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Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska enligt 13 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen samla de viktigaste iakttagelserna från myndighetens
systemtillsyn och effektivitetsgranskning under det gångna verksamhetsåret i en särskild årlig rapport.
Rapporten syftar till att ge en samlad information om resultaten av
ISF:s tillsyns- och granskningsverksamhet under 2015. Rapporten
innehåller också en beskrivning av vilka effekter av myndighetens
tillsyns- och granskningsverksamhet som ISF har kunnat iaktta under
2015. Beskrivningen omfattar delvis även tillsyns- och granskningsinsatser som har genomförts före 2015.
Stockholm i februari 2016
Catarina Eklundh Ahlgren
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1.1

Socialförsäkringssystemet

Socialförsäkringen är en central del av det svenska välfärdssystemet.
Socialförsäkringssystemet står för en tredjedel av de statliga utgifterna. Det omsluter mer än 500 miljarder kronor och består av nästan
50 olika förmåner. Socialförsäkringssystemet är av stor betydelse för
många människors personliga och ekonomiska förhållanden och 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
att de kan få ekonomiskt stöd i livssituationer när arbetsinkomsterna
av olika skäl minskar. Detta har ett stort värde för både enskilda och
samhället. Samtidigt är det viktigt att systemets utformning och
tillämpning är sådana att de vidmakthåller drivkrafterna för arbete.
Socialförsäkringssystemet förändras och utvecklas ständigt. 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 om 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.
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Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har inrättats för att vara en
funktion för extern granskning av och tillsyn över socialförsäkringsområdet. Myndigheten har en kombination av bredd och specialistkompetens som ger förutsättningar att bevaka hela den svenska
socialförsäkringen och relevanta gränsområden.

1.2

ISF:s uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har enligt 1 § förordning
(2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna
rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
Enligt 2 och 3 §§ instruktionen ska ISF utöva systemtillsyn över
och utföra effektivitetsgranskning av 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 utöva
systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter
som gränsar till socialförsäkringsområdet och av samverkansinsatser
som har anknytning till socialförsäkringsområdet.
Med systemtillsyn avses enligt 1 § instruktionen granskning av om
tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll säkerställer en
korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som tillsynsobjektet
ska tillämpa.
Med effektivitetsgranskning avses enligt 1 § instruktionen granskning
av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.
Med någon förenkling kan man säga att systemtillsyn i huvudsak är
inriktad på rättssäkerhet medan effektivitetsgranskning fokuserar på
effektiviteten hos den granskade verksamheten.
1.2.1 Rättssäkerhet
Rättssäkerhet är ett komplext begrepp som rymmer flera olika dimensioner. Centralt för rättssäkerheten är att de beslut som fattas är både
materiellt och formellt riktiga. För att ett beslut ska kunna bli materiellt riktigt krävs att det finns tillräckligt klara och tydliga regler och
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att dessa regler tillämpas på ett korrekt sätt och på sakliga grunder
utan hänsyn till några ovidkommande faktorer. I ett rättssäkert system
måste det vara möjligt för den enskilda att förutse vilket beslut som
kommer att fattas. Det är också väsentligt att lika fall bedöms lika.
Den formella rättssäkerheten rör framför allt förfarandet vid handläggning och beslutsfattande och syftar främst till att den enskilda
ska ges möjlighet att ta tillvara sina intressen. Den enskilda måste till
exempel få möjlighet att föra fram sina argument i saken. Minst lika
viktigt är att den enskilda får insyn i vilket underlag som har tillförts
ärendet från någon annan än hen själv, liksom att myndigheten motiverar sitt beslut på ett tydligt och begripligt sätt så att den enskilda
förstår hur myndigheten har resonerat och kan ta ställning till om hen
har anledning att överklaga beslutet.
1.2.2 Effektivitet
Effektivitet kan delas upp i två kategorier – administrativ effektivitet
och effektivitet som ett mått på de effekter som regelverket och myndigheternas agerande har i samhället.
Administrativ effektivitet

Typiska frågor som rör den administrativa effektiviteten i en verksamhet är hur man uppnår målen med verksamheten, vad en viss
förmån kostar att administrera, om hantering och kostnader skiljer
sig mellan olika kontor inom en myndighet och om de administrativa
kostnaderna kan minskas utan att kvaliteten blir lidande. Faktorer
som hur långa handläggningstiderna är, hur ärendehanteringen inom
den ansvariga myndigheten är organiserad eller hur beslutsstödet för
handläggarna är utformat kan påverka den administrativa effektiviteten, liksom hur myndigheternas arbete med kontroller för att förhindra felaktiga utbetalningar är utformat. Också vissa kvalitetsaspekter
som har betydelse för rättssäkerheten, som exempelvis lagenlighet
och likformighet, måste ofta beaktas vid granskningar av den administrativa effektiviteten för att säkerställa att en kostnadsminskning
inte sker på bekostnad av sänkt kvalitet i handläggning eller beslut.
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Effekter i samhället

En annan väsentlig effektivitetsaspekt är socialförsäkringssystemens
effektivitet i relation till det offentliga åtagandet, så som det har definierats i de politiska beslut som ligger till grund för förmånssystemen.
Detta åtagande avser de effekter som uppnås när socialförsäkringsförmåner och andra åtgärder når olika kategorier av mottagare, till
exempel barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna. En viss förmån kan både handläggas administrativt
effektivt och vara träffsäker men ändå brista i effektivitet genom att
de politiska mål som förmånen är tänkt att åstadkomma inte uppnås.
Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin
utgångspunkt i det offentliga åtagandet. En viktig del i ISF:s granskning är därför att utvärdera vilka effekter – såväl avsedda som inte
avsedda – som vidtagna åtgärder eller avsaknad av åtgärder har.

1.3

Granskning av rättssäkerhet och
effektivitet bedrivs samlat

Rättssäkerhetsfrågor och olika effektivitetsaspekter har ofta nära
beröringspunkter och är i praktiken ofta svåra att separera. För att en
verksamhet ska anses vara administrativt effektiv krävs till exempel
att handläggningen håller en hög kvalitet. Ett av de främsta måtten på
kvaliteten i handläggningen är just om den är rättssäker. Omvänt kan
rättssäkerheten påverkas av den administrativa effektiviteten. Exempelvis kan en handläggning som är ineffektiv genom att den leder till
långa handläggningstider inverka negativt på rättssäkerheten. Även
myndigheternas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar har
både rättsäkerhets- och effektivitetsaspekter. Att de ansvariga myndigheterna på socialförsäkringsområdet säkerställer att förmåner betalas ut med rätt belopp till de mottagare som har rätt till dem är en
rättssäkerhetsfråga. Men i myndigheternas uppdrag ligger också att
de ska se till att använda handläggningsrutiner och inrätta kontroller
av olika slag som leder till väl avvägda och använda administrativa
resurser. I praktiken granskas därför rättsäkerhetsfrågor och frågor
som rör den administrativa effektiviteten ofta tillsammans. I stor utsträckning används också samma metoder vid granskningar av rättssäkerhet och administrativ effektivitet – framförallt genomgångar av
författningar och styrande dokument, intervjuer samt granskningar av
ärendeakter.
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Det finns beröringspunkter även mellan rättsäkerhet och effektivitet
i form av effekter av den förda politiken för samhället och medborgarna. Tolkningen av om beslut är materiellt riktiga görs med utgångspunkt från lagstiftarens intentioner, vilket innebär att frågan om
huruvida reglerna och tolkningen av dem leder till avsedda effekter
handlar både om effektivitet och om rättssäkerhet. Genom att exempelvis genomföra effektutvärderingar i samspel med granskningar
som är inriktade på rättssäkerhet och administrativ effektivitet blir
det också möjligt att undersöka de bakomliggande orsakerna till att
de effekter som lagstiftaren eller ansvariga myndigheter velat åstadkomma inte uppnås. Att de avsedda effekterna inte uppnås kan till
exempel bero på att det finns brister i förmånssystemets utformning
eller i implementeringen av reglerna, att omvärlden har förändrats
eller att systemet samverkar med andra system på ett sätt som
påverkar mottagarnas incitament.
Sammanfattningsvis har det ett stort värde att rättssäkerhets- och
effektivitetsfrågor kan granskas samlat. Granskningar av rättssäkerhetsfrågor kan också ge uppslag till granskningar av effektivitetsfrågor och vice versa.

1.4

Resultat av ISF:s tillsyn och granskning

ISF ska enligt 11 § instruktionen löpande redovisa resultatet av sin
tillsyn och granskning till regeringen. Detta sker normalt i form av
rapporter. Under 2015 har ISF även tagit fram en ny publikationsserie, ISF kommenterar. Dessa publikationer är i ett kortare format
och har karaktär av kunskapsunderlag för att lyfta fram fakta som
är relevanta för en pågående debatt eller på andra sätt kommentera
aktuella områden. Det förekommer också att ISF lämnar över skrivelser till regeringen. Skrivelserna kan användas för att rapportera om
mindre omfattande granskningar, delredovisa regeringsuppdrag eller
informera om iakttagelser som bör komma till regeringens kännedom,
men som inte lämpar sig för en rapport. ISF kan även använda sig av
skrivelser för att informera andra myndigheter om iakttagelser som
ISF har gjort men som inte bedöms behöva få den spridning i övrigt
som en rapport innebär.
Myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet kan även resultera i andra publikationer, främst arbetsrapporter, working papers och
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vetenskapliga artiklar. Arbetsrapporter kan ha karaktären av förstudier eller innehålla tekniskt betonat bakgrundsmaterial, till exempel
statistiska bearbetningar, matematiska modellbeskrivningar eller
översikter av förändringar i regelverket. Working papers och vetenskapliga artiklar är texter avsedda för publicering i vetenskapliga
tidskrifter. Dessa typer av publikationer överlämnas inte till regeringen men publiceras på myndighetens webbplats.
Senast sex veckor efter det att ISF har lämnat en rapport som särskilt
berör Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska dessa myndigheter enligt sina respektive instruktioner till regeringen kommentera ISF:s slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder som de avser
att vidta med anledning av rapporten.1

1.5

Rapportens disposition

I kapitel 2 finns en översikt över de tillsyns- och granskningsinsatser
som ISF har rapporterat under 2015, där rapporter, ISF kommenterar,
skrivelser till regeringen och arbetsrapporter först delas in efter förmånsområde och därefter efter de huvudbegrepp som är styrande för
ISF:s verksamhet, nämligen rättssäkerhet och effektivitet.
Därefter följer i kapitel 3–7 en mer utförlig beskrivning av rapporterna. Framställningen är indelad efter förmånsområde.
Avslutningsvis redovisas i kapitel 8 de effekter av ISF:s verksamhet
som har kunnat iakttas under året.

1

3 a § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan och 3 a § förordningen
(2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten.
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2

Sammanställning av ISF:s
verksamhet 2015

Under 2015 har ISF publicerat 17 rapporter inklusive den årliga
rapporten för 2014, 2 rapporter i myndighetens nya rapportserie ISF
kommenterar, 2 skrivelser, 3 arbetsrapporter, 3 working paper och
8 vetenskapliga artiklar. Rapporterna och övriga publikationer berör
både rättssäkerhetsfrågor och effektivitetsfrågor och spänner över
samtliga förmånsområden utom tandvård. Under 2015 har ett arbete
pågått med att genomföra två granskningar inom tandvårdsområdet
men dessa kommer att rapporteras först under 2016.

2.1

Sammanställning efter förmånsområde

2.1.1 Övergripande granskningar
Med övergripande granskningar avses dels granskningar som omfattar flera förmånsområden, dels granskningar som inte handlar om ett
specifikt förmånsområde.
ISF har under 2015 lämnat 5 rapporter och 1 skrivelse samt publicerat
1 arbetsrapport inom området övergripande granskningar. Därutöver
har ISF delfinansierat och varit med i Brottsförebyggande rådets
arbete inför rapporten Intyget som dörröppnare2.

2

Brå:s rapport 2015:8.
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Tabell 1.

Rapporter inom området övergripande granskningar
under 2015

Nummer

Titel

2015:2

Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning

2015:7

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan – slutrapport

2015:11

Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria rörligheten
inom EU

2015:13

När handläggaren blev teammedlem – Om autonomi, lärande och
styrning i Försäkringskassan

2015:17

Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden

Tabell 2.

Skrivelser till regeringen inom området övergripande
granskningar under 2015

Titel
Försäkringskassans administration – produktivitet och kvalitet 2014

Tabell 3.

Arbetsrapporter inom området övergripande granskningar under 2015

Nummer

Titel

2015:3

Individuell eller standardiserad socialförsäkring – En diskussion för
mer rättssäker handläggning

2.1.2 Förmåner till barn och familjer
Förmåner till barn och familjer omfattar huvudsakligen graviditetspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag,
underhållsstöd, adoptionsbidrag, vårdbidrag och bostadsbidrag.
Under 2015 har ISF lämnat 2 rapporter samt publicerat 1 arbetsrapport och 1 working paper som rör förmåner till barn och familjer.
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Tabell 4.

Rapporter som rör förmåner till barn och familjer under
2015

Nummer

Titel

2015:3

Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av Försäkringskassans
handläggning
Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning

2015:12

Tabell 5.

Arbetsrapporter som rör förmåner till barn och familjer
under 2015

Nummer

Titel

2015:1

Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande – En
kunskapsöversikt

2.1.3 Förmåner till personer med funktionsnedsättning
Förmåner till personer med funktionsnedsättning omfattar handikappersättning, assistansersättning och bilstöd.
Under 2015 har ISF lämnat 1 rapport som rör förmåner till personer
med funktionsnedsättning.
Tabell 6.

Rapporter som rör förmåner till personer med funktionsnedsättning under 2015

Nummer

Titel

2015:9

Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning

2.1.4 Ohälsorelaterade förmåner
Ohälsorelaterade förmåner omfattar huvudsakligen sjukpenning,
rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeersättning, smittbärarersättning, närståendepenning och bostadstillägg vid sjukersättning eller aktivitetsersättning.
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ISF har lämnat 6 rapporter, 2 ISF kommenterar och 1 skrivelse som
rör förmåner vid sjukdom till regeringen under 2015. Därutöver har
1 arbetsrapport, 2 working paper och 5 vetenskapliga artiklar publicerats.
Tabell 7.

Rapporter som rör ohälsorelaterade förmåner under 2015

Nummer

Titel

2015:4

Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Hur påverkades varaktigheten i sjukskrivningen?

2015:5

Tidsgränserna i sjukförsäkringen

2015:6

Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell
utveckling under 30 år

2015:8

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

2015:10

Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En
utvärdering av Försäkringskassans Pila-projekt

2015:14

Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta

Tabell 8.

ISF kommenterar som rör ohälsorelaterade förmåner
under 2015

Nummer

Titel

2015:1

Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron

2015:2

Förnyad utredning av sjukersättning – Behov av förändring

Tabell 9.

Skrivelser till regeringen som rör ohälsorelaterade
förmåner under 2015

Titel
Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen
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Tabell 10.

