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Hur mäter vi effekterna av vårt arbete? Det är inte en hypotetisk
fråga. Vi har regeringens uppdrag att göra just detta. Varje år ska
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) presentera de viktigaste
resultaten av myndighetens verksamhet under det gångna året i en
rapport.
ISF:s uppdrag är att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom
socialförsäkringsområdet. Det omfattar nästan 50 olika förmåner och
en tredjedel – mer än 500 miljarder kronor – av de statliga utgifterna.
Systemets betydelse både för enskilda individer och samhället som
helhet kan inte överskattas.
Det finns ingen given metod för att fastställa effekterna av ISF:s
verksamhet. I abstrakt mening består de av skillnaden mellan den
faktiska utvecklingen och den utveckling som skulle ha existerat
om ISF inte hade funnits. I verkligheten går detta naturligtvis inte
att mäta.
Det vi däremot kan mäta är hur ofta det förekommer referenser till
ISF i exempelvis propositioner, statliga utredningar, remissvar och
motioner. Vi kan räkna hur ofta ISF nämns i de dokument som ligger
till grund för regeringens myndighetsstyrning eller i statliga överenskommelser. Vi kan se spåren av ISF:s arbete i myndigheternas interna
arbete och vi kan räkna hur många gånger ISF nämns i media. Allt
detta kan ge en indikation om hur ISF:s arbete påverkar utvecklingen
inom socialförsäkringsområdet. En uppräkning av detta slag görs i
rapporten och slutsatsen är närmast överväldigande.
Ändå är detta bara ett sätt att mäta effekterna av ISF:s arbete. Det tar
inte hänsyn till att bara det faktum att ISF väljer att initiera en granskning kan påverka granskningsobjektens agerande. Det mäter inte
effekterna av de diskussioner som ISF:s arbete ger upphov till inom
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de granskade myndigheterna eller i Regeringskansliet. Vi kan inte
heller mäta hur ISF:s arbete påverkar förhållningssättet inom eller
förståelsen och respekten för de utmaningar som finns inom socialförsäkringsområdet och i de granskade verksamheterna.
Med dessa reservationer ger föreliggande rapport en samlad överblick
av de mätbara resultaten av ISF:s tillsyns- och granskningsverksamhet under 2016.
Rapporten inleds med en beskrivning av ISF:s uppdrag (kapitel 1).
Därefter följer en översikt över de tillsyns- och granskningsinsatser
som ISF har rapporterat under 2016 (kapitel 2) samt en mer utförlig
beskrivning av rapporterna som är indelad efter förmånsområde
(kapitel 3–8). Avslutningsvis redovisas de effekter av ISF:s verksamhet som har kunnat iakttas under året (kapitel 9).
Stockholm i februari 2017
Maria Hemström-Hemmingsson
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1

Utgångspunkter för ISF:s tillsyn och
granskning

1.1

ISF:s uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) har till uppgift att värna
rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.1
Socialförsäkringen är en central del av det svenska välfärdssystemet.
Socialförsäkringssystemet består av nästan 50 olika förmåner och
är av stor betydelse för många människors personliga och ekonomiska situation, genom att det ökar den ekonomiska tryggheten
i olika livssituationer som föräldraskap, sjukdom och ålderdom.
Samtidigt medför socialförsäkringssystemet stora kostnader för
samhället – det står för en tredjedel av de statliga utgifterna och
omsluter mer än 500 miljarder kronor. Det innebär att det är viktigt
för både enskilda medborgare och för samhället i stort att socialförsäkringssystemet fungerar som avsett.
En utmaning är att socialförsäkringssystemet ständigt förändras
och utvecklas. Alla förändringar får dock inte avsedd effekt.
Tilllämpningen av reglerna för en förmån kan variera mellan olika
handläggare eller delar av Sverige. Bristfällig eller svårbegriplig
information kan göra att medborgare går miste om en förmån som
de har rätt till eller fattar mindre välgrundade beslut om exempelvis
sparande eller förvärvsarbete. Handläggningstider för förmåner kan
bli långa och effektiviseringar och besparingar kan bli mindre än
förväntat eller helt utebli. Sammantaget innebär detta att det är viktigt

1

1 § förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
(instruktionen).
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att följa upp, granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess
olika delar, så att eventuella brister upptäcks och rättas till. Detta är
ISF:s uppgift.
I uppdraget ingår att granska den verksamhet som bedrivs av de
myndigheter som administrerar socialförsäkringen, nämligen Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten2 och Skatteverket (i de delar som
avser beslut om pensionsgrundande inkomst). ISF kan också granska
den verksamhet som bedrivs av andra aktörer när den gränsar till
socialförsäkringsområdet. Dessutom kan ISF granska samverkansinsatser som har anknytning till socialförsäkringsområdet.3
ISF har inrättats för att det ska finnas en extern granskning av och
tillsyn över socialförsäkringsområdet. Myndighetens medarbetare
har sammantaget en kombination av generalist- och specialistkompetens som ger goda förutsättningar att bevaka hela den svenska
socialförsäkringen och relevanta gränsområden.
ISF:s verktyg – systemtillsyn och effektivitetsgranskning

