock är antalet individer som årligen får ekonomiskt bistånd efter
avslutad sjukskrivning ungefär detsamma som tidigare; ökningen är
alltså relativ.
För en stor grupp arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga finns det
positiva drivkrafter att sjukanmäla sig. Arbetslösa med låg eller ingen
arbetslöshetsersättning kan få högre ersättning som sjuk än som
arbetslös. Detta gäller framför allt dem som inte har rätt till arbetslöshetsersättning och dem med grundbelopp från arbetslöshetsförsäkringen. De negativa drivkrafterna samt hindren för en arbetslös med
nedsatt arbetsförmåga att sjukanmäla sig bedöms dock vara fler och
starkare.
Drivkrafterna för en sjukskriven att bli arbetslös, i den grad den enskilde kan påverka detta, verkar i stor utsträckning vara inlåsande i
sjukförsäkringen. En övergång innebär en stor och omedelbar kostnad
för alla sjukskrivna som inte före sjukskrivningen hade en pågående
ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen och kan leda till att
individen på kort sikt får svårt att klara löpande kostnader under den
första månaden efter avslutad sjukskrivning. Många är inte medlem i
någon arbetslöshetskassa, vilket gör att ersättningen skulle bli betydligt lägre som arbetslös än som sjukskriven.
Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare

I den allmänna sjukförsäkringen finns det en så kallad karenstid som
innebär att ingen ersättning ges den första sjukdagen. Den 1 juli 2010
förlängdes denna karenstid till 7 dagar för egenföretagare. Det faktum
att företagare som driver eget aktiebolag, till skillnad från företagare
som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, inte
berördes av denna förändring, eftersom de i socialförsäkringen ses
som anställda, har gjort det möjligt att utvärdera regeländringens
effekter på den ersatta sjukfrånvaron. Som aktiebolagsägare har man
sjuklöneansvar gentemot sig själv de första två veckorna, vilket småföretagare kan uppfatta som en karenstid.
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Förlängningen av karenstiden i sjukförsäkringen visade sig ha medfört att färre egenföretagare än innan reformen blir sjukfrånvarande
längre än 7 dagar. Även sjukskrivningar längre än 4 veckor har
minskat. Reformen har enligt ISF:s beräkningar lett till att cirka 20
procent färre egenföretagare sjukanmäler sig. Skillnaderna mellan
olika företagare med aktiebolag och andra företagsformer har också
minskat.
En annan förändring som trädde i kraft den 1 juli var att beräkningssättet för tillfällig föräldrapenning vid vårt av barn ändrades för
egenföretagare. Detta medförde markant högre ersättning vid vård
och barn. Tillsammans med förlängningen av karenstiden i sjukförsäkringen skulle den ha kunnat påverka egenföretagares benägenhet att använda tillfällig föräldrapenning. Resultatet av granskningen
visade dock att det inte skett någon större förändring i användningen
av tillfällig föräldrapenning. Egenföretagare använder fortfarande
tillfällig föräldrapenning i mycket lägre utsträckning än företagare
med aktiebolag. Dessa skillnader förklaras därmed av andra faktorer
än de tidigare olika beräkningssätten och karenstiden i sjukförsäkringen.
Sedan den 1 januari 2013 kan egenföretagare välja att ha 1 karensdag
eller så många som 90 dagar. Egenföretagarnas valfrihet har inte
studerats i denna rapport.
Konkurrensen på tandvårdsmarknaden

Inom den svenska tandvården råder fri konkurrens. Effekterna av
denna konkurrens på prisbildningen har dock hittills inte studerats.
I rapporten Konkurrens på den svenska tandvårdsmarknaden17
presenteras den första analysen av konkurrensens effekter. Sedan
länge står privata vårdgivare för huvuddelen av vuxentandvården.
Över 75 procent av mottagningarna är privata och av alla tandvårdsåtgärder som genomförs inom vuxentandvården under ett år utförs
strax under 60 procent hos privata vårdgivare. Patienterna står själva
för merparten av sina tandvårdkostnader. Det råder etableringsfrihet,
och vårdgivarna är fria att sätta de priser de vill. Rapporten visar att
tillkomsten av ytterligare en mottagning inom en kilometers radie
sänker priserna, men effekten är liten. På längre sikt kan effekten
eventuellt bli större, men detta kan inte analyseras med i dag tillgängliga data.
17

ISF Rapport 2013:15.
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5 Institutionella frågor –
samverkansaktiviteter

Inom den offentliga förvaltningen finns administrativa gränser
både mellan sektorer och mellan olika nivåer – stat, landsting och
kommun. Gränserna är nödvändiga av rent praktiska orsaker men ger
samtidigt ofta upphov till oönskade effekter. Sådana effekter försöker
man reducera eller eliminera genom olika samverkansaktiviteter.
ISF har i några rapporter analyserat sådana gränssnittseffekter och
åtgärder som har vidtagits mot dem.
Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Regeringen gav ISF i uppdrag att granska Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla tidiga och aktiva insatser i syfte att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar
tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.
Regeringen hade tidigare gett båda myndigheterna i uppdrag att samarbeta kring arbetet med att vidareutveckla metoder och arbetssätt för
att stödja den enskilde att återgå i arbete och att tydliggöra ansvarsfördelningen dem emellan.
Då utvecklingsarbetet i tiden sammanföll med utvecklingen och
implementeringen av den nya gemensamma samverkansmodellen,
valde ISF att inrikta granskningen på hur myndigheterna omhändertagit uppdraget och hur de planerat och organiserat förverkligandet
av det nya arbetssättet på central nivå. För att ta reda på om och i så
fall på vilket sätt den nya samverkansmodellen innebar en vidareutveckling gjordes också en jämförelse med den redan existerande
modellen.
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På ett övergripande plan visade granskningen att myndigheterna har
agerat i linje med regeringens uppdrag. Den nya samverkansmodellen
har förutsättningar att ge personer med låg aktivitetsförmåga möjlighet att delta i arbetsförberedande insatser hos Arbetsförmedlingen och
samtidigt behålla sin ersättning från sjukförsäkringen. Tjänstemän på
lokal nivå ges också förutsättningar att erbjuda fler personer stöd och
aktivitet tidigare i sjukfallen. Den nya modellen har också förutsättningar att förbättra informationsutbytet mellan den sjukskrivne,
myndigheterna, behandlande läkare och arbetsgivare.
Med anledning av att regeringen skjutit till mer resurser för samverkansuppdraget än tidigare år är det anmärkningsvärt att de förändringar som myndigheterna har redovisat inte är mer omfattande än att
de borde ha kunnat genomföras genom en anpassning av den tidigare
modellen för samverkan. Mer resurser skapar också förväntningar på
att fler personer än tidigare omfattas av samverkan och går vidare till
rehabiliteringsinsatser hos Arbetsförmedlingen. ISF kan också konstatera att fördelningen av resurser som myndigheterna gjorde avvek
från vad som förespeglats regeringen initialt. I stället för de dryga 60
procenten av alla kartläggningar som skulle leda till aktiva insatser,
fördelades resurserna så att något färre än 25 procent av kartläggningarna förväntades göra det.
Då Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fått uppdrag av
regeringen att både 2013 och 2014 fortsätta vidareutveckla den nya
samverkansmodellen, har det ännu inte varit möjligt att studera vare
sig själva implementeringen av den nya modellen eller effekterna av
den. Samtidigt kvarstår brister i myndigheternas systemstöd för att
registrera och följa upp centrala delar av det som förändrats i samverkan mellan myndigheterna, varför det kommer att bli svårt eller
omöjligt att utvärdera vilka effekterna av utvecklingsarbetet faktiskt
blir. Detta är inte något nytt problem när nya samverkansformer
utvecklas utan uppmärksammades av ISF redan 2010.18