Arbetsrapporter som rör ohälsorelaterade förmåner under
2015

Nummer

Titel

2015:2

Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning

2.1.5 Pensioner och pensionsrelaterade förmåner
Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension,
garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och
bostadstillägg till pensionärer.
Under 2015 har ISF lämnat 2 rapporter och publicerat 3 vetenskapliga
artiklar som rör pensioner och pensionsrelaterade förmåner.
Tabell 11.

Rapporter som rör pensioner och pensionsrelaterade förmåner under 2015

Nummer

Titel

2015:15
2015:16

Att välja uttagstid av tjänstepension
Träffar prognoserna rätt? – En utvärdering av pensionsprognoser
i det orange kuvertet

2.2

Sammanställning efter inriktning mot
rättssäkerhet och effektivitet

Samtliga rapporter, ISF kommenterar och skrivelser till regeringen
som har publicerats under året har i detta avsnitt delats in i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet, där effektivitet har delats upp i
underkategorierna administrativ effektivitet och effekter i samhället.
Eftersom en granskning kan innehålla både rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter har några granskningar placerats i flera kategorier.
Av de rapporter och ISF kommenterar som publicerats under 2015
har 6 rapporter och 1 ISF kommenterar som överlämnats till regeringen berört rättssäkerhetsfrågor. Under 2015 har 8 rapporter, 1 ISF
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kommenterar och 1 skrivelse som överlämnats till regeringen berört
frågor om administrativ effektivitet medan 6 rapporter, 1 ISF kommenterar och 1 skrivelse har behandlat effekter i samhället av regelverket och myndigheternas agerande.
Därutöver har 1 arbetsrapport huvudsakligen berört rättssäkerhetsfrågor, medan 1 arbetsrapport, 3 working paper och 8 vetenskapliga
artiklar huvudsakligen har behandlat effekter i samhället av regelverket och myndigheternas agerande.
Tabell 12.

Rapporter, ISF kommenterar och skrivelser till regeringen publicerade under 2015 indelade efter inriktning
Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Effekter i
samhället

Rapporter
Contollerrollen i Försäkringskassans
nya styrning (2015:2)

x

Kvalitet i underhållsstöd – En
granskning av Försäkringskassans
handläggning (2015:3)

x

x

Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Hur
påverkades varaktigheten i sjukskrivningen? (2015:4)

x

Tidsgränserna i sjukförsäkringen
(2015:5)

x

Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell utveckling
under 30 år (2015:6)

x

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan – slutrapport (2015:7)

x

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)
(2015:8)

x
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Assistansersättningen – Brister i
lagstiftning och tillämpning (2015:9)

x

Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En
utvärdering av Försäkringskassans
Pila-projekt (2015:10)

x

Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria rörligheten inom
EU (2015:11)

x

Försäkringskassans hantering av
tillfällig föräldrapenning (2015:12)

x

När handläggaren blev teammedlem
– Om autonomi, lärande och styrning i Försäkringskassan (2015:13)

x

x
x

Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta (2015:14)

x

Att välja uttagstid av tjänstepension
(2015:15)

x

Träffar prognoserna rätt? – En utvärdering av pensionsprognoser i det
orange kuvertet (2015:16)

x

Försäkringsmedicinska rådgivares
roll i enskilda ärenden (2015:17)

x

x

ISF kommenterar
Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron (2015:1)

x

Förnyad utredning av sjukersättning
– Behov av förändring (2015:2)

x

x

Skrivelser till regeringen
Avslutade sjukskrivningar vid
tidsgränserna i sjukförsäkringen

x

Försäkringskassans administration –
produktivitet och kvalitet 2014

x
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2.3

Översikt för åren 2013–15

Det största verksamhetsområdet sett till antalet publicerade rapporter
och ISF kommenterar under de tre senaste åren är ohälsoområdet. Det
är 41 procent av rapporterna som avser detta område. Därefter kommer övergripande granskningar med 20 procent. Förmåner till barn
och familj samt pensionsförmåner ligger något lägre, 15 respektive
13 procent, medan 8 procent av rapporterna berör funktionshindersområdet. Det minsta området sett till antalet publicerade rapporter
är tandvårdsområdet som behandlas i 3 procent av rapporterna.
Figur 1.

Fördelning mellan förmånsområden under åren
2013–2015
8
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Övergripande granskningar
Förmåner till barn och familjer
Förmåner till personer med funktionsnedsättning
Tandvårdsförmåner
Ohälsorelaterade förmåner
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner

Tidigare år har de rapporter som ISF publicerat redovisats uppdelade
i kategorierna systemtillsyn och effektivitetsgranskning i den årliga
rapporten. Rapporterna har då delats in efter huvudsaklig inriktning
och varje rapport har bara tagits upp i en kategori. Nytt för 2015 års
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årliga rapport är att de publicerade rapporterna i stället har delats in
i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet samt att varje rapport har
kunnat ingå i fler än en kategori. Redovisningen nedan begränsas därför till de rapporter och ISF kommenterar som har publicerats under
2015.
I drygt en tredjedel, 37 procent, av de rapporter och ISF kommenterar
som har publicerats under 2015 behandlas frågor om rättssäkerhet,
medan effektivitetsfrågor behandlas i närmare tre fjärdedelar, 74 procent, av rapporterna. Av de rapporter och ISF kommenterar som behandlar effektivitet behandlar 60 procent frågor om administrativ
effektivitet och 47 procent effekter i samhället.
Figur 2.

Fördelning mellan huvudsaklig inriktning på rapporterna
under 2015
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Rättssäkerhetskonferens

I maj 2015 anordnade ISF en konferens under rubriken Hur gör vi
förvaltningen rättssäker? Konferensen riktade sig i första hand till
personer som intresserar sig för rättssäkerhetsfrågor, företrädesvis
företrädare för offentlig sektor, exempelvis chefsjurister eller andra
som ansvarar för regeltillämpning eller styrning av regeltillämpning
inom offentlig förvaltning, och forskare. Syftet med konferensen var
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att ge företrädare för olika myndigheter, domstolar, kommuner och
universitet möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om olika
rättssäkerhetsfrågor, med särskilt fokus på likformighet i rättstilllämpningen.
Presentationerna från konferensen har publicerats på ISF:s webbplats
(www.inspsf.se).
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Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning (ISF Rapport
2015:2)

Sedan 2012 pågår ett förändringsarbete inom Försäkringskassan för
att komma till rätta med vissa negativa och oförutsedda konsekvenser
av den tidigare styrningen av verksamheten. En central ambition i
denna förändring är och har varit att minska både detaljstyrningen
och den långtgående sifferstyrningen.
ISF har genomfört ett treårigt projekt om styrningen i Försäkringskassan tillsammans med forskare vid Stockholms universitet och
Handelshögskolan i Stockholm. Resultatet har ISF publicerat i två
rapporter, varav den första handlar om controllerrollen.
I rapporten konstateras att den förändrade styrningen har lett till att
controllerrollen har förändrats. Controllern har genom omorganiseringar, direktiv om minskad sifferstyrning och ökad kundorientering
tappat den auktoritativa roll som den tidigare har haft över styrningen
och fått en mer konsultativ och coachande roll. Samtidigt framgår det
att kvantitativa mätningar och analyser, som tidigare i stor utsträckning har varit en central arbetsuppgift för controllern, har ökat i omfattning men delvis anförtrotts andra grupper inom Försäkringskassan.
Ytterligare ett resultat är att den analytiska, stödjande funktion som
controllern tidigare har haft också verkar ha försvagats och delvis ha
övertagits av andra grupper inom myndigheten. En slutsats är därmed
att controllrar förefaller att ha förlorat sin auktoritet och att deras
stödjande funktionen till lokala ledningsgrupper sprids ut i organisationen.
En annan grupp som diskuteras i rapporten är de självstyrande teamen
som har blivit ”kunder” till controllrar i deras nya coachande roll.
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I rapporten diskuteras både möjligheter och risker förknippade med
den nya styrningen. Till de positiva sidorna hör en ökad inkludering i
styrningsarbetet, vilket gör det till allas ansvar. Det kan i sin tur skapa
engagemang, motivation och förutsättningar för ökad kreativitet, samt
en anpassning till situationen och de försäkrade, inte minst på handläggarnivå där mötet mellan myndigheten och de försäkrade faktiskt
äger rum. Å andra sidan finns en risk att styrningen blir fragmenterad
och att vissa delar av den i värsta fall inte uppmärksammas systematiskt. Ibland förefaller styrningen att ha resulterat i att varken controllrar, chefer eller medarbetare vet vad som är styrande; det beskrivs
som att det är upp till alla, på olika operativa nivåer, att sätta riktlinjer
för vad som är styrande.
Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan – slutrapport (ISF
Rapport 2015:7)

ISF har tillsammans med forskare vid Centrum för tjänsteforskning
(CTF) vid Karlstads universitet rapporterat två delstudier3 som tillsammans gav många värdefulla insikter om onödig efterfrågan. Med
onödig efterfrågan avses i detta sammanhang sådana kontakter som
tas mellan enskilda och myndighet och som beror på tidigare misstag
hos någon part. Vad som fortsatt saknades var tillräcklig kunskap om
vilka problem som är de egentliga orsakerna till att onödig efterfrågan
uppstår. Fel begås men varför? Ytterligare data krävdes för att förstå
hur den onödiga efterfrågan kunde elimineras.
I slutrapporten redovisas hur forskargruppen identifierade två bakomliggande orsaker till att onödig efterfrågan uppstår, så kallade systemfaktorer. Utgångspunkten var att förstå fenomenet onödig efterfrågan
och att analysera vad begreppet kan bidra med i utvecklingen av Försäkringskassans verksamhet.
Den första systemfaktorn, som tycks ligga bakom mycket av den onödiga efterfrågan, är idén om “det styckbara arbetet”. Verksamheten är
utformad utifrån idén om att arbetet blir mer effektivt om det styckas
upp mellan olika personer och enheter. Handläggaren förväntas göra
en viss del och sen lämna över till någon annan. Ofta är överlämningarna tidsödande och går fel. Den försäkrade får därför inte sitt
ärende avklarat, utan måste vänta.

3

ISF Arbetsrapport 2013:2 och ISF Rapport 2014:10.
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Den andra systemfaktorn är “idén om den tillgängliga myndigheten”
och den är delvis en produkt av den första. Vid uppstyckningen uppstod en föreställning om att medborgarnas krav på tillgänglighet kan
tillgodoses genom en särskild enhet, Kundcenter, vars specialitet är
att snabbt svara i telefon. Specialiseringen att svara snabbt gör dock
att medarbetarna inte fullt ut har möjlighet att hjälpa dem som ringer.
Forskargruppens undersökning visar att den onödiga efterfrågan på
vissa punkter i hanteringskedjan är omfattande och att det alltså finns
en potential för effektivisering av handläggningen. Bedömningen är
att man inom Försäkringskassan dels har underskattat den ökade tidsåtgången och risken för fel när flera handläggare är engagerade i samma ärende, dels genererar onödig efterfrågan genom det sätt på vilket
man har definierat tillgänglighet.
Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria rörligheten
inom EU (ISF Rapport 2015:11)

När EU-medborgare använder friheten att arbeta inom Europeiska
unionen (EU) är det viktigt att deras socialförsäkringstillhörighet går
att fastställa, så att de inte förlorar rätten till förmåner eller omfattas
av flera medlemsstaters socialförsäkring för samma arbete. ISF har på
uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat tillämpningen av några
av de unionsrättsliga lagvalsregler som gäller vid gränsöverskridande
arbete inom EU.
Rapporten visar att det finns utrymme för förbättringar när det gäller
Försäkringskassans administrering av intyg om socialförsäkringstillhörighet. Det gäller särskilt hanteringen av inkommande intyg från
andra medlemsstater. Försäkringskassans nuvarande rutiner med
manuell hantering innebär begränsade möjligheter att vid behov eller
vid en förfrågan ta fram ett intyg om socialförsäkringstillhörighet.
Avsaknaden av möjlighet till digital registrering medför att Försäkringskassan varken kan följa upp eller ifrågasätta specifika intyg i
ärenden som rör utsända arbetstagare och egenföretagare i Sverige.
Rapporten visar att Försäkringskassans ansvar i rollen som behörig
institution behöver förtydligas och att syftet med hanteringen av
inkommande intyg från andra medlemsstater måste klargöras.
Rapporten belyser även svårigheter som kan finnas med att säkerställa att Sverige uppfyller sina åtaganden gentemot EU. En svårighet
är att bedöma de rättsliga konsekvenserna vid avsaknad av ett intyg
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om socialförsäkringstillhörighet i ärenden om sociala avgifter hos
Skatteverket. Det är också oklart var gränsen går mellan å ena sidan
den enskilda personens ansvar för att bistå med information och å
andra sidan myndigheternas utredningsplikt enligt nationell rätt och
unionsrätten.
Rapporten visar att behovet av utökad samverkan mellan strategiska
myndigheter i denna typ av situationer behöver utredas och att hinder
i form av exempelvis sekretessbestämmelser måste ses över.
Svårigheter med hantering av intyg om socialförsäkringstillhörighet
är inte begränsade till Sverige. Det finns därför anledning att ställa
problemen med hanteringen i relation till det fördröjda europeiska
systemet för digital informationshantering, EESSI. Om de elektroniska intygen hade varit åtkomliga för alla berörda myndigheter är
det tänkbart att en del av dessa problem liksom oklarheter vid uttag
av sociala avgifter hade kunnat undvikas. Rapporten visar att det
behövs bättre kunskapsunderlag för att kunna ta ställning till om
Sverige och svenska myndigheter uppfyller sina åtaganden när det
gäller utstationerade arbetstagare och för att kunna studera effekter
av utstationering.
När handläggaren blev teammedlem – Om autonomi, lärande och
styrning i Försäkringskassan (ISF Rapport 2015:13)