ISF:s verktyg för att granska socialförsäkringssystemet är systemtillsyn och effektivitetsgranskning.
Systemtillsyn är granskning av om tillsynsobjektets egna system för
styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning
av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa.4
Effektivitetsgranskning är granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.5
Något förenklat kan man säga att systemtillsyn i huvudsak är inriktad
på rättssäkerhet medan effektivitetsgranskning fokuserar på effektiviteten hos den granskade verksamheten och de effekter olika delar
av socialförsäkringssystemet har på samhället.

2

ISF ska inte granska den del av Pensionsmyndighetens verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn, se 2 § 2 instruktionen.
2 och 3 §§ instruktionen.
4
1 § instruktionen.
5
1 § instruktionen.
3
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1.1.1 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
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. Den syftar 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 och få insyn i
vilket underlag som har tillförts ärendet från någon annan än hen
själv. Myndigheten måste också motivera sitt beslut på ett tydligt
och begripligt sätt så att den enskilda förstår hur myndigheten har
resonerat, bland annat för att den enskilda ska kunna ta ställning till
om hen har anledning att överklaga beslutet.
1.1.2 Effektivitet
Effektivitet kan delas upp i två kategorier – administrativ effektivitet
och effektivitet som ett mått på de effekter som regelverket och myndigheternas agerande får i samhället.
Administrativ effektivitet

Den administrativa effektiviteten handlar framför allt om hur en
organisation använder sina resurser och hur den uppnår målen med
sin verksamhet. Granskningar av administrativ effektivitet fokuserar
ofta på 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.
Den administrativa effektiviteten kan påverkas av hur långa handläggningstiderna är, hur ärendehanteringen inom den ansvariga
myndigheten är organiserad eller hur beslutsstödet för handläggarna
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är utformat, liksom hur myndighetens arbete med kontroller för att
förhindra felaktiga utbetalningar är utformat.
Ofta måste också vissa kvalitetsaspekter som har betydelse för rättssäkerheten, som exempelvis lagenlighet och likformighet, beaktas vid
granskningar av den administrativa effektiviteten för att säkerställa att
en kostnadsminskning inte sker på bekostnad av sänkt kvalitet i handläggning eller beslut.
Samhällseffekter

Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin
utgångspunkt i det statliga åtagandet. En viktig del i ISF:s granskning
är därför att utvärdera vilka effekter – såväl avsedda som inte avsedda
– som olika delar av socialförsäkringen ger upphov till.
Det statliga åtagandet avser de effekter som uppnås när socialförsäkringsförmåner och andra åtgärder når olika 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.

1.2

Det är värdefullt att granskning av
rättssäkerhet och effektivitet bedrivs
samlat

I praktiken granskar ISF ofta rättsäkerhetsfrågor och frågor som rör
den administrativa effektiviteten tillsammans. Rättssäkerhetsfrågor
och olika effektivitetsaspekter har nämligen nära beröringspunkter
och är i praktiken ofta svåra att separera. För att en verksamhet ska
anses vara administrativt effektiv krävs till exempel att 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
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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 väl använda
administrativa resurser. 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.
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 om
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 på ett icke förutsett sättsätt.
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.

1.3

Resultat av ISF:s tillsyn och granskning

ISF ska löpande redovisa resultatet av sin tillsyn och granskning
till regeringen.6 Detta sker normalt i form av rapporter.
Sedan 2015 använder ISF även en publikationsserie som kallas
ISF kommenterar. Dessa publikationer har ett kortare format och

6

11 § instruktionen.
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karaktären av kunskapsunderlag som syftar till att lyfta fram fakta
som är relevanta för en pågående debatt eller ett aktuellt område.
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 som en rapport
medför.
Myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet kan även resultera i andra publikationer, främst arbetsrapporter, working papers
och 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.7

7

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

Sammanställning av ISF:s
verksamhet 2016

Under 2016 har ISF publicerat 16 rapporter inklusive den årliga
rapporten för 2015. Myndigheten har också publicerat 1 rapport i
rapportserien ISF kommenterar, 3 skrivelser, 2 arbetsrapporter och
2 vetenskapliga artiklar.8
Rapporterna och de övriga publikationerna handlar både om rättssäkerhetsfrågor och effektivitetsfrågor och spänner över samtliga
förmånsområden.
Detta kapitel inleds med två sammanställningar. Den första sammanställningen delar in rapporter, ISF kommenterar, skrivelser till regeringen och arbetsrapporter efter vilket förmånsområde de handlar
om. Den andra sammanställningen delar in publikationerna efter de
huvudbegrepp som är styrande för ISF:s verksamhet, nämligen rättssäkerhet och effektivitet. Kapitlet innehåller också en översikt över
ISF:s samtliga publikationer under perioden 2014–2016 samt en kort
beskrivning av i vilken utsträckning ett jämställdhetsperspektiv har
integrerats i ISF:s granskningar.