18

Samverkan inom socialförsäkringen – En sammanställning av uppföljnings- och
utvärderingsrapporter inom verksamheter finansierade med samverkansmedel.
ISF Rapport 2010:2.
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Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden är ett annat exempel på en åtgärd som syftar
till reducera de negativa effekterna av en systemgräns, i detta fall
mellan staten, som bär huvuddelen av kostnaderna för sjukfrånvaron,
och landstingen, som ansvarar för kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Staten har sedan 2006 tecknat överenskommelser med Sveriges
Kommuner och Landsting för statligt stöd till olika förbättringsåtgärder inom hälso- och sjukvården, i syfte att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet inom hälso- och sjukvården. Landstingen kan
årligen få 1 miljard kronor sammanlagt. Denna så kallade sjukskrivningsmiljard består av en rörlig del, där ersättningen till landstingen
baseras på utvecklingen av sjukfrånvaron bland dem som bor i regionen, och en villkorad del, där ersättningen baseras på uppfyllelsen av
vissa speciella villkor. Avsikten med den rörliga delen är att landstinget fritt ska kunna välja de åtgärder som bedöms ha effekt på sjukfrånvaron. Uppdraget som ISF fick av regeringen handlade om att
beskriva betydelsen av den rörliga delen för de åtgärder landstingen
genomfört i arbetet med att försöka påverka sjukfrånvaron.
När olika befattningshavare inom samtliga landsting fick lämna uppgifter om respektive landstings insatser och om deras uppfattning
om betydelsen av den rörliga delen, visade det sig att de var relativt
osäkra på vad den rörliga ersättningen faktiskt används till. Inom
samma landsting lämnades i flera fall motstridiga svar på hur den
rörliga ersättningen använts.
De landsting som vidtagit några åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron angav att de i huvudsak genomfört informations- och utbildningsinsatser både internt och externt. Några har också angett att
ersättningen använts till specifikta grupper så som unga sjukskrivna
eller till att anställa rehabiliteringskoordinatorer.
Överlag framgick att landstingens representanter var positiva till den
rörliga ersättningens utformning. Majoriteten ansåg att den bidragit
till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen samt att den
utgjort ett incitament att påverka sjukfrånvaron i befolkningen.
För att ett incitamentsbaserat ersättningssystem ska fungera som det
är avsett, krävs att ett antal villkor är uppfyllda. För att kunna påverkas av incitament måste man känna till villkoren. Det måste också
finnas en vilja att uppfylla villkoren och en möjlighet att påverka de
utfallsvariabler som systemet är tänkt att styra. ISF menar att det
föreligger problem i alla tre avseenden. Kunskapen om vilka insatser
landstingen gör inom ramen för den rörliga delen är bristfällig.
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Attityden till det rörliga ersättningssystemet är visserligen relativt
positiv, samtidigt som över hälften av respondenterna i granskningen
anser att landstingens möjligheter att påverka sjuktalen är små. Den
rörliga delen i den senaste överenskommelsen utgjorde dessutom en
relativt liten del av landstingens totala budget. Det är därmed ytterst
tveksamt om den rörliga delen fungerar som ekonomisk drivkraft.
ISF har granskat sjukskrivningsmiljarden i en tidigare rapport19
och har i och med detta arbete stärkts i sin slutsats att den aktuella
överenskommelsen i väsentliga delar är felkonstruerad. Om fortsatta
överenskommelser ska skrivas, bör de inriktas på till exempel kvaliteten i sjukskrivningsprocessen, något lanstingen själva kan påverka.
Att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder är som regel tidskrävande,
varför ISF menar att en mer långsiktig överenskommelse skulle vara
mer ändamålsenlig. Det skulle också vara önskvärt att när så är möjligt inte genomföra reformer över hela linjen samtidigt utan att skapa
möjligheter och förutsättningar för effektutvärderingar.
I den nya överenskommelsen som regeringen slöt med SKL är avtalet
nu tvåårigt, vilket ger de förutsättningar ISF efterfrågat för ett mer
långsiktigt arbete från landstingens sida. Fortfarande har man dock
kopplat den rörliga delen till sänkta sjuktal, vilket landstingen har
begränsade möjligheter att påverka.