ISF har genomfört ett projekt om styrningen i Försäkringskassan
tillsammans med forskare vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Projektet avslutades med en rapport om hur
handläggare i Försäkringskassan uppfattar och påverkas av ledningens försök att styra den operativa verksamheten genom ett nytt sätt
att organisera den. Som en del av ett större leaninspirerat reformarbete, som påbörjades 2012, organiserades myndighetens handläggare
om – från att arbeta individuellt till att arbeta i team.
Syftet med att införa team var att öka handläggarnas frihet att planera
och styra sitt eget arbete, vilket förväntades skapa mer flexibilitet för
att anpassa arbetet till de försäkrades behov.
Analysen bekräftar att graden av detaljstyrning gentemot handläggare
och deras sätt att arbeta med ärenden i viss mån har minskat, genom
att några regler har blivit mer flexibla. Teamen har vidare fått ett ökat
ansvar för sina resultat och sin produktion samt för planeringen och
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fördelningen av sitt eget arbete. Personalrelaterade frågor som
semesterplanering är ett annat exempel på ansvar, som i och med
reformen har tilldelats teamen. Förutom ansvar för teamets prestationer, som i praktiken till stor del bärs av teamkoordinatorn, har
teamen även fått ansvar för att ständigt förbättras. En slutsats är
därmed att teamen genom omorganiseringen har fått en viss grad
av ökad autonomi.
Av den empiriska beskrivningen framgår emellertid också en del
andra sidor som inte lika entydigt pekar på en ökad autonomi. Till
exempel har en växande mängd detaljerade och på förhand bestämda
regler för förbättringsarbetet utvecklats parallellt. Förbättringsarbetet
har, trots motsatta ambitioner från Försäkringskassans sida, blivit förhållandevis regelstyrt men också resultatstyrt i termer av att teamen
ska prestera ständiga förbättringar. En negativ konsekvens av detta,
i kombination med de höga produktionsmålen, är att utrymmet verkar
ha minskat för teamen att diskutera substantiella aspekter av handläggningsarbetet. Den ökade fokuseringen på procedurer och hur de
kan förbättras förefaller motverka önskemålen om ökad fokusering
på diskussioner om ärenden och deras kvalitetssäkring.
Slutligen visas att handläggningsarbetets individuella, komplexa och
till stor del lagstyrda karaktär riskerar att begränsa möjligheterna till
att uppnå de önskade fördelarna med teambaserat arbete.
Sammantaget visas i rapporten hur olika former av styrning både kan
begränsas och möjliggöras genom olika styrreformer. Införandet av
teambaserat arbete i Försäkringskassan innebär att ledningen, åtminstone i viss utsträckning, måste göra avkall på regel- och resultatstyrning för att skapa utrymme för social styrning. En annan utmaning
för ledningen ligger i att inte detaljstyra förändringsarbetet i alltför
hög utsträckning och därmed minska den faktiska autonomin, eftersom syftet med reformen är att öka handläggarnas autonomi och därmed deras möjligheter till lärande och ökad flexibilitet till gagn för de
försäkrade.
Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden (ISF
Rapport 2015:17)

Försäkringskassan behöver medicinsk kompetens i många av sina ärenden. Därför finns försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) som är
läkare anställda av Försäkringskassan. ISF har i en rapport granskat
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Försäkringskassans användning av FMR i enskilda ärenden och konstaterar att det finns brister i rättssäkerheten. En konstaterad brist är
att den information som FMR tillför varken dokumenteras eller kommuniceras med de försäkrade i tillräcklig utsträckning. Kunskapen
om när och hur försäkringsmedicinsk kompetens används i ärendena
är också bristfällig.
FMR kan användas på olika sätt i olika ärenden. Sedan 2009 används
gruppkonsultation som en arbetsmetod. Gruppkonsultation innebär att
en FMR, en försäkringsspecialist och ett antal handläggare träffas och
diskuterar ärenden där handläggarna behöver råd och stöd i
medicinska frågor.
Bakgrunden till den senaste granskningen 2015 är att ISF granskade
arbetsmetoden gruppkonsultationer 2011 och då konstaterade att
syftet med konsultationerna var oklart. Därefter granskade JO arbetsmetoden 2013 och riktade kritik mot bland annat dokumentationen
vid gruppkonsultationer. JO drog slutsatsen att gruppkonsultationerna
över huvud taget inte lämpar sig för överläggningar i enskilda ärenden. Att dokumentationen är korrekt och fullständig är en förutsättning för att den försäkrade ska kunna få insyn i sitt ärende och kunna
argumentera i sak.
Resultaten från ISF:s nya granskning visar att FMR:s kunskap behövs
i handläggningen och att FMR får stort genomslag på de enskilda
ärenden där hen konsulteras. Dock är dokumentationen ofta inte tillräcklig för att ärendets gång ska kunna följas. Dessutom kommuniceras inte den försäkrade dokumentationen från konsultationerna med
FMR i tillräcklig utsträckning. Försäkringskassan följer inte heller
upp i vilka ärenden FMR konsulteras, på vilket sätt FMR konsulteras
eller med vilken kvalitet som FMR:s arbete utförs. Kunskapen om när
och hur försäkringsmedicinsk kompetens används i ärendena är därför bristfällig. För att komma till rätta med problemen och utnyttja
resursen FMR effektivt och likformigt behövs både uppföljning och
tydligare styrning.
Det är viktigt att komma till rätta med problemen av två skäl. För det
första måste de försäkrade ges möjlighet att följa sitt ärende och ges
tillfälle att argumentera för sin sak, när Försäkringskassan överväger
att fatta ett negativt beslut. För det andra måste lika fall behandlas
lika såtillvida att FMR används på ett likformigt sätt och att det finns
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en samsyn mellan rådgivarna. För att kunna förbättra detta behöver
Försäkringskassan ha kunskap om i vilka ärenden FMR används och
vilken betydelse de har för utgången i ärendet.
Individuell eller standardiserad socialförsäkring – En diskussion för
mer rättssäker handläggning (ISF Arbetsrapport 2015:3)

Försäkringskassan har som mål att öka automatiseringen i handläggningen av och beslutsfattandet inom socialförsäkringen. Syftet är att
få högre kvalitet i handläggningen, säkrare utbetalningar och minskat
antal oavsiktliga fel. I rapporten diskuteras för- och nackdelar med
Försäkringskassans ambition att öka automatiseringen av handläggningen inom socialförsäkringen.
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Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av Försäkringskassans
handläggning (ISF Rapport 2015:3)

Underhållsstöd är en förmån som Försäkringskassan betalar ut till
barn vars föräldrar inte bor tillsammans. Stödet lämnas till barn
som inte får underhållsbidrag till sin försörjning från den förälder
som barnet inte bor tillsammans med.
I rapporten redovisas en granskning av om Försäkringskassans
handläggning av underhållsstöd sker på ett enhetligt, effektivt och
rättssäkert sätt. Granskningen har gjorts på uppdrag av regeringen.
Granskningen visar att Försäkringskassans utredningar av om förutsättningarna för rätten till underhållsstöd är uppfyllda till viss del
skiljer sig åt. Det finns skillnader i tillvägagångssätt när det gäller
utredningar om både var barnen bor och om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Skillnaderna gäller dels vilka uppgifter som inhämtas,
dels från vem och på vilket sätt uppgifter inhämtas. I bedömningar av
barns boende och föräldrars särboende har folkbokföringen en avgörande betydelse. Granskningen visar dock att det kan finnas anledning
att ifrågasätta om uppgiften om folkbokföring ska tillmätas någon
avgörande betydelse när det gäller att utreda boendesituationer.
I underhållsstödet är andelen avslag cirka 18 procent. Ungefär en
tredjedel av avslagen görs med anledning av att den förälder som
inte bor med barnet betalar underhåll direkt. Andra orsaker till avslag
är att barnet inte bor varaktigt med föräldern som ansöker om underhållsstöd eller att barnet inte är folkbokfört på samma adress som den
föräldern. Ett ytterligare skäl till avslag är att föräldrarnas särboende
inte är styrkt. Resultatet av granskningen indikerar att Försäkringskassan i vissa fall avslår ansökan innan förhållandena i det enskilda
ärendet är tillräckligt utredda.
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Granskningen av styrningen av underhållsstöd visar att det finns ett
glapp i organisationen mellan den centrala styrningen och de lokala
enheter som tillämpar bestämmelserna. Det finns inte någon centralt
samlad och systematiserad information vare sig om hur bestämmelserna och de styrande dokumenten följs eller om vilka svårigheter och
problem som finns i tillämpningen. Det finns inte heller någon samlad
bild av kvaliteten i utredningar och beslut. För tillfället görs lokala
uppföljningar av den rättsliga kvaliteten och beslutskvaliteten. Det
behövs alltså tydliga strukturer och kanaler för att tillvarata och förmedla information om uppföljning och kvalitet i beslut, beslutsutfall
och problem kring tillämpningen av underhållsstöd.
Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning (ISF
Rapport 2015:12)

På regeringens uppdrag har ISF granskat kvaliteten i beslut och
beslutsunderlag i ärenden om tillfällig föräldrapenning samt Försäkringskassans styrning av kvalitetsutvecklingen inom förmånen.
Under 2014 betalade Försäkringskassan ut tillfällig föräldrapenning
till en total kostnad av cirka 6,6 miljarder kronor. Kostnaderna för
förmånen och även antalet utbetalda nettodagar har ökat främst de
senaste åren.
Granskningen visar att det finns en otydlighet kring uppdrag och
ansvar för de tvärfunktionella grupper och nätverk som arbetar med
utvecklingen av handläggning av tillfällig föräldrapenning. I utvecklingen av förmånen framstår det inte heller som att det rättsliga perspektivet är i fokus utan snarare bemötande och kvalitet i kundmötet.
Om fokus i handläggningen är att möta kundens behov och godta
uppgifter som lämnas i ansökan utan vidare utredning, så finns det
en risk för att kravet på att tillämpa regelverket på ett korrekt sätt
inte får tillräckligt utrymme.
En stor andel av ärendena hanteras helt eller delvis maskinellt. De
ärenden som hanteras helt maskinellt kräver väl anpassade kontroller
medan ärenden som till viss del behöver handläggas manuellt i vissa
fall kräver mer omfattande utredning och bedömning. Dessa ärenden
behöver i större utsträckning än i dag uppmärksammas för att det ska
vara möjligt att säkerställa att beslutsunderlaget är tillräckligt. I den
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manuella handläggningen behöver Försäkringskassan också i större
utsträckning än i dag sträva efter likformig utredning och bedömning
av liknande situationer.
Granskningen visar att det kan vara svårt för föräldrar att veta vilka
uppgifter som är nödvändiga för att Försäkringskassan ska ha ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma rätten till ersättning. Det förekommer att beslut fattas utan att ärendet är tillräckligt utrett eller att
omständigheterna i ärendet är klarlagda. I den nuvarande hanteringen
saknar Försäkringskassan tillräckliga möjligheter att säkerställa att
utredningar och bedömningar av rätten till ersättning är likformiga.
Granskningen visar att det finns indikationer på att föräldrar har fått
olika beslut i liknande situationer. Vid utvecklingen av handläggningen är det angeläget att det rättsliga perspektivet får ett större
utrymme och även att Försäkringskassan kan följa upp kvaliteten
i hela handläggningen och i alla typer av beslut om tillfällig föräldrapenning.
Försäkringskassan har under ett par år saknat en systematisk uppföljning av den rättsliga kvaliteten och även en samlad bild av kvaliteten
i tillfällig föräldrapenning. För närvarande införs ett nytt kvalitetssystem, som genom nationella kvalitetsanalyser ska beskriva kvaliteten
och lyfta fram styrkor och förbättringsområden i handläggningen av
förmånen. Granskningen visar att det finns en risk för att systemet
inte ska ge en tillräcklig bild av om besluten i både maskinellt och
manuellt handlagda ärenden är likformiga och följer gällande rätt.
Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande – En
kunskapsöversikt (ISF Arbetsrapport 2015:1)

Föräldrapenningens starka koppling till föregående förvärvsarbete
och inkomst har gjort barnafödandet känsligt för arbetsmarknadsläget. Sedan början av 1990-talet har antalet anställda med visstidsanställning, liksom antalet studerande, ökat kraftigt. Rapporten
innehåller en sammanställning av befintlig litteratur om arbetsmarknadsanknytning och barnafödande i Sverige och ger en bild av hur
kunskapsläget ser ut idag, samt identifierar områden där det behövs
vidare studier.
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5

Förmåner till personer med
funktionsnedsättning

Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning (ISF
Rapport 2015:9)

ISF har på uppdrag av regeringen genomlyst och konkretiserat problem som finns med nuvarande lagstiftning om assistansersättning.
De problem med lagstiftningen och tillämpningen som har identifierats gäller otydlig lagstiftning, delat huvudmannaskap, incitamentsproblem, begränsade möjligheter till kontroll och integritetsproblem.
I rapporten påpekas att många centrala begrepp i lagen, såsom delaktighet, självständighet och att leva som andra inte har definierats.
Lagen ger inte heller tydliga svar på vilka behov som ska tillgodoses
med personlig assistans. Dessa otydligheter gör att det blir svårt för
Försäkringskassan att göra en enhetlig, transparent och rättssäker
bedömning av de assistansberättigades stödbehov.
Så som den personliga assistansen är utformad med ett delat ansvar
mellan kommunerna och Försäkringskassan skapas oklarheter om hur
olika myndigheters beslut ska relateras till varandra och i förhållande
till assistansersättningen. Delat huvudmannaskap för personlig assistans medför också andra problem, till exempel problem om gränsdragning mellan assistansersättning, olika kommunala insatser och
sjukvård.
Utformningen av assistansersättningen innehåller drivkrafter, både
för de assistansberättigade och för anordnarna av personlig assistans,
bland annat att öka antalet beviljade timmar. Många företag gör vinster på varje utförd assistanstimme. Det förekommer också att personer väljer att avstå från annat samhällsstöd och i stället beviljas mer
assistanstid, ofta i form av dubbel assistans.
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Assistansanordnarnas redovisning till Försäkringskassan av att personlig assistans har utförts tar inte hänsyn till innehållet i insatsen
eller till vem som utfört den. Det innebär att det inte går att bedöma
om behovet har överdrivits. Dessutom är det svårt att avgöra om insatsen har utförts med tillräcklig kvalitet, eftersom det är den assistansberättigade som avgör vad som är kvalitet. En möjlig förändring
för att öka det allmännas kontroll av hur assistansersättningen
används och säkerställa kvaliteten är att närmare koppla ihop beslutet
och utförandet, det vill säga att det som ansökts om och beviljats
assistansersättning för också är det som utförts. Dessutom skulle
det kunna införas krav på redovisning av innehållet i insatsen och
av vem som har utfört den.
I olika sammanhang har det framkommit att de assistansberättigade
kan uppleva Försäkringskassans utredning och bedömning av stödbehoven som integritetskränkande. Det går samtidigt inte att undvika
att den som ansöker om stödet måste kunna bevisa omfattningen av
sitt stödbehov för att det ska gå att fastställa att det faktiskt finns rätt
till assistansersättning och bedöma behovet av antal assistanstimmar.
Ett sätt att göra bedömningen mer förutsägbar och objektiv skulle
kunna vara att man utgår från den struktur och det standardiserade
språk som Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) erbjuder. Om funktionsbedömningarna
görs av särskilt utsedda personer med medicinsk kompetens borde
också detta kunna leda till mindre integritetskänsliga situationer. Att
införa en enklare behovsbedömning för ett lägre standardiserat antal
timmar är ytterligare ett sätt att begränsa problematiken med integritetskänsliga utredningar, vilket också skulle kunna medföra en minskad kostnad för assistansersättningen.
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Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Hur
påverkades varaktigheten i sjukskrivningen? (ISF Rapport 2015:4)

I Sverige betalar arbetsgivaren sedan 1992 den inledande perioden av
en sjukskrivning genom sjuklön, i dag i två veckor. År 2005 infördes
det så kallade medfinansieringsansvaret för arbetsgivare, vilket innebar att arbetsgivaren betalade en särskild sjukförsäkringsavgift för de
arbetstagare som fick sjukpenning på heltid. Syftet med medfinansieringsansvaret var att minska sjukfrånvaron genom att skapa ekonomiska drivkrafter för arbetsgivaren att vidta åtgärder för att minska
långa sjukskrivningar bland sina anställda. Drivkrafterna utformades
så att de skulle stimulera till förebyggande insatser, rehabilitering och
andra åtgärder för att underlätta för den sjukskrivne att komma tillbaka arbete på hel- eller deltid.
Medfinansieringsansvaret upphörde i praktiken den 31 oktober 2006.
Effekterna av arbetsgivarens drivkrafter för att påverka och förebygga
sjukskrivning är förhållandevis lite undersökt. En undersökning av
effekterna av medfinansieringsansvaret kan därför bidra med underlag för diskussionen om vad som kan påverka sjuktalen.
Medfinansieringen motsvarade 15 procent av den anställdas sjukpenning under den tid som hen var sjukskriven på heltid. Arbetsgivaren
behövde dock inte betala medfinansieringsavgiften om den anställda
i stället var sjukskriven på deltid, beviljades sjuk- eller aktivitetsersättning, fick förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning eller
sjukpenning för arbetsskada. Arbetsgivaren slapp betala medfinansieringsavgift för den del av den sammanlagda avgiften som understeg
12 000 kr per år.
I rapporten redovisas en analys av effekterna på sjukskrivningens
längd av de förändrade incitamenten för arbetsgivarna. En övergri-
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pande slutsats är att den ökade kostnaden för arbetsgivaren inte förefaller ha haft någon större inverkan på sjukskrivningarnas varaktighet.
Analysen försvåras emellertid av att det inte finns någon jämförelsegrupp och av att flera andra politikförändringar genomfördes samtidigt.
Resultaten antyder trots detta att reformen kan ha haft viss påverkan
i form av ökade möjligheter för personen att få rehabilitering. Resultatet är i linje med reformens intentioner och är särskilt tydligt för
grupper som mer sällan genomgår rehabilitering, exempelvis unga,
äldre och anställda på arbetsplatser med högst 50 anställda. Därmed
skulle resultatet kunna tolkas som att reformen bidrog till att utjämna
användningen av rehabiliteringspenning mellan grupper.
Resultaten antyder också att sjukskrivning på deltid i lägre utsträckning övergick till sjukskrivning på heltid efter reformens införande,
i jämförelse med perioden före reformen. Även detta resultat går i
förväntad riktning utifrån reformens konstruktion och är särskilt
framträdande för kvinnor, personer mellan 30 och 55 år och personer
som är anställda på stora arbetsplatser. Kvinnor och medelålders personer var redan före reformen överrepresenterade bland deltidssjukskrivna, och på stora arbetsplatser är det sannolikt lättare att anpassa
arbetsuppgifter till deltidsfrånvarande.
Tidsgränserna i sjukförsäkringen (ISF Rapport 2015:5)

Tidsgränserna i sjukförsäkringen infördes 2008 och bidrog till att
ytterligare förstärka en redan pågående nedgång av sjukfrånvaron.
Sedan 2010 har emellertid sjukfrånvaron åter vänt uppåt. En delförklaring till det är de nya reglerna inom sjuk- och aktivitetsersättningen som infördes 2008 och som innebär att möjligheterna att
beviljas en mer permanent ersättning från sjukförsäkringen har
begränsats kraftigt. Detta har i sin tur inneburit att personer i stället
går sjukskrivna längre.
Rapporten, som är ett svar på ett regeringsuppdrag, har två syften.
Det första är att beskriva hur de senaste årens ökning av sjukfrånvaron är relaterad till sjukskrivningarnas varaktighet. Det andra syftet
är att beskriva de långsiktiga individeffekterna av tidsgränserna upp
till 180 dagar med avseende på framtida sjukfrånvaro, sysselsättning
och hälsa.
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I rapporten konstateras att andelen sjukskrivningar som avslutas i
anslutning till tidsgränserna ökade till och med 2011 men därefter har
minskat. Minskningen är generell och omfattar både män och kvinnor
som var sjukskrivna med olika diagnoser. Vidare konstateras att Försäkringskassan under senare år i allt mindre utsträckning prövar rätten
till ersättning vid dag 90 och dag 180 i sjukskrivningen i tid. Under
2011 genomförde Försäkringskassan prövningen vid 90 dagar i tid i
drygt sju fall av tio. Denna andel hade till andra halvan av 2014 sjunkit till under fem fall av tio. Under samma period kan en liknande
minskning också konstateras för andelen genomförda 180-dagarsprövningar i tid.
Utvecklingen av andelen avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna
sammanfaller tidsmässigt med andelen prövningar som har genomförts i tid. Detta är i sig inte ett tillräckligt belägg för att hävda att
det är den lägre prövningsfrekvensen som har orsakat de längre sjukskrivningarna. Emellertid visar en omfattande forskning inom både
sjukförsäkringen och den angränsande arbetslöshetsförsäkringen att
tidsgränser och kontroll i olika former har betydelse för användningen
av försäkringen – ju mer kontroll, desto kortare blir ersättningsperioderna i genomsnitt.
Analysen av tidsgränserna upp till 180 dagar och deras långsiktiga
effekter på personers framtida sjukfrånvaro, sysselsättning och hälsa
har avgränsats till utlandsfödda som är en grupp där många tidigarelade återgången i arbete när tidsgränserna infördes. Därutöver bygger
analysen på den första grupp som omfattades av tidsgränserna, det
vill säga de som påbörjade en sjukskrivning under den första veckan
i juli 2008.
Resultaten ger inget stöd för att tidsgränserna upp till 180 dagar i
rehabiliteringskedjan skulle ha haft några långsiktiga effekter på vare
sig sjukfrånvaro, sysselsättning eller hälsa. Resultaten är förväntade
mot bakgrund av att tidsgränserna vid 90 och 180 dagar i första hand
kan förväntas ha tidigarelagt återgången i arbete för sjukskrivna som
även utan tidsgränserna ändå hade återgått i arbete så småningom.
Detta bekräftas också av analysen.
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Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell
utveckling under 30 år (ISF Rapport 2015:6)

I Sverige utgörs inkomsttryggheten vid arbetsoförmåga på grund av
sjukdom dels av en offentlig sjukförsäkring, dels av ett kompletterande skydd av kollektivavtalade sjukförsäkringar som omfattar alla
som arbetar på en arbetsplats och har tecknat kollektivavtal. Rapporten belyser samspelet mellan den offentliga sjukförsäkringen och de
kollektivavtalade sjukförsäkringarna och ger på så sätt en sammanhållen bild av personers totala försäkringsskydd vid sjukdom.
Avtalsförsäkringarna kompletterar den offentliga sjukförsäkringen på
huvudsakligen två sätt. Det ena är att de höjer ersättningsnivån under
taket, och det andra är att de även ger ersättning för inkomster över
taket. Det finns separata avtal för privatanställda tjänstemän, privatanställda arbetare, statsanställda samt kommunanställda och landstingsanställda, och variationer förekommer därför mellan avtalsområdena vad gäller såväl ersättningsnivån under taket som ersättningsnivån över taket.
Den faktiska ersättningsnivån i den offentliga sjukförsäkringen har
minskat över tid. De sjunkande faktiska ersättningsnivåerna i den
offentliga försäkringen beror dels på att beslut har fattats om sänkta
nominella ersättningsnivåer, dels på att taket i sjukförsäkringen inte
har utvecklats i samma takt som lönerna. På så sätt urholkas inkomstbortfallsprincipen och det har lett till att betydelsen av de kompletterande försäkringarna har ökat. Personer med inkomster under taket
har ett fortsatt heltäckande inkomstskydd inom den offentliga sjukförsäkringen, men det har däremot inte personer med inkomster över
taket.
Eftersom avtalsförsäkringarna är olika uppbyggda, beroende på avtalsområde, skiljer sig försäkringsskyddet åt mellan olika grupper
i samhället. Det gäller särskilt för personer med inkomster över taket.
Om inga förändringar genomförs kommer andelen personer med
inkomster över taket att fortsätta öka, och därmed kommer denna
utveckling att fortgå och med tiden även nå de lägre inkomstskikten.
På individnivå kan det konstateras att den ökade betydelsen av avtalsförsäkringarna gör att enskilda personer får svårare att överblicka sitt
försäkringsskydd, eftersom det totala trygghetssystemet blivit mer
svåröverskådligt.
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Det är också viktigt att påpeka att alla inte har en avtalsförsäkring,
eftersom inte alla arbetsplatser inom den privata sektorn omfattas av
kollektivavtal. I och med att betydelsen av avtalsförsäkringarna ökar,
ökar även skillnaderna i sammanlagd ersättningsnivå vid sjukdom
mellan dem som har en avtalsförsäkring och dem som inte har det.
Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) (ISF rapport 2015:8)

I rapporten redovisas en granskning av Försäkringskassans handläggning, bedömningar och beslut i ärenden där en aktivitetsförmågeutredning (AFU) har genomförts. Granskningen har gjorts på uppdrag
av regeringen. Uppdraget från regeringen är uppdelad i två delar. Här
redovisas den första delen. Den andra delen ska redovisas senast den
31 mars 2016.
Försäkringskassan har utvecklat en ny utredningsmodell för bedömning av arbetsförmåga, en aktivitetsförmågeutredning. Utredningsmodellens fokus är bedömning av arbetsförmåga i förhållande till sådant
förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden,
så kallad 180-dagarsprövning. Till AFU har även ett kunskapsunderlag tagits fram med beskrivningar av krav på medicinskt relaterade
förmågor i 40 yrkesområden. Beskrivningarna kan Försäkringskassans handläggare använda som stöd vid sina bedömningar av försäkrades arbetsförmåga. AFU är en försäkringsmedicinsk utredning som
ska genomföras av läkare med kompetens i försäkringsmedicinska
utredningar.
ISF anser att det finns betydande fördelar med standardiserade utredningar såsom den standardiserade undersökningen och det standardiserade utlåtandet i AFU. I granskningen framkom det att den utredningsmodell som praktiseras i AFU kan tillföra ny och värdefull
information i det enskilda ärendet. Det fanns emellertid kvalitetsbrister i tolkningen och värderingen av AFU-utlåtandet i den fortsatta
handläggningen av ärendet hos Försäkringskassan. Detta innebär att
det finns en betydande risk för att bedömningar av försäkrades
arbetsförmåga inte görs på ett enhetligt sätt.
I huvudparten av de granskade ärendena bedömdes att en individuell
prövning hade gjorts, det vill säga att bedömningen hade gjorts i förhållande till den enskilda försäkrade, och inte i förhållande till en
”normal referensperson” eller andra försäkrade med liknande sjukdomar eller skador. I vart tjugonde ärende framkom att Försäkrings-
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kassan inte hade tagit hänsyn till nya och för bedömningen betydelsefulla uppgifter i AFU-utlåtandet och att det därför fanns tveksamheter
i prövningen av dessa ärenden.
ISF menar att det behövs tydliga riktlinjer och systematiskt arbete för
att nå en samsyn hos Försäkringskassan kring AFU beträffande när
och i vilka ärenden en AFU kan vara en lämplig utredning. Det behövs också tydliga riktlinjer och kontinuerlig kompetensutveckling
som stöd för Försäkringskassans handläggare i syfte att uppnå en mer
enhetlig handläggningsprocess vid en AFU. Det är synnerligen viktigt
att dokumentationen i ärendejournalerna förbättras.
På grund av bristande dokumentation i ärenden har det inte kunnat
klarläggas om AFU tillsammans med kunskapsunderlaget innebär
att en bedömning av den försäkrades arbetsförmåga görs mot sådant
arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Däremot
ser ISF att det finns brister avseende kunskapsunderlaget utifrån att
de olika komponenterna i underlaget ännu inte är validerade, att det
inte finns en säkerställd förvaltning av underlaget samt att kunskapsunderlaget inte är färdigutvecklat och inte omfattar alla yrkesområden
på arbetsmarknaden.
Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En
utvärdering av Försäkringskassans Pila-projekt (ISF Rapport
2015:10)

I rapporten redovisas en analys av effekterna av Pila (Pilotinsatser för
långtidssjukskrivna till arbete). Pila var ett projekt som bedrevs inom
Försäkringskassan 2006−2008. Projektet innebar förstärkta insatser
för långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjuk- eller
aktivitetsersättning. Det viktigaste syftet med Pila var att i ökad utsträckning tillvarata arbetsförmågan hos dessa personer och att säkerställa att rätt ersättning betalades ut. Pila var en del i att uppnå regeringens mål om att halvera antalet sjukfrånvarande mellan åren 2002
och 2008. Sammanlagt deltog cirka 140 000 personer i projektet.
Resultaten från rapporten är av särskilt intresse för dagens situation
där antalet långtidssjukskrivna är på uppgång och där regeringen har
aviserat att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort från
och med den 1 februari 2016. I och med det försvinner även den
prövning som sker inom ramen för Arbetslivsintroduktion.
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Syftet med rapporten har varit att studera Pilas effekter på deltagarnas
efterföljande användning av sjukförsäkringen, hälsa och sysselsättning. Med sysselsättning avses här att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. För detta ändamål har ISF använt data från ett experiment
som genomfördes inom ramen för Försäkringskassans verksamhet
under hösten 2008.
Det viktigaste resultatet i rapporten är att Pila bidrog till att tillvarata
arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna och säkerställa att rätt ersättning betalades ut till dem som saknade arbetsförmåga. Detta kan
konstateras eftersom relativt fler av dem som deltog i Pila också gick
över till Arbetsförmedlingen, samt till sjuk- och aktivitetsersättning
(tidigare: förtidspension).
Vidare konstateras att Pila ökade antalet vårdbesök för deltagare
födda i Sverige, samt läkemedelskonsumtionen för eftergymnasialt
utbildade. Detta kvarstår upp till 5 år efter deltagande. Samtidigt
minskade läkemedelskonsumtionen och antalet vårdbesök för utrikesfödda. Eftersom många av de sjukskrivna, vid sidan av övergångarna
till Arbetsförmedlingen, också övergick till sjuk- och aktivitetsersättning, är en tolkning av resultaten att en mer permanent ersättning från
sjukförsäkringen kan ha positiva effekter på hälsan för grupper med
en relativt utsatt position på arbetsmarknaden (utrikesfödda). Däremot kan negativa hälsoeffekter uppstå för mer gynnade grupper
(svenskfödda och eftergymnasialt utbildade).
Sammanfattningsvis var Pila ett framgångsrikt initiativ i sjukskrivningsprocessen i så måtto att projektet bidrog till att tillvarata arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna och säkerställa att rätt ersättning
betalades ut till dem som saknade arbetsförmåga.
Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta (ISF rapport
2015:14)