19

Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010. ISF Rapport 2011:13.
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6 Effekter av ISF:s verksamhet

6.1 Allmänt om effekter av myndigheters
verksamhet
ISF har i regleringsbrevet för 2013 ålagts att bedöma effekterna av
sin egen verksamhet. Uppgiften reser ett antal svåra metodfrågor –
väsentligen desamma som en normal utvärderingsfråga ger upphov
till. Effekterna av en verksamhet är i abstrakt mening skillnaden
mellan den faktiska utvecklingen och den som skulle ha ägt rum om
myndigheten inte hade funnits (den kontrafaktiska utvecklingen).
Eftersom historien inte kan upprepas utan myndigheten i fråga, krävs
någon annan ansats. Metoder som klinisk prövning eller kvasiexperimentell uppläggning är av naturliga orsaker inte tillämpliga på
ett problem som detta. Vad som återstår är en situationsanpassad
diskussion av myndighetens prestationer – i ISF:s fall rapporter och
skrivelser – och åtgärder inom andra delar av socialförsäkringsadministrationen som på ett eller annat sätt kan knytas till dessa.
Latenta och manifesta effekter

För myndigheter med övervakande eller förebyggande uppgifter föreligger ett särskilt problem. Själva myndighetens existens har effekter
på beteendet hos dem som är föremål för det förebyggande arbetet,
granskning eller utvärdering. Så kan exempelvis Polisen förväntas
ha effekter på brottsligheten genom sin blotta närvaro i ett område,
liksom Försvarsmakten förväntas verka avskräckande på en potentiell
angripare. På likartat sätt kan Skolinspektionen, Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen och ISF förväntas ha effekter inom sina
respektive granskningsområden som inte direkt kan registreras som
konkreta åtgärder hos granskningsobjekten. Med terminologi lånad

47

från sociologin kan de kallas latenta effekter, till skillnad från de
manifesta effekter som kan registreras som konkret handlande.20
Diskussionen nedan inskränker sig till de manifesta effekterna av
ISF:s verksamhet.
Tidsperspektivet

Ett problem vid analys av effekter är valet av tidsperspektiv. Vissa
åtgärder som förändrade rutiner inom en myndighet kan vidtas
snabbt, medan förändrad lagstiftning av naturliga orsaker tar längre
tid, då det krävs politisk beredning, propositionsskrivning, lagrådsremiss och riksdagsbehandling. Detta talar för ett relativt långt tidsperspektiv i analysen. Samtidigt tenderar orsakssamband att bli allt
otydligare ju längre tid som förflyter, vilket talar i motsatt riktning.
Riksrevisionen har i sina ambitiösa uppföljningsrapporter ett tämligen
långt tidsperspektiv. I uppföljningsrapporten från 2012 görs dels en
översiktlig uppföljning av ett 60-tal rapporter från 2009-11, dels en
fördjupad uppföljning av 10 rapporter från 2007 och 2008. För den
fördjupade analysen anser sig alltså Riksrevisionen behöva fyra till
fem års perspektiv. För ISF, som inledde sin verksamhet den 1 juli
2009, är detta inte praktiskt möjligt, eftersom de första rapporterna
publicerades 2010. Det innebär att den genomgång som görs i det
följande är att betrakta som preliminär.
Effektkedjan

En diskussion av verksamhetens effekter tar lämpligen sin utgångspunkt i den så kallade effektkedjan, som beskriver den normala tidsaxeln från politiska initiativ till det slutgiltiga resultatet i hushållens
och företagens vardag (se figuren nedan).
Det politiska initiativet föds ur en vilja att åstadkomma en förändring
i den samhälleliga vardagen, det vill säga det finns ett mål med initiativet. Det är mot detta mål som politiken och dess förverkligande så
småningom ska utvärderas. I en utredning skapas en politisk grundritning, som i stora drag beskriver vilka åtgärder som bedöms bli
aktuella. Efter propositionsarbete och riksdagsbehandling stiftas så
den lag som är det formella underlaget för administrativa åtgärder.

20

Terminologin introducerades av Robert K. Merton i hans Social theory and social structure
(rev. & enl. ed., Free Press, Glencoe, Ill. 1957).
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Lagen kompletteras normalt med författningar av lägre dignitet:
förordningar och allmänna råd. Efter detta fortsätter kedjan in i
förvaltningssfären, där lagstiftarens intentioner omsätts praktiskadministrativ verklighet: metoder, rutiner, it-stöd med mera, kodifierade i handböcker, vägledningar och liknande. Därefter vidtar
vardagsarbetet inom förvaltningen, som på socialförsäkringsområdet
kan utmynna i beslut rörande bifall till eller avslag på en ansökan,
utbetalningar, återkrav och liknande. De politiskt intressanta effekterna uppstår sedan, på kort och lång sikt, bland hushåll, företag och
andra aktörer i samhället.
Figur 3.

Effektkedjan

I alla länkar i kedjan kan fel uppstå. Den ursprungliga tanken eller
valet av instrument kan vara fel, därför att man har försummat någon
viktig beteendefaktor i utformningen. Översättningen av den valda
lösningen till lagtext kan ha gjorts på ett felaktigt sätt, och motsvarande översättningsfel kan ske också i övergången från lagtext till
författningar av lägre dignitet och till vägledningar och handledningar. Rekommendationer och riktlinjer kanske inte följs fullt ut av
de handläggare som fattar besluten. Slutligen kan det uppstå fel när
utbetalningarna eller åtgärderna når mottagarna: målgruppen kan ha
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definierats på ett felaktigt sätt, beteendeförändringar omintetgör
intentionerna bakom lagstiftningen, kostnaderna blir väsentligt högre
än beräknat och så vidare.
Granskningar och utvärderingar är en central komponent i det politiska och administrativa systemets lärande genom att utgöra en återkoppling från åtgärder till utfall. Vissa sådana återkopplingar kan
snabbt leda till åtgärder inom det administrativa systemet, medan
andra involverar den politiska nivån och därmed kräver mer tid.
Med utgångspunkt från ovanstående kan man ställa ett antal frågor
i anslutning till en granskningsmyndighets ansvarsområde och de
eventuella effekter som dess verksamhet kan ha. Nedan ges exempel
på sådana frågor.
Politiskt initiativ:


Är det rätt tänkt från? Går det över huvud taget att åstadkomma de avsedda effekterna med de instrument som har
valts?

Författningar:


Har de politiska målen översatts till lagtext och författningar
av lägre dignitet på ett korrekt sätt?

Förvaltning:


Återspeglas de grundläggande målen korrekt i handböcker,
vägledningar och andra styrdokument?



Utnyttjas en aktuell och korrekt kunskapsbas i det praktiska
beslutsfattandet?



Är it-stödet ändamålsenligt utformat?



Följs styrdokumenten i det praktiska beslutsfattandet? Hur stor
är spridningen i beslutsfattandet exempelvis vad avser bifall,
beviljade belopp eller avslag?



Hur stor är risken för felaktiga utbetalningar?

Effekter:


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



Är effekterna på lång sikt de avsedda?