År 2008 genomfördes stora förändringar inom sjukförsäkringen och
sedan dess har antalet ärenden om arbetsskadelivränta minskat betydligt. Antalet ansökningar har gått ner och andelen ärenden där livränta
beviljas har minskat. För att den försäkrade ska ha rätt till livränta vid
arbetsskada måste två grundkrav vara uppfyllda. Dels ska förmågan
att skaffa sig inkomst genom arbete vara nedsatt med minst en femtondel, dels ska denna nedsättning antas vara bestående i minst ett
år (varaktighetskravet).
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ISF har undersökt hur Försäkringskassan utreder och tillämpar varaktighetskravet vid prövningen av en ansökan om arbetsskadelivränta.
Tidigare avslog Försäkringskassan knappt 10 procent av ansökningarna om livränta på den grunden att inkomstförmågan inte var varaktigt nedsatt. Under 2013 och 2014 utgjorde denna andel 44 procent
för kvinnor och 39 procent för män. Granskningen visar att den
högsta andelen avslag med hänvisning till att kravet på varaktighet
inte är uppfyllt fanns i de ärenden där den försäkrade har sjukpenning. Det var alltså bara i en liten del av de ärenden där den försäkrade har sjukpenning som Försäkringskassan bedömde att nedsättningen kommer att kunna antas bestå under ett år framåt.
Enligt granskningen var varaktigheten tillräckligt utredd i de fall där
Försäkringskassan hade bifallit ansökan om livränta. Försäkringskassan hade i de flesta sådana ärenden ett bra beslutsunderlag som
består av mer än bara läkarintyg för sjukpenning. Däremot kunde
utredningen vara otillräcklig i ärenden där den försäkrade fick avslag
på ansökan om livränta på grund av att varaktighetskravet inte anses
vara uppfyllt. Granskningen visar att Försäkringskassan i en del fall
fattade beslut på ett bristfälligt eller ofullständigt underlag. Det gäller
särskilt när den försäkrade hade haft sjukpenning under en längre tid,
varit arbetslös eller varit föremål för rehabilitering. Att ha läkarintyg
för sjukpenning som enda underlag för att bedöma varaktigheten, är
ofta inte tillräckligt.
Med nuvarande utformning av varaktighetskravet och den bristande
samstämmigheten med sjukförsäkringen är det svårt för den försäkrade att veta i vilket skede hen bör ansöka om livränta. Det krävs
vanligtvis ett medicinskt underlag som säger att nedsättningen av
inkomstförmågan kommer att bestå minst ett år framåt i tiden för att
det ska finnas möjlighet att bevilja livränta. Men en sådan medicinsk
bedömning är ofta svår att göra. När den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort 2008, försvann den naturliga tidpunkten för att söka
livränta.
Många som ansöker om livränta i dag får aldrig någon prövning av
om skadan beror på arbetet. Det beror dels på utformningen av varaktighetskravet, dels på att Försäkringskassan prövar grundkraven för
livränta innan sambandet med arbetet prövas. En ytterligare orsak
är att Försäkringskassan i vissa fall avslår ansökan utan att ha utrett
varaktigheten tillräckligt.
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Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron (ISF kommenterar 2015:1)

Sedan hösten 2010 ökar sjukpenningtalet efter närmare 10 års stabil
nedgång och sedan 2014 ökar även ohälsotalet, som inkluderar sjukoch aktivitetsersättning. Detta har gett upphov till en tämligen intensiv diskussion om vilka faktorer som kan ligga bakom ökningen och
vad som är adekvata motåtgärder.
Diskussionen tenderar att fokusera på enskilda faktorer – förhållanden i arbetslivet eller skolan, incitament för försäkrade eller arbetsgivare etcetera. I denna skrift ligger fokus i stället på samspelet
mellan olika aktörer. Huvudbudskapet är att även om aktörerna var
för sig – den försäkrade, läkaren och Försäkringskassans tjänstemän
– har rimliga handlingsnormer, kan resultatet sammantaget bli en
instabilitet som tar sig uttryck i en stadigt stigande eller (med andra
förutsättningar) stadigt sjunkande sjukfrånvaro. Detta får konsekvenser för diskussionen om vad som är motiverat att göra i den rådande
situationen.
Förnyad utredning av sjukersättning – Behov av förändring (ISF
kommenterar 2015:2)

Att förnyade utredningar av sjukersättning görs, och att de görs med
tillräckligt hög kvalitet, är viktigt för att upprätthålla förtroendet för
försäkringen, både hos den breda allmänheten och hos dem som får
del av förmånen. I denna skrift, som är den andra i ISF:s publikationsserie ISF kommenterar, ligger fokus på en diskussion om vilken
ambitionsnivå som bör gälla för de förnyade utredningar av sjukersättning som Försäkringskassan är skyldig att genomföra med tre års
mellanrum.
Diskussionen baseras på en tidigare rapport i ämnet som ISF publicerade 2014, Förnyad utredning av sjukersättning (ISF 2014:13), men
även på en mer begränsad uppföljning av de förnyade utredningarna
som sträcker sig fram till och med augusti 2015.
Ett beslut om sjukersättning har mycket stor betydelse för den
enskildas ekonomi, i de flesta fall under en betydande del av livet.
Sjukersättningen svarar också för en betydande del av socialförsäkringsutgifterna och är en utgiftspost i samma storleksordning som
utgiftsposten för sjukpenningen. År 2014 var utgiften för sjukersättning 36 miljarder och utgiften för sjukpenning knappt 29 miljarder.
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Det är därför angeläget att man följer upp eventuella förändringar
i arbetsförmågan som sker efter beslutet om sjukersättning för att
säkerställa att det är rätt personer som får ersättning och att dessa får
ersättning med rätt omfattning. Men det är minst lika angeläget att
den som har sjukersättning kan få hjälp att komma tillbaka i arbete
om förutsättningar för detta finns. Det är detta som den förnyade
utredningen syftar till.
De iakttagelser som ISF har gjort visar att Försäkringskassans ambitionsnivå när det gäller utförandet av förnyade utredningar har sjunkit
under en längre tid. Sedan ISF:s tidigare rapport publicerades, har
antalet ärenden som väntar på att bli handlagda ökat. Samtidigt har
aktiviteterna i ärendena minskat och de försäkrade kontaktas i allt
lägre utsträckning. Det är angeläget att bryta denna utveckling. En
förutsättning är att Försäkringskassan vidtar åtgärder för att säkerställa att förnyade utredningar genomförs på ett sådant sätt att det
syfte som lagstiftaren hade med att införa utredningarna faktiskt
uppnås. Men det finns också skäl för regeringen att överväga vilken
ambitionsnivå som ska gälla och att ta ställning till om det finns anledning att tydliggöra detta i lagstiftningen.
ISF anser att Försäkringskassan bör höja sin ambitionsnivå när det
gäller förnyade utredningar, så att det blir möjligt att bedöma i vilken
utsträckning sådana utredningar kan leda till att sjukersättningen förändras. Om Försäkringskassan utför de förnyade utredningarna med
en högre ambitionsnivå under en längre tid bör detta kunna ge ett
tillräckligt underlag för att det ska vara möjligt att ta ställning till hur
hög ambitionsnivån bör vara framöver, både generellt och för olika
grupper med sjukersättning. Regeringen bör därefter överväga vilka
krav som bör ställas på Försäkringskassans förnyade utredningar och
även ta ställning till om det behövs en förändrad lagreglering om förnyad utredning.
Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning (ISF Arbetsrapport
2015:2)

Under de senaste två decennierna har andelen unga som får aktivitetsersättning ökat i Sverige, liksom i många andra europeiska länder.
Både kognitiv förmåga och utbildningsnivå har visat sig vara av stor
betydelse för sannolikheten att få aktivitetsersättning. I rapporten
redovisas resultaten från en studie av om den relativa risken för
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aktivitetsersättning bland män med låg kognitiv förmåga jämfört med
dem med högre kognitiv förmåga har förändrats över tid. Resultaten
visar att sannolikheten att få aktivitetsersättning inte har ökat bland
dem med låg kognitiv förmåga jämfört med dem med hög kognitiv
förmåga. Resultaten visar också att en högre utbildning minskar
sannolikheten att beviljas aktivitetsersättning oavsett kognitiv förmåga, vilket är intressant eftersom det är en faktor som går att
påverka i högre utsträckning än kognitiv förmåga.
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Pensioner och pensionsrelaterade
förmåner

Träffar prognoserna rätt? En utvärdering av pensionsprognoser
i det orange kuvertet (ISF Rapport 2015:16)

Sedan 1999 har pensionsprognoser för den allmänna pensionen
skickats till enskilda i samband med utskicket av det orange kuvertet.
Pensionsprognoser kan både över- och underskatta det framtida pensionsutfallet. Träffsäkerheten beror bland annat på vilka antaganden
som görs och vilken tidshorisont som avses.
ISF har undersökt pensionsprognosernas träffsäkerhet för personer
som närmar sig 65 års ålder och snart ska fatta beslut om att ta ut
allmän ålderspension. Ytterst är det en fråga om hur väl pensionsprognoserna kan tänkas fungera som ett verktyg för enskilda att planera sin pensionering. För att ta reda på detta har skillnaden mellan
individuella prognoser och faktiska pensionsutfall analyserats för
olika årskullar som gått i pension vid 65 års ålder.
Huvudresultaten visar att det förekommer både över- och underskattningar av pensionsutfallet ett till sju år före pensioneringen. Överskattningar är vanligare och ofta mycket stora för dem som har fått
en prognos om garantipension. Pensionsmyndigheten har inlett ett
arbete för att så långt som möjligt hantera problemet. Resultaten
indikerar också att det är prognosen för inkomstpension som styr
riktningen på resultatet. Det förekommer också variationer från ett
år till ett annat, vilka till stor del beror på de upp- och nedräkningar
av pensionsbehållningen som sker genom den årliga indexeringen
av pensionerna. I vissa fall beror variationerna också på ändrade
prognosantaganden.
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Ur ett individperspektiv kan en överskattning vara mer problematisk
än en underskattning, om prognosen används för att beräkna konsumtionsutrymmet efter pensioneringen. Studien visar att det inte är ovanligt med över- och underskattningar på över 5 procent, vilket motsvarar 500 kronor eller mer kort före pensioneringen. I relation till en
pensionsnivå på 10 000 kronor per månad, som inte heller är ovanligt,
kan över- eller underskattningar i den storleksordningen vara ett påtagligt problem.
Om den variation över tid som syns i skillnaden mellan prognos och
utfall ska minska, krävs att prognoserna görs dels med ett antagande
om tillväxt som så nära som möjligt motsvarar utvecklingen av framtida inkomst- eller balansindex, dels med ett antagande om en individuell inkomstutveckling som motsvarar den åldersgrupp man tillhör.
Detta blir dock betydligt mer komplicerat att beräkna och svårt för
enskilda personer att förstå. En avvägning mellan enkelhet och ambitionen att uppnå god träffsäkerhet kommer alltså alltid att behöva
göras.
För att undvika onödig variation i prognoserna och deras förhållande
till pensionsutfallet bör Pensionsmyndigheten och andra aktörer inom
området sträva efter stabilitet i de valda prognosreglerna över tid. För
att kunna utveckla prognoserna och informationen kring dessa i fortsättningen bör Pensionsmyndigheten utvärdera prognoserna regelbundet och utveckla rutiner för en god dokumentation av hur beräkningarna görs och utvecklas över tid.
Att välja uttagstid av tjänstepension (ISF Rapport 2015:15)

Den som går i pension kan välja att ta ut sin tjänstepension under kort
eller lång tid. Möjligheten att ta ut tjänstepensionen under kort tid har
ökat under senare år och tendensen har varit att allt fler tar ut tjänstepensionen tidsbegränsat.
På regeringens uppdrag har ISF i en rapport beskrivit hur uttaget av
tjänstepension ser ut och analyserat möjliga orsaker och konsekvenser
av ett ökat tidsbegränsat uttag av tjänstepensioner.
Analysen visar att tjänstepension ser olika ut inom och mellan olika
kollektivavtalsområden. Inom vissa avtalsområden tar en majoritet
av personerna ut tjänstepensionen tidsbegränsat medan en majoritet
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tar ut tjänstepensionen livsvarigt inom andra avtalsområden. Det finns
även vissa skillnader i uttagsmönster beroende på ålder och inkomst,
men skillnaderna i uttag mellan män och kvinnor är små.
En av förklaringarna till ökningen av tidsbegränsade uttag kan vara
att uttaget påverkas av förvalet och av utformningen av information
och blanketter. En annan förklaring kan vara att det än så länge finns
relativt lite kapital i flera av de pensioner som är möjliga att ta ut
tidsbegränsat – vilket kan öka benägenheten att välja tidsbegränsade
uttag.
Ett tidsbegränsat uttag kan innebära en stor ekonomisk omställning
när inkomsten sjunker drastiskt efter 5 år som pensionär. Problemet är
särskilt stort för dem som inte har uppmärksammat att det kommer att
bli ett sådant ekonomiskt tapp. Risken för att stora grupper ska uppleva en stor minskning i sin tjänstepension efter en tid som pensionär
bedöms som liten. Att risken bedöms som liten beror på att det inom
flera avtalsområden i dagsläget finns begränsningar i möjligheten att
ta ut stora delar eller hela tjänstepensionen tidsbegränsat. Det beror
också på att andelen som tar ut tidsbegränsat är relativt liten på de
avtalsområden där det finns möjlighet att ta ut hela tjänstepensionen
tidsbegränsat.
ISF har ingen uppfattning i frågan om livsvariga uttag är att föredra
framför tidsbegränsade uttag, så länge som uttagen drivs av personens
egna medvetna val. Det finns dock indikationer på att personer generellt sett har svårt att ta till sig information inför beslutet om uttagstid
och att det i många fall saknas viktig information i breven som bolagen skickar ut inför den första utbetalningen av tjänstepension. ISF
anser att det är problematiskt om det tidsbegränsade uttaget drivs på
därför att informationen är otillräcklig eller därför att många inte förstår konsekvenserna av valen.
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ISF har tidigare, i myndighetens regleringsbrev för åren 2012–2014,
ålagts av regeringen att bedöma vilken betydelse myndighetens
granskningar har haft för socialförsäkringsadministrationens effektivitet, rättssäkerhet och för medborgarnas tilltro till socialförsäkringarna. En liknande formulering finns också i regleringsbrevet för 2016.
Däremot finns inte något sådant återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2015. För att bilden av myndighetens verksamhet ska bli
mer komplett finns det ändå anledning att även i 2015 års årliga
rapport beröra de effekter som på något sätt kan härledas till ISF:s
verksamhet.4

8.1

Allmänt om effekter av tillsyns- och
granskningsverksamhet

Det finns inte någon given metod för att fastställa effekterna av en
myndighets verksamhet. I abstrakt mening är effekterna skillnaden
mellan den faktiska utvecklingen och den som skulle ha ägt rum om
myndigheten inte hade funnits. Det är dock inte möjligt att göra en
sådan jämförelse och det är därför svårt att mäta effekterna av verksamheten.
Den typ av övervakande och förebyggande verksamhet som ISF
bedriver kan inte alltid förväntas leda till direkta förändringar för
medborgarna eller samhället i övrigt. Ofta behöver resultat av verksamheten i stället sökas i olika led i den kedja av åtgärder och beslut
som krävs för att ett politiskt initiativ så småningom ska leda till en
faktisk förändring för enskilda eller i samhället i stort. För att ett
4

En kortare beskrivning av effekterna av myndighetens verksamhet finns också i myndighetens
årsredovisning.
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politiskt initiativ ska leda till en sådan förändring kan det till exempel
krävas beslut av riksdagen eller regeringen om tilldelning av resurser,
lämnande av uppdrag till en myndighet eller initiering av en process
för att ändra regelverket eller andra delar av systemet på ett visst område. Regeringens och riksdagens beslut kan få både direkt och indirekt genomslag i myndigheternas handläggning av ärenden, som på
socialförsäkringsområdet normalt utmynnar i beslut om bifall till eller
avslag på ansökningar om olika förmåner, utbetalningar, återkrav och
liknande. I myndighetssfären behöver ofta riksdagens och regeringens
beslut implementeras för att få genomslag i verksamheten. Myndigheterna kan behöva ändra sin interna resursfördelning eller styrning,
till exempel genom att ta fram eller ändra i myndighetsföreskrifter,
vägledningar, rekommendationer i handböcker, metoder, rutiner, itstöd och liknande. Slutligen får myndigheternas arbete effekter i olika
avseenden på kort och lång sikt, för enskilda, hushåll, företag och
andra aktörer i samhället.
Effekter av ISF:s verksamhet kan uppstå i olika delar av denna kedja.
Myndighetens rapporter och andra publikationer kan utgöra ett underlag för såväl regeringens och riksdagens beslut som för myndigheternas interna styrning. Det är ofta svårt att bedöma exakt vilken påverkan ISF har haft i en sådan händelsekedja, särskilt som det ibland kan
ta flera år innan ett politiskt initiativ faktiskt leder till effekter i samhället.
För redovisningen av vilka effekter tillsyns- och granskningsmyndigheter genererar föreligger dessutom en särskild svårighet i och med
att själva myndighetens existens har effekter på beteendet hos dem
som är föremål för tillsynen och granskningen. På samma sätt som
exempelvis polisen kan förväntas ha effekter på brottsligheten genom
sin blotta närvaro i ett område, kan en tillsyns- och granskningsmyndighet som ISF förväntas ha effekter inom sitt granskningsområde
utan att några konkreta åtgärder hos granskningsobjekten kan registreras eller kopplas just till tillsynsmyndighetens verksamhet.
För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna
på att myndighetens arbete är relevant och väl genomfört att de iakttagelser som görs och de rekommendationer som lämnas i myndighetens rapporter och andra publikationer omsätts i praktisk handling
och leder till förändring. Samtidigt är det svårt att belägga effekter
av ISF:s arbete i alla situationer där det kommit till användning.
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I det följande redovisas de effekter som har kunnat iakttas av ISF:s
verksamhet under 2015. Redovisningen omfattar både rapporter som
publicerats under 2015 och tidigare års verksamhet och fokuserar på
effekter som lämnat skriftliga avtryck, exempelvis i domar, myndighetsinterna styrdokument och riksdagsdebatter. Inledningsvis redovisas i vilken utsträckning ISF:s rapporter har utgjort underlag för
riksdagens och regeringens styrning inom socialförsäkringsområdet.
Därefter redovisas i vilken utsträckning ISF:s rapporter har lett till
förändringar av styrning eller handläggning inom myndighetssfären
och slutligen redovisas i vilken utsträckning rapporterna har kommit
till användning i andra sammanhang.

8.2

Effekter avseende riksdagens och
regeringens styrning

ISF:s rapporter används ofta som underlag för olika typer av riksdags- och regeringsbeslut. De kan utgöra underlag i olika skeden
i lagstiftningsarbeten eller arbeten med andra författningsändringar,
till exempel vid framtagande av kommittédirektiv, som underlag för
offentliga utredningar eller propositioner. Det förekommer också att
ISF:s rapporter används som underlag vid beslut om att lämna olika
uppdrag till andra myndigheter. Vidare ligger slutsatser i ISF:s rapporter många gånger till grund för regeringens resultatbedömningar
och rapporterna används inte sällan som underlag i arbetet med budgetpropositionen. I budgetpropositionen för 2016 refereras till exempel till rapporter och yttranden från ISF 16 gånger. Totalt har ISF
därutöver under 2015 omnämnts i 19 propositioner eller regeringsskrivelser under 2015, 21 betänkanden från offentliga utredningar
(SOU), 5 departementspromemorior (Ds) och 1 kommittédirektiv.
Även i riksdagen förekommer referenser till ISF i motioner, utskottsyttranden med mera. Under 2015 förekom ISF vid 61 tillfällen i
riksdagstryck. Sedan 2013 presenterar också ISF sina rapporter för
socialförsäkringsutskottet. Under 2015 skedde detta vid 5 tillfällen.
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8.2.1 Underlag i utrednings- och författningsarbete
Assistansersättning

ISF har under de senaste åren genomfört flera granskningar som har
rört den statliga assistansersättningen. I den senast av dessa, Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning (ISF Rapport 2015:9) sammanställde myndigheten på uppdrag av regeringen
de problem som finns med den nuvarande lagstiftningen om assistansersättning. Rapporten kommer att användas som underlag vid
framtagandet av direktiv till en kommande utredning för att se över
lagstiftningen på området. Rapporten har också uppmärksammats
brett av såväl brukarrörelsen och assistansanordnare som av politiker
samt fått uppmärksamhet i medierna.
Assistansersättning lämnas med ett schablonbelopp per timme. ISF
har vid två tillfällen genomfört granskningar av i vilken utsträckning
denna timschablon motsvarar assistansanordnarnas kostnader för den
assistans de utför. I rapporten Assistansmarknaden – En analys av
timschablonen (ISF Rapport 2012:12) konstaterade ISF att många
privata företag som utför personlig assistans överkompenseras. En
slutsats blev att ersättningsystemet för statlig assistans bör ses över.
När rapporten hade publicerats tillsatte regeringen Assistansersättningsutredningen, som fick i uppdrag att ta fram förslag till en ny
modell för assistansersättning (se Förändrad assistansersättning
– en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9). I rapporten Kommunernas kostnader för assistansverksamhet (ISF Rapport 2014:23)
undersökte ISF hur kommunerna följer upp till vilka kostnader de
använder assistansersättningen och i vilken mån de drabbas av ett
underskott eller får ett överskott. Slutsatsen blev att kommunerna i
allmänhet inte har en tillräckligt detaljrik redovisning för att kunna
beräkna sina kostnader för den del av verksamheten som assistansersättningen ska täcka. ISF konstaterade dock att kostnadsläget varierar stort bland kommunerna och att flera kommuner uppgett att deras
kostnader för att utföra personlig assistans understiger timschablonen.
Det är regeringen som fastställer beloppet för timschablonen. Tidigare gjordes detta genom förslag från Försäkringskassan, som skulle
höra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i frågan. ISF:s
granskning av kommunernas kostnader för assistansverksamheten
visade att Försäkringskassan, men framförallt SKL, generellt har
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legat över utfallet i sina prognoser för löner till personliga assistenter.
Enligt ISF fanns det därför skäl för regeringen att ompröva konstruktionen som baseras på en timschablon. I budgetpropositionen för
2016 konstaterade regeringen att Assistansutredningens förslag till ny
modell för assistansersättning inte bedömdes möjlig att genomföra
utan ytterligare utredning. Regeringen framhöll dock att den kommer
att arbeta vidare med frågan. I avvaktan på en ny modell eller ett nytt
sätt att beräkna ersättningens nivå beslutade regeringen att schablonbeloppet för timersättning till utförare för varje år ska räknas upp med
1,4 procent och att Försäkringskassan inte längre skulle lämna förslag
till schablonbelopp. Beslutet motiverades med att schablonbeloppet
har varit för högt beräknat under flera år.5
Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen har varit i fokus i två av ISF:s rapporter.
År 2011 konstaterade ISF i rapporten Beslut om arbetsskada ur ett
jämställdhetsperspektiv – Livränta till följd av sjukdom (ISF Rapport
2011:15) bland annat att den tidigare kända skillnaden i beviljandegrad för kvinnor och män inom arbetsskadeförsäkringen alltjämt
kvarstod och att män i högre utsträckning än kvinnor exponeras för
faktorer i arbetet där det finns en vetenskaplig evidens för skadlig
inverkan. I rapporten framhöll ISF också att en lista med godkända
exponeringar och sjukdomar skulle kunna öka både förutsägbarheten
och effektiviteten i handläggningen.
Under 2015 avslutade ISF en granskning som fokuserade på varaktighetskravet i arbetsskadeförsäkringen, Krav på varaktighet vid arbetsskadelivränta (ISF Rapport 2015:14). ISF konstaterade att reglernas
utformning medför att det är svårt för den försäkrade att veta i vilket
skede hen bör ansöka om livränta eftersom det numera inte finns
någon naturlig tidpunkt för när frågan om arbetsskada bör prövas och
att många som ansöker om livränta i dag aldrig får någon prövning av
om skadan beror på arbetet.
Regeringen har nyligen beslutat om direktiv till en utredning som ska
se över arbetsskadeförsäkringen med syfte att se till att kvinnor och
män får lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada.6
Enligt direktiven ska utredningen bland annat lämna förslag om hur
5
6

Budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 9, s. 188.
En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada, dir. 2016:9.
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Försäkringskassans behov av kunskap om arbetsmiljöns betydelse för
uppkomsten av sjukdom ska kunna tillgodoses samt överväga om ett
stöd för bedömning och beslut i ärenden om arbetsskadelivränta – till
exempel i form av en förteckning över diagnoser som i normalfallet
ska anses som arbetsskada – bör införas. Utredningen ska också se
över hur det kan förhindras att arbetssökande gör rättsförluster på
grund av att de av okunskap om regelverket inte ansöker om livränta.
I direktiven anges vidare att utredaren särskilt bör ta del av ISF:s
rapporter om arbetsskada.
Organiserad och systematisk brottslighet

Med hänvisning till bland annat rapporten Intyget som dörröppnare
till välfärdssystemet (Brå:s rapport 2015:8) tillsatte regeringen under
hösten 2015 en särskild utredare för att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk
brottslighet. Syftet är att identifiera risker i välfärdssystemen och
andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system, för att därigenom kunna säkerställa en korrekt användning av
offentliga medel samt effektivt förebygga och beivra brottslighet av
detta slag.7 I direktiven tas olika typer av intyg upp som en särskild
riskfaktor och utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som är
ägnade att minska missbruket av intyg.
Tandvårdsstödet

I två rapporter om efterhandskontroller av det statliga tandvårdsstödet
som lämnades 2011 respektive 2013 har ISF identifierat ett antal områden för förbättring inom det statliga tandvårdsstödet (ISF 2011:18
och 2013:5). I rapporterna uppmärksammades bland annat att Försäkringskassan inte i tillräcklig utsträckning sökte efter misstänkta mönster i de uppgifter som vårdgivare rapporterade in samt att efterhandskontrollerna var otillräckliga både i urval och i uppföljning för att
man skulle få till stånd en effektiv kontrollverksamhet. ISF:s rapporter har legat till grund för såväl direktiven till en utredning om ett
förbättrat tandvårdsstöd som den analys av efterhandskontrollerna

7

Dir. 2015:96 Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden.
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som utredningen gjorde och även en del av de förslag som den lämnade i betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare
patienter (SOU 2015:76).
Vårdbidrag

I ISF:s rapport Att tala samma språk - Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag (2013:12) föreslog ISF att Världshälsoorganisationens Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
barn- och ungdomsversionen (ICF-CY) bör kunna användas som stöd
vid bedömningen av barns omvårdnadsbehov till följd av funktionsnedsättningar. ISF bedömde att detta både skulle kunna öka likformigheten och effektivisera handläggningen. Under 2015 har en
arbetsgrupp inom Socialdepartementet i departementspromemorian
Reformerat stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds
2015:58) lämnat förslag om nya regler som ska ersätta förmånerna
handikappersättning och vårdbidrag. Arbetsgruppen har samrått med
ISF under arbetet och i promemorian förslår gruppen att Försäkringskassan ska få i uppdrag att utveckla en ny ordning för handläggning
av ärenden där barns omvårdnadsbehov ska bedömas baserat på ICFCY för att förbättra förutsättningarna för ökad förutsägbarhet och
rättssäkerhet. I promemorian hänvisas både till ISF:s rapport från
2013 och till rapporten Handläggningsstöd för handikappersättning
och vårdbidrag (ISF Rapport 2010:8).
8.2.2 Underlag för regeringens myndighetsstyrning
Tidsgränser vid sjukskrivning

I rapporten Tidsgränserna i sjukförsäkringen (ISF Rapport 2015:5)
konstateras att de senaste årens uppgång av sjukfrånvaron tidsmässigt
sammanfaller med en tydlig försämring av Försäkringskassans arbete
med att pröva de enskilda försäkrades rätt till ersättning vid de tidsgränser som finns inom ramen för rehabiliteringskedjan. I en tidigare
utvärdering, Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna
(ISF Rapport 2010:1), konstaterade ISF att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan ökar sjukskrivnas återgång i arbete. Rapporten Tidsgränserna i sjukförsäkringen fick viss uppmärksamhet i medierna, bland
annat i Agenda (SVT) och i DN (ledarplats).
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Rapporten bidrog sannolikt till att regeringen i höständringsbudgeten
2015 (prop. 2015/16:2) tillförde Försäkringskassan ytterligare 128
miljoner kronor för budgetåret 2015 och ytterligare 250 miljoner
kronor årligen i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1).
Anslagen är öronmärkta för att stärka handläggningen inom sjukförsäkringen så att den som är sjuk ska få sina prövningar i rätt tid. I ett
pressmeddelande från Socialdepartementet den 18 september 2015
om budgetförstärkningen hänvisas till att utvärderingar visat att
Försäkringskassans prövningar har betydelse för att få människor
tillbaka i arbete.
Det allmänna ombudet

Under 2015 har arbetet med att stärka det allmänna ombudet för
socialförsäkringen fortsatt. I rapporten Ett förstärkt allmänt ombud
för socialförsäkringen (ISF Rapport 2012:11) analyserade ISF på
regeringens uppdrag det allmänna ombudets roll. ISF drog slutsatsen
att det allmänna ombudet bör behålla sin nuvarande huvuduppgift,
nämligen att driva fram vägledande domstolsavgöranden genom att
överklaga beslut som fattas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. ISF föreslog däremot att det allmänna ombudet borde organiseras som en egen myndighet för att öka ombudets självständighet.
I rapporten diskuterades bland annat betydelsen av att avsätta särskilda resurser för ombudets verksamhet, att ge ombudet egen handläggande personal och att ålägga ombudet att årligen återrapportera
om sin verksamhet till regeringen. ISF lade också fram förslag som
syftade till att ge ombudet bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, bland annat genom ökade möjligheter att överklaga domar. Rapporten har utgjort underlag för en utredning som bland annat har haft
i uppdrag att överväga hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen ska kunna ges bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.
I april 2015 lämnade utredningen sitt betänkande, Skapa tilltro –
Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom
socialförsäkringen (SOU 2015:46).
Utredningen delade ISF:s bedömning att det allmänna ombudet behövde få egna resurser och återrapportera till regeringen, men föreslog att det allmänna ombudet skulle bli en särskild beslutsfunktion
hos ISF. Utredningen lämnade också förslag som syftade till att öka
ombudets effektivitet, bland annat genom ökade möjligheter att över-
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klaga domar. I sitt remissvar över förslagen framhöll ISF att det finns
starka skäl att stärka det allmänna ombudets ställning redan innan frågan om det allmänna ombudets placering är löst och att regeringen
dessförinnan skulle kunna se till att en särskild budgetpost avsätts i
Försäkringskassans regleringsbrev för det allmänna ombudets verksamhet och att ett kansli inrättas för att stödja ombudet.
I Försäkringskassans regleringsbrev för 2016 har regeringen avsatt
särskilda medel med som högst 7,5 miljoner kronor för att stärka det
allmänna ombudet och dess kansli. Ombudet ska dessutom senast den
22 februari 2017 lämna en samlad redogörelse för ombudets verksamhet under 2016 och redovisa sina viktigaste iakttagelser.
Utredningens övriga förslag som rör det allmänna ombudet bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
Statlig assistansersättning

ISF har haft i uppdrag att följa utfallet av beslut om statlig assistansersättning. Uppdraget har redovisats i två rapporter – Utfall av beslut
om statlig assistansersättning (ISF Rapport 2012:18) och Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning (ISF Rapport 2014:19).
I rapporterna beskrevs bland annat utfallet av utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning och i vilken utsträckning personer som fått sin assistansersättning indragen eller fått avslag på en
ansökan om assistansersättning har fått del av andra insatser.
Som en direkt följd av den senare rapporten gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera insatsen personlig
assistans enligt LSS eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
sådan assistans för att få ökade kunskaper om personlig assistans som
beviljas av kommunerna. Socialstyrelsen efterfrågade samråd med
ISF och ISF bidrog med information som sammanfattades i bilaga 2
i Socialstyrelsens rapport.8 Uppdraget redovisades den 1 september
2015.