Når man de avsedda effekterna till rimliga kostnader?
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6.2 Effekter av ISF:s rapporter och skrivelser
Med de reservationer som gjorts i inledningen till detta kapitel görs
nedan ett försök att beskriva vilka effekter som på ett eller annat sätt
kan härledas till ISF:s hittillsvarande verksamhet.
6.2.1 Rättssäkerhet
Graviditetspenning

Som en direkt konsekvens av ISF:s rapport Graviditetspenning och
sjukskrivning vid graviditet (rapport 2011:16) fattades i april 2012
beslut i Försäkringskassans NFC Ledning rörande en rad åtgärder,
bland annat medicinsk utbildning av handläggarna och förbättrad
kommunikation på webbplatsen (protokoll 2012-04-03, dnr 0217732012) (se föregående års årliga rapport för en detaljerad beskrivning).
I november 2012 beviljade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd för ett socialförsäkringsmål rörande sjukskrivning under
graviditet. Ärendet gällde arbetsförmåga under graviditet i ett yrke
som inte innehåller tunga lyft, det vill säga en kategori där ISF i sin
rapport hävdade att Försäkringskassans tillämpning avviker från
lagstiftningens intentioner.
Dom i målet meddelades den 18 mars 2013 (HFD mål 284-12).
Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin bedömning:
En tillämpning av reglerna som innebär att förekomsten av tunga lyft får
en närmast avgörande betydelse för rätten till graviditetspenning låter sig
inte förenas med tidigare angivna uttalanden i förarbetena. Även arbeten
som inte innefattar lyft men som till stor del måste utföras stående eller
som innebär återkommande påfrestande ensidiga rörelser eller som på
annat sätt är fysiskt krävande kan ge rätt till graviditetspenning.
Att en gravid kvinna till stor del står och arbetar är således en sådan
omständighet som särskilt ska beaktas. Till sin karaktär skiljer sig denna
belastning från t.ex. tunga lyft som i många fall helt omöjliggör arbete.
I stället är det fråga om belastning som många kvinnor kan klara av men
som i längden kan bli krävande. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens
mening kan det förhållandet att en gravid kvinna måste stå en hel arbetsdag i sig vara tillräckligt krävande för att hennes förmåga att utföra sitt
förvärvsarbete ska anses vara nedsatt med i vart fall en fjärdedel.
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Domstolen upphävde med denna motivering underinstansernas
avgöranden och förklarade att den klagande hade rätt till halv
graviditetspenning under den aktuella tidsperioden.
Regeringen har gett ISF i uppdrag att följa tillämpningen av lagen
efter den aktuella domen och två tidigare domar, med avrapportering
i december 2014.21
Graviditetspenning till egenföretagare

Den ovan nämnda ISF-rapporten har också ingått i underlaget för
regeringens proposition Graviditetspenning till egenföretagare på
grund av risker i arbetsmiljön (prop. 2012/13:159). Huvudförslaget
är att gravida egenföretagare ska ha rätt till graviditetspenning på
grund av risker i arbetsmiljön. Propositionen antogs av riksdagen
(bet. SfU 2012/13:15, rskr. 2013/14:3), och lagändringen trädde i
kraft den 1 januari 2014.
Gruppkonsultationer

I en anmälan till JO klagade försäkringshandläggaren Ulf Björk,
IF Metall, över Försäkringskassans rutiner vid de medicinska
gruppkonsultationerna. Med hänvisning till ISF:s rapport 2011:11
(Gruppkonsultationer – en undersökning om den nya arbetsmetoden
inom den försäkringsmedicinska verksamheten) anfördes att syftet
med gruppkonsultationerna är oklart, eftersom de är avsedda att
fungera både som allmänt kompetenshöjande undervisning och som
ledning i det enskilda ärendet. I det senare fallet riskerar den försäkrade att information tillförs ärendet utan att dokumenteras, att denna
information inte kommuniceras och att den försäkrade därmed inte
ges möjlighet att yttra sig över den. Den rättsliga regleringen finns i
15-17 §§ förvaltningslagen.
JO säger i sitt yttrande (dnr 3726-2011) själv ha noterat avsaknad av
dokumentation från gruppkonsultationer. Även JO refererar till ISF:s
rapport och instämmer i att syftet är oklart. JO konstaterar vidare med
hänvisning till en senare rapport (ISF 2013:1, När sjukpenning nekas)
att skriftliga yttranden från de försäkringsmedicinska rådgivarna inte
förekommer så ofta som de borde. JO drar slutsatsen att gruppkonsultationerna överhuvudtaget inte lämpar sig för konsultationer i
enskilda ärenden.
21
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Beslutet lyder i korthet:
Försäkringskassan tillämpar en arbetsmetod som innebär att handläggarna
föredrar avidentifierade ärenden i grupp inför en försäkringsmedicinsk
rådgivare. Förfarandet är muntligt. Om handläggaren bedömer att något
nytt har tillförts ärendet ska denne begära att den försäkringsmedicinska
rådgivaren utfärdar ett skriftligt yttrande. I de fall det inte begärs något
yttrande sker ingen dokumentation av vad som har framkommit vid
konsultationen. I förevarande beslut konstateras att Försäkringskassan
i sitt metodstöd visserligen framhåller vikten av att reglerna om bl.a.
dokumentation och kommunicering följs, men att så långt ifrån alltid
sker i praktiken. Därmed uppstår allvarliga förvaltningsrättsliga brister i
handläggningen. I beslutet uttalas vidare att gränsdragningsproblemen och
osäkerheten kring vad som ska dokumenteras medför en påtaglig risk för
motsvarande brister även om Försäkringskassans personal lägger sig vinn
om att följa metodstödet. Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer
anses därför över huvud taget inte lämpa sig för konsultationer i enskilda
ärenden. Försäkringskassan bör således alltid använda sig av ett skriftligt
förfarande när den försäkringsmedicinska rådgivaren i faktisk mening
konsulteras för råd och stöd i ett enskilt ärende.22

Som svar på JO:s yttrande beslutade Försäkringskassan i maj 2013 att
förtydliga metoden.23 Försäkringskassan följde dock inte JO:s föreslagna linje. Gruppkonsultationer ska även fortsättningsvis användas
som ledning i enskilda ärenden, men vikten av dokumentation när ny
information tillförs ärendet understryks tydligare.
Nekad sjukpenning