8

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – Tilläggsuppdrag avseende insatsen
personlig assistans, Socialstyrelsens artikelnummer 2015-9-3.
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Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 aviserat att den kommer att fortsätta arbetet i denna fråga.9
8.2.3 Underlag för förändringar av regeringens
överenskommelser med Sveriges Kommuner och
Landsting
Sjukskrivningsmiljarden

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2006
ingått överenskommelser om ekonomiska incitament i syfte att stimulera landsting och regioner till att ge sjukskrivningsfrågorna högre
prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den så kallade sjukskrivningsmiljarden. ISF har vid två
tillfällen fått regeringens uppdrag att granska sjukskrivningsmiljardens konstruktion. Den första granskningen resulterade i en skrivelse,
Vilka mekanismer har styrt Sjukskrivningsmiljarden?, som överlämnades till regeringen 2011 och en rapport, Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010 (ISF Rapport 2011:13). En viktig slutsats som
ISF drog var att framför allt den rörliga delen i sjukskrivningsmiljarden, som kopplades till förändringar i sjukfrånvaron inom varje
landsting, var problematisk.
Den andra granskningen, som resulterade i rapporten Sjukskrivningsmiljarden – Landstingets syn på ekonomiska incitament för att
påverka sjukfrånvaron (ISF Rapport 2013:11), fokuserade på just den
rörliga delen. Även i den rapporten var ISF mycket tveksam till konstruktionen av den rörliga delen. Sjukfrånvaro är något som påverkas
av flera faktorer som landstingen har begränsad förmåga att själva
påverka. Enligt ISF kunde det diskuteras om den rörliga delen hade
fungerat som den styrmekanism som varit avsikten.
ISF kan konstatera att den rörliga delen har avvecklats i överenskommelsen mellan staten och SKL för 2016.
Rehabiliteringsgarantin

För att stimulera hälso- och sjukvårdens utbud av medicinska rehabiliteringsinsatser har staten och Sveriges Kommuner och Landsting
9

Prop. 2015/16:1, utgiftsområde 9, s. 164f.
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(SKL) sedan 2008 årligen träffat överenskommelser som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser, den så
kallade rehabiliteringsgarantin. De behandlingsmetoder som har
inkluderats är multimodal rehabilitering (MMR) vid icke specifika
rygg- och nackbesvär samt kognitiv beteendeterapi (KBT) och
interpersonell terapi vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa.
På uppdrag av regeringen har ISF utvärderat rehabiliteringsgarantin.
I rapporten Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro (ISF Rapport 2014:12) konstateras att KBT har positiva effekter
i form av lägre framtida sjukfrånvaro och lägre vård- och läkemedelskonsumtion för den stora majoriteten av patienter som inte var sjukskrivna vid behandlingsstart. För sjukskrivna hittades däremot inga
statistiskt säkerställda effekter. MMR-behandlingen ledde genomgående till sämre resultat – deltagarna ökade sjukfrånvaron tydligt
under och efter behandlingen samtidigt som inga effekter på vårdeller läkemedelskonsumtion kunde utläsas. För KBT-behandling var
ISF:s slutsats att insatserna ur ett offentligfinansiellt perspektiv kunde
motiveras med en uppföljningshorisont på minst två år. MMR-behandlingen å andra sidan bedömdes vara ytterst kostsam oavsett
längden på uppföljningsperioden.
Under 2015 har regeringen genomfört en översyn av rehabiliteringsgarantin och då bland annat tagit del av ISF:s utvärdering. Översynen
har lett till att överenskommelsen om rehabiliteringsgarantin har avvecklats och från 2016 ersatts av en överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Överenskommelsen
innebär att stimulansmedel lämnas för psykologisk behandling och
rehabiliteringsinsatser för patienter med psykisk ohälsa eller långvarig smärta, men utan detaljstyrning avseende vilken behandlingsform som ska användas.10

8.3

Effekter avseende myndigheternas
styrning och handläggning

Många av ISF:s granskningar fokuserar på den verksamhet som
bedrivs av myndigheter som verkar inom socialförsäkringsområdet,
10

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016, bilaga till protokoll vid
regeringssammanträde den 17 december 2015 (S2014/04393/SF m.fl.).
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främst Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. ISF:s rapporter
innehåller ofta rekommendationer som riktar sig till dessa myndigheter och som syftar till att verksamheten ska kunna utvecklas. I de
svar som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har ålagts att
lämna på rapporterna redovisar myndigheterna ofta vilka åtgärder de
har vidtagit eller avser att vidta inom de granskade områdena.
Under hösten 2015 har Försäkringskassan infört en ordning där myndigheten, parallellt med att ett svar beslutas, även fattar beslut om en
åtgärdsplan som innehåller de åtgärder som myndigheten avser att
vidta med anledning av rapporten och när dessa ska vara genomförda.
ISF ser mycket positivt på denna utveckling och kan konstatera att
den dessutom leder till att det blir tydligare vad ISF bidrar med inom
Försäkringskassans område.
Nedan redovisas effekter av ISF:s verksamhet på styrning och handläggning inom socialförsäkringsområdet och även på andra områden
inom statsförvaltningen.
Fortsatta diskussioner i förvaltningsdomstolarna om hanteringen av
socialförsäkringsmål

Under 2014 publicerade ISF rapporten Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna (ISF 2014:18). I rapporten konstateras att det är
stor skillnad i ändringsfrekvens även mellan de tolv förvaltningsrättterna i landet och att möjligheterna att få rätt vid en domstolsprövning
därmed varierar beroende på var i landet den försäkrade är bosatt.
Skillnaderna i ändringsfrekvens mellan förvaltningsrätterna kan inte
förklaras av skillnader i individuella egenskaper hos dem som överklagar. Resultatet tyder i stället på att de huvudsakliga förklaringarna
till skillnaderna ligger hos domstolarna, som har olika synsätt både
vad gäller den interna organisationen, handläggningen och dömandet.
Under 2015 har ISF presenterat rapporten hos flera domstolar, bland
annat Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna i Göteborg och
Stockholm samt förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Uppsala. Rapporten har även utgjort underlag för diskussioner i domstolsväsendet i olika sammanhang under året, bland annat vid ett domarseminarium om utredningsskyldighet med mera, som anordnades av
Domstolsakademin i september 2015 under rubriken Socialförsäkringsmål – dömer vi olika?
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Tydligare tillämpningsanvisningar för graviditetspenning

Under 2014 genomförde ISF på uppdrag av regeringen en granskning
av Försäkringskassans tillämpning av reglerna om graviditetspenning.
Resultaten av granskningen presenterades i rapporten Tillämpningen
av lagstiftningen om graviditetspenning – En uppföljning (ISF Rapport 2014:25). ISF rekommenderade i rapporten Försäkringskassan
att, vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt på grund av
graviditeten, i större utsträckning göra en sammanvägd bedömning
av arbetsuppgifternas art och kvinnans individuella förutsättningar
såsom särskilda besvär. I rapporten poängterades dessutom att de
faktorer som i förarbetena nämns som exempel på vad som kan beaktas vid bedömningen av om ett arbete är fysiskt påfrestande ofta
används som en uttömmande checklista av Försäkringskassan.
I september 2015 publicerade Försäkringskassan dels ett nytt Domsnytt (2015:023), dels ett informationsmeddelande (IM 2015:13) med
ett metodstöd för bedömningen av rätten till graviditetspenning.
Syftet med att publicera ett nytt Domsnytt, trots att inga nya domar
meddelats, var enligt Försäkringskassan att tydliggöra det som framgår av domarna – nämligen att handläggaren vid sin bedömning av
rätten till graviditetspenning ska göra en sammanvägd individuell
prövning där handläggaren ska beakta vilken typ av arbetsuppgifter
det är fråga om och vilken förmåga den enskilda kvinnan har att
utföra dessa. Enligt metodstödet ska bedömningen av om den gravidas arbete är fysiskt ansträngande inkludera alla omständigheter
som kan vara fysiskt ansträngande för en gravid. Det poängteras
också att det inte är tillräckligt att konstatera att något av kriterierna
som omnämns i förarbetena finns eller inte finns. I metodstödet framhålls även vikten av att göra en sammanvägd bedömning av den gravida kvinnans arbetsuppgifter och hennes individuella uppfattning
samt eventuella besvär.
Spridning av kunskap om myndighetsstyrning inom
statsförvaltningen

Under 2015 har ISF publicerat flera rapporter som har bidragit med
kunskaper om myndighetsstyrning som kan komma till nytta även
inom andra områden i statsförvaltningen än socialförsäkringsområdet.
Rapporterna Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning (ISF
Rapport 2015:2) och När handläggaren blev teammedlem – Om auto-
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nomi, lärande och styrning i Försäkringskassan (ISF rapport
2015:13) beskriver olika aspekter av Försäkringskassans utveckling
av sin styrning. Försäkringskassan har i sina svar på rapporterna lyft
fram att de har gett myndigheten värdefull kunskap för den fortsatta
utvecklingen av sin organisation11 och att de har synliggjort konsekvenserna av otydlighet i roller och ansvar.12 Rapporterna har också
presenterats vid forskardagar kring ekonomistyrning i staten som
Stockholms universitet haft i januari 2015 och 2016. Det har bidragit
till att sprida den kunskap som kommit fram till många inom statsförvaltningen.
Enligt Försäkringskassan kommer även rapporten Onödig efterfrågan
inom Försäkringskassan – slutrapport (2015:7), som är en slutrapport
i ett flerårigt projekt, att kunna bidra till myndighetens fortsatta utveckling.13 ISF kan konstatera att arbetet med att identifiera och
minska onödig efterfrågan har blivit en integrerad del i Försäkringskassans verksamhetsplanering och nu gäller hela verksamheten. I
Försäkringskassans gemensamma kvalitetsanalys från december 2015
anges exempelvis att Försäkringskassan för att förbättra tillgängligheten i telefon kan replikera och vidareutveckla de metoder som
tagits fram i samarbetet med Karlstads universitet.
ISF diskuterade under hösten med Karlstads universitet hur man
skulle kunna gå vidare utifrån projektet om onödig efterfrågan och
konkretisera hur detaljstyrningen skulle kunna minska samtidigt som
enhetlighet, rättsäkerhet och effektivitet säkerställs i en verksamhet
där den försäkrades individuella förutsättningar och behov ska mötas
av professionella medarbetare. Försäkringskassan och Karlstads universitet har sedan beslutat att genomföra ett sådant projekt.
Rapporterna om onödig efterfrågan har också fått stort genomslag
utanför Försäkringskassan. Som framgick av föregående års årliga
rapport har resultaten tagits upp på ESV-dagen och i Regeringskansliets utvecklingsprogram för styrning. Med utgångspunkt i bland
annat rapporterna om onödig efterfrågan har Ekonomistyrningsverket
under 2015 etablerat ett nätverk med myndigheter för att vidareut11

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2015:2 Controllerrollen i Försäkringskassans nya
styrning, dnr. 016639-2015.
12
Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2015:13 När handläggaren blev teammedlem, dnr.
054544-2015.
13
Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2015:7 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan,
dnr 031971-2015.
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veckla och anpassa metoder för att identifiera onödig efterfrågan och
sprida kunskap om detta inom statsförvaltningen.
Förändringar i handläggningen av underhållsstöd och tillfällig
föräldrapenning

I sitt svar på ISF:s rapport om underhållsstöd, Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av Försäkringskassans handläggning (ISF Rapport 2015:3), poängterade Försäkringskassan särskilt att rapporten ger
myndigheten mycket värdefull kunskap för det fortsatta arbetet med
att förbättra kvaliteten i handläggningen av underhållsstöd. I svaret
framhåller Försäkringskassan vidare att myndigheten redan arbetar
med några av de brister som ISF pekade på i rapporten, som till
exempel utformningen av kommunicerings- och beslutsbrev, men att
det finns ytterligare förbättringspotential utifrån vad som framkommit
i rapporten.14
Den granskning som ISF har gjort under året av Försäkringskassans
hantering av tillfällig föräldrapenning (Försäkringskassans hantering
av tillfällig föräldrapenning, ISF Rapport 2015:12) visade bland
annat att ärenden som kräver en mer omfattande manuell utredning
utreds i olika utsträckning, vilket leder till att föräldrar kan få olika
beslut vid liknande omständigheter. Försäkringskassan anger i sitt
svar på rapporten att myndigheten ser över den vägledning som finns
som stöd i arbetet med tillfällig föräldrapenning för att göra reglerna
mer överskådliga för handläggarna och säkerställa en likformig tilllämpning. ISF konstaterade vidare att det fanns brister i de brev som
skickas till föräldrar som får avslag på en ansökan om tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan har nu tagit fram förbättrade brevmallar
för att stödja handläggarna i att skriva beslutsbrev så att krav och
motivering till beslutet framgår.
I en tidigare rapport, Slopat frånvarointyg – Kontroll och uttag av
tillfällig föräldrapenning (ISF Rapport 2013:19), framhöll ISF att en
låg kontrollfrekvens i kombination med Försäkringskassans policy
att betala ut tillfällig föräldrapenning så snabbt som möjligt, ofta
inom två bankdagar från ansökan, ökade risken för felaktiga utbetalningar. Föräldrar kan då utnyttja möjligheten att få snabba pengar
utan att avstå från arbete. Även i rapporten från 2015 om
14