ISF:s rapport När sjukpenning nekas (rapport 2013:1) pekade på
brister i motiveringarna i både grundbeslut och omprövningsbeslut.
Försäkringskassans kvalitetsrapport rörande sjukpenningen från
september 201324 refererar till ISF:s rapport och meddelar att NFC
bland annat med anledning av rapporten har tagit fram en åtgärdsplan där en rad förbättringsområden har identifierats och där samtliga
åtgärder har påbörjats och vissa även slutförts. Bland annat har man
förbättrat kommunicerings- och beslutsmallar.
Innebörden av omprövning

ISF:s rapport När sjukpenning nekas (rapport 2013:1) uppmärksammade också att det råder stor skillnad i frekvensen av ändrade
beslut mellan Försäkringskassans olika omprövningsenheter.
22

JO beslut dnr 3726-2011, s. 1.
Pressmeddelande 2013-05-31.
24
Sjukpenning – kvalitetsrapport 2013. HK Försäkringsprocesser 2013-09-10.
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Intervjuer gjorda inom ramen för projektet antydde att skillnaderna
hängde samman med olika uppfattningar om vad en omprövning
egentligen innebär. Kort uttryckt identifierades ett synsätt som innebär att omprövaren inte ska göra en ny bedömning utan endast kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt och ett annat som innebär en
förutsättningslös ny prövning av ärendet. Det förra synsättet leder helt
naturligt till färre ändrade beslut.
I en kommentar i Domsnytt 2012:105, som publicerades i mars 2013,
gör Försäkringskassan ett tydligt ställningstagande och slår fast att en
omprövning innebär att myndigheten ska göra en ny fullständig prövning av sakfrågan.25 I sitt svar på ISF:s rapport skrev Försäkringskassans att förtydligandet i Domsnytt ligger i linje med den inställning som ISF redovisar i rapporten och skulle föras in i kommande
vägledning om omprövning (2001:7)26. En ny version (version 10)
av vägledningen innehållande förtydligandet beslutades den 31 maj
2013.
6.2.2 Effektivitet
Schablonen i assistansersättningen och relaterade stöd

I rapporten Assistansmarknaden (2012:12) konstaterade ISF att timschablonen för assistansersättning är dåligt anpassad till anordnarnas
faktiska kostnader och att det därför finns en betydande potential för
effektivisering av konstruktionen. Bland annat med hänvisning till
ISF:s rapport beslutade regeringen i september 2013 att vid justeringen av schablonen inte räkna upp den komponent som avser övriga
kostnader (administration m.m.).27 Den faktiska uppräkningen blev 5
kronor eller 1,8 procent. Vad besparingen innebär är svårt att entydigt
ange; om samma uppräkning hade tillämpats för övrigkostnader som
för löneandelen, hade anslaget höjts med ytterligare 67 miljoner kronor per år. Även de rent praktiska konsekvenserna är en öppen fråga.
Intresseorganisationen Vårdföretagarna har i en presskommentar hävdat att beslutet får direkta konsekvenser för kvaliteten i assistansen.28

25

Domsnytt 2012:105, Försäkringskassan VO Processjuridik, 2013-03-15.
Försäkringskassans svar på Inspektionen för Socialförsäkringens rapport 2013:1, När
sjukpenning nekas. Dnr 5668-2013. 2013-05-15.
27
Pressmeddelande 2013-09-12.
28
Pressmeddelande 2013-09-12.
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Detta är i så fall ett val som anordnarna gör. Som framgår av den
konsultrapport som ingick i underlaget till ISF:s rapport användes
i den studerade företagsgruppen 40 procent av rörelseresultatet till
koncernbidrag, varför det finns utrymme att parera den uteblivna
höjningen med bibehållen kvalitet i assistansen.
6.2.3 Institutionella förändringar
Sjukskrivningsmiljarden

För att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre
prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen införde staten efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) 2006 ekonomiska incitament genom den s.k. sjukskrivningsmiljarden. Utbetalningen av sjukskrivningsmiljarden
regleras enligt en överenskommelse mellan staten och SKL. Syftet
med miljardsatsningen är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att
prioritera sjukskrivningsfrågan.
ISF har i två rapporter analyserat sjukskrivningsmiljardens konstruktion och användning (rapport 2011:13, Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010, och 2013:11, Sjukskrivningsmiljarden – Landstingets syn på ekonomiska incitament för att påverka sjukfrånvaron).
ISF:s kritik har bland annat riktat in sig på att den så kallade rörliga
delen beror av sjuktalet, som landstingen har begränsad förmåga att
påverka. Konstruktionen har också gynnat de landsting som i utgångsläget hade en hög sjukskrivningsnivå. ISF konstaterade i den
senare rapporten att överenskommelsen bör vara mer långsiktig,
eftersom det är tidskrävande att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder
i sjukskrivningsprocessen.
I december 2013 slöt regeringen och SKL ett nytt avtal om sjukskrivningsmiljarden.29 Nytt för året är att avtalet är tvåårigt, vilket skapar
förutsättningar för ett långsiktigare agerande från landstingens sida.
Den rörliga delen uppgår till 308 miljoner kronor år 2014 och 230
miljoner kronor år 2015. Liksom tidigare bygger konstruktionen på
antagandet att sjuktalet är för högt och premierar de landsting som får
sänkta sjuktal (eller låga höjningar). Ersättningsmodellen i den nya
29

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivningsprocess för 2013. PM 2012-11-14. Socialdepartementet och
Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Dnr. 13/7366.
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överenskommelsen är dock förändrad. Utgångspunkten är att sjukfrånvaron kommer att öka under år 2014 och år 2015. För det första
fördelas ersättningen utefter hur hög ökningstakten av antalet sjukpenningdagar i respektive landsting är jämfört med ökningstakten
föregående år. För det andra kan ersättning betalas ut om ökningstakten av antalet sjukpenningdagar i ett landsting är mindre än den
genomsnittliga ökningstakten i samtliga landsting under föregående
år. Om båda kriterierna uppfylls, får landstinget hela sin andel av
bidraget. Om ett kriterium uppfylls, får landstinget halva bidraget.
Landstinget får inget bidrag, om inget kriterium är uppfyllda.
6.2.4 Riksdagens och regeringens utnyttjande av
ISF:s rapporter
I riksdagen förekommer referenser till ISF i motioner, utskottsyttranden m.m. Regeringen har utnyttjat ISF:s rapporter som underlag i
arbetet med propositioner. I budgetpropositionen för 2014 refereras
till Unga förtidspensionärer – Studie av sju europeiska länder (ISF
2013:7), Rehabiliteringsgarantin (ISF 2012:17), Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av Försäkringskassans
och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete (ISF 2013:3), Arbetsgivare i små företag (ISF 2012:9), Stabilitet i sjukfrånvaron (ISF
2012:15), Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn (ISF
2012:7) och Graviditetspenning och sjukskrivning vid graviditet (ISF
2011:16). Totalt har ISF registrerats i riksdags- och regeringstryck 49
gånger under 2011, 40 gånger under 2012 och 78 gånger under 2013.
I augusti 2013 uttryckte Socialförsäkringsutskottet ett önskemål att
ISF framgent ska presentera alla sina rapporter i utskottet. Under
hösten 2013 har detta skett vid två tillfällen. ISF har under året också
deltagit i två öppna utskottsutfrågningar, den ena gällande arbetsförmågebedömningar och den andra gällande stöd inom familjepolitiken.
6.2.5 Utredningsuppdrag
I de fall rapporterna inte leder till klara slutsatser finns ibland anledning att gå vidare med fortsatta eller helt nya utredningar. Inom
området stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar för närvarande två utredningar delvis med utgångspunkt i ISF:s tidigare
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arbete. I mars 2013 tillsattes en offentlig utredning med uppgift att se
över ersättningen för personlig assistans.30 Uppdraget är att utforma
en ersättning som bättre motsvarar de faktiska kostnaderna för
assistansen. Redovisning ska ske i februari 2014.
Regeringen har också tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp med
uppgift att se över de övriga stöden till personer med funktionsnedsättning, det vill säga bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag
för barn med funktionshinder. Arbetsgruppen har bland annat visat
intresse för ISF:s rapport Att tal samma språk (2013:12), i vilken
möjligheten att tillämpa WHO:s internationella klassifikationssystem
ICF-CY för att öka likformigheten i handläggningen av vårdbidrag
undersöktes. Arbetsgruppen ska slutredovisa sitt arbete i oktober
2014.
6.2.6 Kommentarer till lagstiftningen
ISF:s rapporter har utnyttjats i kommentarerna till socialförsäkringsbalken. Till de rapporter som har kommit till användning hör Effekter
av tidiga insatser för sjukskrivna (ISF 2011:17), Bedömning av
arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna (ISF 2011:5), Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen (ISF
2011:4), Rehabiliteringskedjan förkortade sjukskrivningarna (ISF
2010:1), Beslut om sjukersättning (ISF 2011:7) och När sjukpenning
nekas (ISF 2013:1).31
6.2.7 Den offentliga debatten
En del av effekterna av ISF:s arbete uppkommer indirekt genom
spridning av resultaten via massmedia och den efterföljande diskussionen i olika sammanhang. Massmedierapporteringen kring ISF:s
rapporter följs via ett medieanalysföretag. Här registreras omnämnanden i dagspress, etermedia i den mån det resulterar i notiser på
etermedieföretagens webbsidor, tidskrifter, pressmeddelanden m.m.
Totalt registrerades 760 omnämnanden under 2011, 805 omnämnanden under 2012 och 962 omnämnanden 2013.

30
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Dir. 2013:34.
Hessmark, L.-G. m.fl.(2012): Socialförsäkringsbalken. En kommentar. Avd. C. Norstedts,
Stockholm, s. 154, 219, 220, 319 resp. 561.
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7 Sammanfattning och slutsatser

7.1 Några generella observationer
Rättssäkerhet

Ett grundläggande rättssäkerhetskrav är att beslut som fattas inom
förvaltningen ska vara korrekta. Brott mot detta krav kan vara mer
eller mindre allvarliga. När det gäller bostadstillägg har ISF registrerat en relativt hög andel felaktiga beslut – uppemot en fjärdedel hos
både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.32 Det rör sig i
flertalet fall om måttliga belopp, där beslutsunderlaget är så fullständigt att detta går att avgöra, men berörda hushåll har å andra sidan
låga disponibla inkomster, så även små belopp kan göra skillnad.
Det är mot bakgrund av denna höga andel felaktiga beslut som ISF
har ifrågasatt det sätt på vilket övergången till tillsvidarebeslut har
genomförts inom Pensionsmyndigheten.
En annan typ av fråga inställer sig när det gäller förmåner som förutsätter ett betydande mått av bedömning. Här finns det ofta utrymme
för mer än en bedömning, vilket också visar sig i brist på likformighet
både regionalt och över tid.
Inom socialförsäkringsadministrationen pågår sedan många år ett
systematiskt arbete för att göra tillämpningen av lagstiftningen mer
enhetlig. Sammanslagningen av de regionala försäkringskassorna,
Ensa-processer och Lika-seminarier är exempel på åtgärder med detta
syfte. Generellt sett är bilden av likformigheten något splittrad. För
vissa förmåner, exempelvis sjukpenningen, har utvecklingen i ett
längre perspektiv gått i riktning mot ökad homogenitet i beslutsfattandet. Problem uppstår dock vid större regeländringar. Det tar normalt

32

Handläggning av bostadstillägg – Hanteringen under 2011. ISF Rapport 2012:3.
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två till tre år, innan en större regeländring har stabiliserats och
spridningen av tolkningarna av nya begrepp och regler kan hållas
inom acceptabla gränser.
Inom projektet ”Handläggarnas roll i sjukskrivningsprocessen”
har – veterligen för första gången i Sverige – effekten av tjänstemäns
attityder på myndighetsutövningen kunnat uppskattas kvantitativt.
Den uppmätta effekten på sjukskrivningstiden, i genomsnitt någon
procent för långtidssjukskrivna, kan framstå som måttlig, men den
är större än den uppskattade effekten av tidsgränserna i sjukförsäkringen.
Jämställdhetsperspektivet på handläggningen belyser en annan dimension av handläggarnas attityder. ISF har identifierat signifikanta
skillnader i handläggningen av kvinnliga och manliga försäkrade,
men det går inte att uttala sig om i vilken utsträckning de är sakligt
motiverade.
EU-perspektivet blir gradvis viktigare för socialförsäkringen.
Intrycket är att myndigheterna är medvetna om detta, men att
åtgärderna för att möta utvecklingen ännu släpar något.
Felaktiga utbetalningar