Försäkringskassans svar på ISF:s rapport (2015:3) Kvalitet i underhållsstöd.
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Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning pekade ISF
på detta problem. Sedan den rapporten publicerades har Försäkringskassan fattat beslut om att det från och med juni 2016 ska införas en
fast utbetalningsdag för tillfällig föräldrapenning och att pengarna
betalas ut den 25:e varje månad.
Tydligare styrning av aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

Som redovisats ovan (se kapitel 6) bedömde ISF i sin rapport Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) (ISF Rapport 2015:8) att det behövdes
åtgärder beträffande Försäkringskassans handläggning både före och
efter en AFU. ISF konstaterade också att det behövdes såväl tydliga
riktlinjer som en kontinuerlig kompetensutveckling som ger handläggarna det stöd som behövs för att myndigheten ska uppnå en
enhetlig handläggningsprocess.
Sedan rapporten publicerades i augusti 2015 har Försäkringskassan
genomfört flera åtgärder i syfte att utveckla AFU och handläggningen
i de ärenden där AFU genomförs. Bland annat har en intern utbildningsinsats om AFU riktad till handläggare påbörjats och en heldagsutbildning för försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) genomförts.
Vid utbildningen användes bland annat ISF:s rapport som utbildningsmaterial. Vidare har den blankett som används för AFU-utlåtande och den manual som används för genomförande av AFU uppdaterats. Även vissa rutiner för handläggare har tydliggjorts avseende
bland annat krav på dokumentation av ställningstaganden inför och
efter en AFU. Under det första kvartalet 2016 ska Försäkringskassan
dessutom redovisa volymprognoser för hur många AFU per år som
ska beställas inom Försäkringskassans fem verksamhetsområden
inom sjukförsäkringen, förtydliga kriterier för vilka ärenden som kan
vara aktuella för en AFU samt förtydliga krav på hur handläggare ska
dokumentera användningen av kunskapsunderlaget vid en AFU.
Åtgärder för att förbättra handläggning och kontroll av
assistansersättning

Vid bedömningen av barns rätt till assistansersättning ska Försäkringskassan räkna bort tid som motsvarar det hjälpbehov som ett barn
normalt har, det så kallade föräldraansvaret. Under 2014 genomförde
ISF en granskning av Försäkringskassans tillämpning av föräldraansvaret. I rapporten Vad är normalt? – Föräldraansvaret i assistans-
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ersättningen (ISF Rapport 2014:6) framhöll ISF bland annat att
det inte framgår av Försäkringskassans styrdokument när eller hur
handläggarna ska göra avdrag för normalt föräldraansvar och att
Försäkringskassans bedömningar av föräldraansvaret varierar. I januari 2015 färdigställde Försäkringskassan en rättsfallsöversikt och
beslutade om ett antal rättsliga ställningstaganden som förtydligade
föräldraansvaret på ett flera punkter. I den ovan nämnda rapporten
Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning (ISF
Rapport 2015:9) konstaterade dock ISF att det, trots dessa förtydliganden, fortfarande inte är klarlagt vad som ingår i ett normalt
föräldraansvar.
Rapporten Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning (ISF Rapport 2015:9) har lett till att Försäkringskassan har
vidtagit ett antal olika åtgärder. I rapporten pekade ISF på att den
nuvarande lagstiftningen om assistansersättning är otydlig på flera
punkter och konstaterade att det fanns vissa brister i tillämpningen
av reglerna. Med anledning av rapporten kommer Försäkringskassan
att se över styrande och stödjande dokument för att ge handläggarna
vägledning om hur begreppet ”goda levnadsvillkor” ska tillämpas.
Försäkringskassan kommer också att se över normeringen om bland
annat hur behov av tillsyn ska bedömas. Vidare kommer Försäkringskassan att utreda frågan om hur den metod för behovsbedömning som
myndigheten använder i ärenden om personlig assistans kan förbättras och om utbetalning av dubbel assistans kan begränsas i vissa
situationer.15
Ett annat område som ISF i rapporten identifierade som problematiskt
var att det finns brister i kontrollen av hur assistansersättningen används. ISF bedömde att ett bra sätt att öka kontrollen och säkerställa
kvaliteten på den assistans som lämnas skulle vara att närmare koppla
ihop beslutet och utförandet, det vill säga att det som ansökts om och
beviljats assistansersättning för också är det som utförts. ISF konstaterade också att Försäkringskassan betalar ut assistansersättning i
förskott utan att det finns lagkrav på det. Med anledning av vad ISF
har framfört kommer Försäkringskassan att utreda möjligheterna att
närmare koppla ihop beviljade timmar med utförda timmar. Försäkringskassan arbetar också med att se över vilka ytterligare kontroller
som kan införas i handläggningen. Vidare fattade Försäkringskassan
15

Försäkringskassans svar på ISF:s rapport (2015:9) Assistansersättningen – Brister i
lagstiftning och tillämpning.
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under hösten 2015 ett inriktningsbeslut om att från och med den
1 oktober 2016 övergå till efterskottsbetalningar till de assistansberättigade som får ersättning med schablonbeloppet.16
Tydligare inriktning mot att säkerställa rätt ersättning i
sjukförsäkringen

ISF har i rapporten Effekter av intensifierad handläggning för
långtidssjukskrivna – En utvärdering av Försäkringskassans Pilaprojekt (ISF Rapport 2015:10) studerat effekter av ett pilotprojekt
för handläggning av långtidssjukskrivna, Pila, som genomfördes vid
Försäkringskassan under åren 2006–2008. Studien visar att Pila förkortade sjukskrivningarna bland deltagarna genom att fler övergick
till Arbetsförmedlingens tjänster och att fler bedömdes vara kvalificerade för sjuk- och aktivitetsersättning. I Försäkringskassans svar på
rapporten framhålls att handläggningen nu ses över och att rapporten
kommer att utgöra ett viktigt kunskapsunderlag i detta arbete.
Utvecklingsarbete för ökad kvalitet och transparens i
arbetsskadeförsäkringen

ISF:s granskning av Försäkringskassans utredning och tillämpning
av varaktighetskravet i arbetsskadeförsäkringen, som presenterades i
rapporten Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta (ISF Rapport
2015:14), kommer enligt Försäkringskassan att utgöra ett underlag i
myndighetens arbete med att utveckla hanteringen av arbetsskadeärenden. I rapporten konstaterade ISF att det i arbetsskadeärenden
ofta inte är tillräckligt att endast använda läkarintyg om sjukpenning
som enda underlag för bedömningen av varaktigheten, eftersom det
vanligtvis behövs ett medicinskt underlag som säger att nedsättningen
av inkomstförmågan kommer att bestå under minst ett år framåt i
tiden. Försäkringskassan framhåller i sitt svar på ISF:s rapport att
myndigheten behöver vidta ytterligare åtgärder för att det medicinska
underlaget ska kompletteras i fler ärenden. Försäkringskassan instämmer även i ISF:s bedömning att försäkringsmedicinska rådgivare bör
konsulteras om varaktigheten i fler ärenden.
ISF pekade även på vissa andra brister i Försäkringskassans handläggning. Försäkringskassan har startat ett projekt, En enklare arbets16

Ibid.
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skadeprocess, där målen är att identifiera lösningar till ett effektivt
flöde för god kvalitet och resursanvändning samt för att öka förutsägbarheten i försäkringen. Myndigheten framhåller att de förbättringsområden som framgår av ISF:s rapport kommer att ingå i projektet,
både när det gäller att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra
kvaliteten i utredningarna av rätten till livränta och för att göra arbetsskadeförsäkringen mer transparent. Försäkringskassan kommer också
att genomföra åtgärder inför kommande kvalitetsuppföljningar för att
bättre kunna fånga upp kvaliteten i utredningarna och bedömningarna
av grundkriterierna för rätten av livränta.17
Ökad träffsäkerhet i pensionsprognoserna i det orange kuvertet

Som redovisats i kapitel 7 har ISF under 2015 undersökt hur väl Pensionsmyndighetens prognoser över den allmänna pensionen stämmer
med det riktiga pensionsutfallet (Träffar prognoserna rätt? – En utvärdering av pensionsprognoser i det orange kuvertet, ISF Rapport
2015:16). Granskningen visade att prognosen i det orange kuvertet
kan skilja sig avsevärt från pensionsutfallet även en kort tid före pensioneringen och att prognosernas träffsäkerhet kan variera år från år.
ISF rekommenderade Pensionsmyndigheten att regelbundet utvärdera
prognoserna för att kunna utveckla prognoserna och den information
som presenteras i det orange kuvertet. ISF framhöll också vikten av
att dokumentera hur beräkningarna görs och att relevant information
sparas i datasystemet.
Pensionsmyndigheten har i sitt svar på rapporten till regeringen
framhållit att myndigheten avser att, utifrån ISF:s rekommendationer,
utforma en årlig rapport som belyser träffsäkerheten eller bristen på
träffsäkerhet i prognoserna och att den nya prognosen för garantipension kommer att utvärderas som en del av detta arbete. Pensionsmyndigheten kommer också att söka beakta den kritik som ISF har
framfört mot dokumentationen av prognosberäkningarna och lagring
av data som prognoserna genererar.18

17

18

Försäkringskassans svar på ISF:s rapport (2015:14) Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta, dnr. 055051-2015.
Pensionsmyndighetens svar på Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2015:16 – Träffar
prognoserna rätt? En utvärdering av pensionsprognoser i det orange kuvertet,
dnr. VER 2015 - 361.
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Fortsatt utveckling av rollen försäkringsmedicinsk rådgivare

I rapporten Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden
(ISF Rapport 2015:17) lämnade ISF ett antal rekommendationer till
Försäkringskassan för att komma till rätta med de problem som
observerats i granskningen. Enligt Försäkringskassan kan de åtgärder
som ISF har föreslagit bidra till att förbättra och utveckla hur myndigheten använder FMR, särskilt vad gäller styrning och uppföljning av
hur FMR används i handläggningen. I sitt svar på rapporten beskriver
Försäkringskassan ett utvecklingsprojekt som berör FMR:s roll och
anger att en försäkringsmedicinsk strategi, som bland annat ska beskriva hur Försäkringskassan ska arbeta med att identifiera behov av
försäkringsmedicinsk information i handläggningen, kommer att tas
fram under 2016. Enligt Försäkringskassan kommer myndigheten att
ta tillvara ISF:s synpunkter i detta arbete. Försäkringskassan kommer
även att precisera och förtydliga handläggningsrutinerna inom sjukförsäkringen i de delar som gäller hur FMR ska användas som resurs.
Vidare har Försäkringskassan bjudit in ISF för att presentera rapporten på konferens som riktar sig till samtliga FMR i landet. På konferensen kommer även många chefer inom både sjukförsäkringen och
funktionshinderområdet att delta.

8.4

Spridning av ISF:s rapporter i övrigt

Utöver att utgöra underlag för riksdagens och regeringens styrning
och för att utveckla verksamheten vid myndigheterna inom socialförsäkringsadministrationen används ISF:s rapporter också i andra
sammanhang, till exempel i andra myndigheters utredande verksamhet och i den offentliga debatten.
8.4.1 Annan utredande verksamhet
Det förekommer att ISF:s rapporter används som underlag i andra
myndigheters utredande eller granskande arbete, exempelvis Riksdagens ombudsmän (JO), Statskontoret och Riksrevisionen. Under
2015 har Riksrevisonen refererat till åtta av ISF:s rapporter i sammanlagt två granskningsrapporter.
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8.4.2 Konferenser med mera
I den utsträckning som de granskade myndigheterna önskar det presenterar ISF sina rapporter för medarbetare vid myndigheterna. ISF
får även regelbundet förfrågningar om att presentera rapporter vid
olika konferenser och i andra sammanhang. Denna typ av aktiviteter
är ett viktigt sätt för ISF att sprida kunskap om resultaten av myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet.
Sedan 2013 har ISF bjudits in att föreläsa om sin verksamhet och sina
aktuella granskningar på socialförsäkringsdagarna, som är en årligen
återkommande kompetensutvecklingsinsats för domare vid förvaltningsdomstolarna.
Medarbetare på ISF föreläser också återkommande på en utbildning
i försäkringsmedicin som anordnas av Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet. Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till
legitimerade läkare med pågående eller avslutad specialistutbildning.
Under 2015 har ISF-medarbetare medverkat på kursen vid två tillfällen och då föreläst om medicinska underlag och bedömningar avseende rätten till assistansersättning, om medicinska underlag utformade
utanför Sverige som beslutsunderlag i den svenska sjukförsäkringen
och om behovet, utformningen och användningen av försäkringsmedicinska utredningar.
Under 2015 har medarbetare hos ISF därutöver presenterat rapporter
och andra publikationer vid ett tiotal tillfällen.
8.4.3 Den offentliga debatten
En del av effekterna av ISF:s arbete uppkommer indirekt genom
spridning av resultaten via massmedier och den efterföljande diskussionen i olika sammanhang. Massmedierapporteringen kring ISF:s
rapporter följs via ett medieanalysföretag. Här registreras omnämnanden i dagspress, etermedier i den mån det resulterar i notiser på
etermedieföretagens webbsidor, tidskrifter, pressmeddelanden med
mera. Totalt registrerades 962 omnämnanden under 2013, 989 omnämnanden under 2014 och 845 omnämnanden under 2015.
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Under 2014 och 2015 har även flöden i sociala medier följts med
hjälp av verktyget för omvärldsbevakning. Totalt har ISF:s rapporter
resulterat i 229 delningar eller kommentarer på Facebook, Twitter,
Flashback och YouTube under 2014 och 95 delningar eller kommentarer under 2015.
8.4.4 Kommentarer till lagstiftningen med mera
ISF:s rapporter har använts i Norstedts kommentar till socialförsäkringsbalken.19 I kommentaren nämns ett stort antal av ISF:s rapporter.
Slutligen kan nämnas att ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet vid
Försäkringskassans lokala försäkringscenter (ISF Rapport 2014:24)
under året har omnämns i en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift
(FT nr 4 2015, s. 539 ff.) av chefs-JO Elisabeth Fura och Anneli
Svensson. Artikeln handlar om motiveringsskyldigheten ur ett
JO-perspektiv, med fokus på Försäkringskassans motiveringar.

19

Hessmark, L.-G. m.fl. (2015): Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Norstedts, Stockholm.
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2013:19
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2013:18
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2013:17
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2013:7
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2013:16
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2013:15
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2013:14
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2013:13
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Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av
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Sjukskrivningsmiljarden – Landstingets syn på ekonomiska
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2013:10

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

2013:9
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