Inom området felaktiga utbetalningar finns av allt att döma en betydande utvecklingspotential. Kontrollinsatser styrs och dimensioneras
bara i begränsad utsträckning på basis av analytiska modeller, och
registerdata utnyttjas inte effektivt inom alla förmåner. Här finns ett
incitamentsproblem på handläggarnivå, eftersom åtgärder i samband
med misstänkta felaktigheter inte premieras i den utsträckning som
de borde givet den samhällsekonomiska betydelse de kan ha. Incitamentsproblemet finns dock även på myndighetsnivå, eftersom myndighetens insatser påverkas av förvaltningsanslaget, medan effekterna
av en underdimensionerad kontrollinsats går ut över sakanslaget.
ISF:s intryck från granskningar av tillfällig föräldrapenning, bostadstillägg och tandvårdssubventionen är att kontrollinsatser generellt är
tilltagna i underkant. Som ISF också har framfört i olika sammanhang
bör bidragslagen justeras så att den täcker felaktiga utbetalningar
inom tandvården på samma sätt som inom andra förmåner.. Det finns
ingen anledning att särbehandla denna förmån bara därför att man har
valt en annan administrativ lösning.
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Effektivitet

Den övergripande bilden av den administrativa effektivitetens utveckling under det senaste decenniet är positiv. Produktiviteten har ökat
signifikant, och det finns inga allmänna och tydliga indikationer på
att detta skulle ha påverkat kvaliteten negativt. Den allmänt positiva
utvecklingen är till övervägande del resultatet av ett stort antal vardagsrationaliseringar – förbättrad verksamhetsstyrning, ökad användning av it-stöd, förenklingar i kommunikationen med de försäkrade
och så vidare – snarare är större enskilda beslut. Den av ISF föreslagna vägen att standardisera beslut om vårdbidrag genom att tillämpa
Världshälsoorganisationens ICF-kod för unga är ett exempel på en
förändring som samtidigt kan öka effektiviteten och rättssäkerheten
i handläggningen.33
När det gäller politikens effektivitet i stort är erfarenheterna så här
långt att konsekvenserna av nya regler och instrument inom socialförsäkringen är relativt begränsade, och bilden är blandad. Sjukskrivningsnivåerna har under de senaste decennierna genomgått mycket
kraftiga svängningar, men de kan bara i liten utsträckning knytas till
genomförda reformer. Den direkta effekten av tidsgränserna sådan
den registrerats i ISF:s utvärdering är måttlig.34 Effekterna av tidiga
insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering har inte heller motsvarat
förväntningarna – i något fall förefaller effekterna snarast ha varit
negativa. Effekterna av 2002 års lagändring inom arbetsskadeförsäkringen förefaller helt ha uteblivit. Positiva men måttliga effekter har
å andra sidan registrerats inom familjepolitiken vad avser föräldrapenningen i de obligatoriska delarna. Analysen av vad som händer
dem som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen visar vad som inte är
helt ovanligt mönster: att förändringarna ger avsedda positiva effekter
för vissa kategorier försäkrade men negativa effekter för andra. Det är
ett politiskt problem att väga dessa effekter mot varandra.
Institutionella frågor

De höga förväntningarna på samverkan i olika former mellan stat,
kommuner och landsting har inte infriats. De olika verksamheter som
finansierats inom ramen för samverkan har upplevts positivt av deltagarna och av de offentliganställda som har varit engagerade, men
konkreta resultat i form av minskad sjukskrivning och ökad återgång
i arbete har varit svåra att belägga.
33
34

ISF Rapport 2013:12.
ISF Rapport 2010:1.
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Samverkan mellan myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har också visat sig vara svår att åstadkomma. Eftersom
ett av de viktiga målen för politiken är att påskynda återgång till
arbete för de sjukskrivna där det är möjligt, är detta en prioriterad
uppgift.

7.2 Framåtblick
Rättssäkerheten och domstolarnas roll

När det råder osäkerhet om hur ett visst begrepp ska tolkas i praktiskt förekommande situationer och det finns utrymme för olika
bedömningar, brukar man hänvisa till domstolarnas roll att lägga
fast praxis genom prejudicerande domslut. Det finns emellertid flera
problem med denna ordning. Rent formellt är det bara Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut som är prejudicerande, och det är
få ärenden som når högsta instans. Utslag i den lägsta instansen uppfattas inte som normerande, medan domar i kammarrätt ges större
uppmärksamhet. Den praxisbildande rollen präglas alltså av en underskottssituation. Å andra sidan visar granskningen av beslut om sjukersättning att domar från HFD kan få snabbt genomslag i handläggningen.35
Ett andra problem är den variation som beslutsfattande i domstolarna
faktiskt uppvisar. En enkel indikator som den frekvens med vilken
förvaltningsdomstolar ändrar Försäkringskassans beslut varierar kraftigt över landet. Denna variation har funnits under en längre period,
under vilken Försäkringskassans organisation förändrats i grunden
och i viktiga avseenden avlägsnat sig från den regionala struktur som
tidigare gällde. Förklaringen kan därmed inte ligga enbart inom Försäkringskassan utan måste till en del sökas inom domstolarna. Detta
är för övrigt ingen ny observation; Brottsförebyggande rådet har i ett
antal rapporter visat att rättsväsendet uppvisar betydande regionala
variationer exempelvis när det gäller risken att dömas till fängelse.36
Vad som ska fungera som ett rättesnöre för socialförsäkringsadministrationen brister därmed i stabilitet.

35
36

ISF Rapport 2013:20.
Sannolikheten att dömas till fängelse, Brå rapport 2000:13; Olika förundersökningsledare –
olika beslut, Brå rapport 2009:8.
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Mot denna bakgrund bedriver ISF ett projekt i syfte att närmare
granska samspelet mellan förvaltningsmyndigheterna och domstolarna inom socialförsäkringsområdet. I ett första steg planeras
en analys av vad som kan förklara variationen i domstolarnas
beslutsfattande.
Styrningen och dess effekter

En risk med all verksamhetsstyrning är att resultaten på individ- och
gruppnivå främjas på bekostnad av helheten, det vill säga att olika
verksamheter åstadkommer lokala produktivitetsförbättringar på
bekostnad av andra verksamheter – vad som brukar benämnas
suboptimering. En motsvarande insnävning av tidshorisonten kan
leda till att resultatmått som mäter kortsiktiga mål ges större vikt än
sådana som mäter de långsiktiga.
ISF ser också risker med det mycket kraftiga fokus på kundnöjdhet
som för närvarande präglar socialförsäkringsadministrationen. Inlån
av terminologi från den kommersiella sfären innebär en risk i sig,
eftersom termer tenderar att föra med sig förställningar knutna till den
miljö där de normalt används, ofta utan att användaren är medveten
om det. I detta fall föreligger en risk för konflikt mellan strävan efter
kundnöjdhet och myndighetsutövning.
Flera av ISF:s pågående projekt anknyter till dessa problem – tillämpning av ett systemsynsätt på verksamheten, risken för suboptimering
och eventuella konflikter mellan olika styrfilosofier. Några av dessa
planeras löpa över flera år.
Kontroll

Inom området felaktiga utbetalningar finns som nämnts en betydande
utvecklingspotential. Kontrollinsatser måste i större utsträckning än
tidigare inriktas och dimensioneras på basis av analytiska modeller,
och registerdata måste utnyttjas effektivt i samma syfte. Detta är ett
utomordentligt viktigt arbete, av åtminstone två skäl. Att andelen
felaktiga utbetalningar hålls på en låg nivå är i sig viktigt för socialförsäkringssystemets legitimitet. Legitimiteten kan emellertid hotas
också från ett annat håll. Inom varje administrativt system begås fel
av två slag: personer som är berättigade till en viss förmån kan få
avslag eller ett för lågt belopp, och personer som inte är berättigade
kan få förmåner utbetalade. Så länge träffsäkerheten i utbetalningarna
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är given finns en mer eller mindre matematiskt given avvägning
mellan fel av dessa både slag; en minskning av den ena typen av fel
leder till en ökning av den andra. Fel av det första slaget är också de
ett hot mot legitimiteten, eftersom de ofta får stort utrymme i den
massmediala rapporteringen och upplevs som exempel på orättvisa.
Motsättningen kan bara minskas genom att träffsäkerheten i utbetalningarna ökar, vilket förutsätter ett intensivare förebyggande arbete
eller en utvecklad kontroll, eller båda.
ISF har under året igångsatt ett projekt med stöd från Vinnova som
syftar till att bland undersöka möjligheterna att stödja både normal
handläggning och inriktning av kontrollinsatser med hjälp av modern
teknik från området artificiell intelligens (AI).
Utvärdering av pensionssystemet

Pensionsreformen beslutades med ett antal olika mål i sikte. Det
övergripande målet var att skapa ett finansiellt hållbart pensionssystem, mot bakgrund av de förutsedda demografiska förändringarna.
Detta åstadkoms huvudsakligen genom en sänkning av ersättningsnivån i inkomstpensionen och en överföring av risken från staten till
pensionärskollektivet. Premiepensionen var tänkt att i någon mån
kompensera för dessa förändringar, i och med att man förutsatte att
den gynnsamma utvecklingen på finansmarknaderna under åren före
reformen skulle fortsätta. Andra åtgärder har som nämnts genomförts
för att förlänga den yrkesverksamma perioden i livet och den vägen
bidra till ökad finansiell stabilitet.
Reformen och de förändringar som senare har genomförts av den
administrativa strukturen har också byggt på föreställningen att de
administrativa kostnaderna skulle kunna sänkas. Efterhand som de
blivande pensionärernas oro över sina bristande kunskaper blivit en
politisk fråga har kraven också höjts på att administrationen tillsammans med andra viktiga aktörer skulle kunna åstadkomma en stadigvarande och signifikant förbättring av kunskapsläget.
Med ett drygt decenniums erfarenheter kan det nu konstateras att
dessa förväntningar har varit svårare att infria än förutsett. Finansmarknaderna har inte utvecklats på det sätt som man antog i samband
med reformbeslutet, vilket gör att pensionerna med all sannolikhet
kommer att bli lägre än förutsett. Den så kallade bromsen, som hade
till uppgift att garantera den finansiella stabiliteten hos systemet,
desavouerades vidare politiskt den första gång som den testades i
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praktiken. Den tekniska omkonstruktionen av bromsen är sannolikt av
begränsad betydelse; viktigare var att riksdagen valde att kompensera
effekterna av bromsen med skattelättnader för pensionärerna, vilket
ur offentligfinansiell synvinkel är liktydigt med att bromsen sattes ur
spel.
Den andra gruppen av åtgärder för att stärka systemet, byggda på
försök att förlänga den yrkesverksamma perioden, möter svårigheter
både på grund av avtalspensionerna och delar av skattelagstiftningen.
ISF kommer under 2014 att publicera rapporter som belyser ytterligare aspekter av detta problem, bland annat genom övervätring
mellan förmånssystemen.
En del av ISF:s intresse under de närmaste åren kommer att riktas
mot den administrativa kostnaden för att förvalta pensionssystemet.
Den myndighetsrelaterade delen är förhållandevis lätt åtkomlig,
medan de delar av kostnaderna som faller på privata förvaltare fordrar
mer arbete. Avsikten är att på ett samlat sätt kunna beskriva hur stor
del av sitt pensionskapital som de blivande pensionärerna tvingas
avstå från till dem som förvaltar kapitalet fram till pensioneringstidpunkten.
Internationella frågor

Socialförsäkringssystemen är i allt väsentligt nationella konstruktioner. Visserligen har det inom OECD-området under lång tid
bedrivits ett tanke- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna,
men skillnaderna till följd av olikheter i förutsättningar och historisk
tradition är ändå betydande. När det ekonomiska samarbetet över
gränserna utvecklas, och då i synnerhet inom EU, kan sådana skillnader ge upphov till problem. Personer som föds i ett EU-land,
arbetar i ett annat och pensionerar sig i ett tredje riskerar att stöta på
problem rörande både definitionen av rättigheterna och möjligheten
att överföra rättigheter mellan länderna. Kommunikationen mellan
socialförsäkringsadministrationerna är ännu inte tillfredsställande
utvecklad.
De internationella frågorna är volymsmässigt ännu inte särskilt betydande, men de kan vara av stor betydelse för enskilda och är principiellt viktiga. I takt med att rörligheten ökar ytterligare kan de förväntas öka också i omfång. ISF har som framgått under 2013 belyst
sjukförsäkringen ur EU-perspektivet. Avsikten är att gå vidare med
andra delar av socialförsäkringen.
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