2.1

Sammanställning efter förmånsområde

Detta avsnitt ger en överblick över de granskningar som ISF gjort
under 2016 uppdelat på följande områden:

8

–

Övergripande granskningar

–

Förmåner till barn och familjer

En beskrivning av de olika publikationstyperna finns i avsnitt 1.3.
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–

Förmåner till personer med funktionsnedsättning

–

Tandvårdsförmåner

–

Ohälsorelaterade förmåner

–

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner

2.1.1 Övergripande granskningar
En övergripande granskning är en granskning som antingen omfattar
flera förmånsområden, eller som inte handlar om ett specifikt förmånsområde.
ISF har under 2016 publicerat 3 rapporter, 1 ISF kommenterar och
1 arbetsrapport inom området övergripande granskningar.
Tabell 1.

Publikationer inom området övergripande granskningar under 2016

Nummer

Titel

Rapporter
2016:3

Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration
2005–2014

2016:8

Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till
handläggningsverksamheten

2016:10

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans
handläggning och beslut om SGI noll

ISF kommenterar
2016:1

Att använda lagens bedömningsutrymme

Arbetsrapporter
2016:2

Försäkringskassan i förändring – En studie av myndighetens
styrande dokument 2005–2016
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Under 2016 har också en vetenskaplig artikel publicerats inom
området.9
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 2016 har ISF publicerat 4 rapporter som handlar om förmåner
till barn och familjer.
Tabell 2.
Nummer

Publikationer som handlar om förmåner till barn
och familjer under 2016
Titel

Rapporter
2016:1
2016:7

Höjd grundnivå i föräldrapenningen – Har uttaget av föräldrapenning påverkats?
Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag

2016:9

Att adoptera – en ekonomisk fråga – En studie om adoptionsbidrag och ekonomiska förutsättningar för adoption

2016:15

Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?

2.1.3 Förmåner till personer med funktionsnedsättning
Förmåner till personer med funktionsnedsättning omfattar handikappersättning, assistansersättning och bilstöd.
Under 2016 har ISF publicerat 1 rapport som handlar om förmåner till
personer med funktionsnedsättning.

9

Caseworkers’ attitudes: Do they matter? Granqvist N, Hägglund P, Jakobsson S,
publicerad i Empirical Economics.

15

Sammanställning av ISF:s verksamhet 2016

Tabell 3.
Nummer

Publikationer som handlar om förmåner till personer
med funktionsnedsättning under 2016
Titel

Rapporter
2016:16

Sjukvårdande insatser och personlig assistans

2.1.4 Tandvårdsförmåner
Tandvårdsförmåner omfattar allmänt tandvårdsstöd, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.
Under 2016 har ISF publicerat 2 rapporter som handlar om tandvårdsförmåner.
Tabell 4.
Nummer

Publikationer som handlar om tandvårdsförmåner under
2016
Titel

Rapporter
2016:11

Omfördelning inom tandvårdsstödets högkostnadsskydd

2016:12

Inkomstens betydelse för tandvårdskonsumtion

2.1.5 Ohälsorelaterade förmåner
Ohälsorelaterade förmåner omfattar huvudsakligen sjukpenning,
rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeersättning, smittbärarersättning, närståendepenning och bostadstillägg vid sjukersättning eller aktivitetsersättning.
ISF har publicerat 4 rapporter och 1 skrivelse till regeringen som
handlar om förmåner vid sjukdom under 2016. Därutöver har
1 arbetsrapport publicerats.
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Tabell 5.

Publikationer som handlar om ohälsorelaterade förmåner
under 2016

Nummer

Titel

Rapporter
2016:4

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras
– Ett genusperspektiv

2016:5

Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda

2016:13

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män

2016:14

Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering av
införandet

Skrivelser till regeringen
När aktivitetsersättningen upphör
Arbetsrapporter
2016:1

Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen

Under 2016 har också en vetenskaplig artikel publicerats inom
området.10
2.1.6 Pensioner och pensionsrelaterade förmåner
Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension,
garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och
bostadstillägg till pensionärer.
Under 2016 har ISF publicerat 1 rapport och 2 skrivelser till regeringen som handlar om pensioner och pensionsrelaterade förmåner.

10

Effects of psychosocial work factors and psychological distress on self-assessed work ability:
A 7-year follow-up in a general working population. Leijon O, Balliu N, Lundin A, Vaez M,
Kjellberg K, Hemmingsson T, publicerad i American Journal of Industrial Medicine.
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Tabell 6.
Nummer

Publikationer som rör pensioner och pensionsrelaterade
förmåner under 2016
Titel

Rapporter
2016:6

En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex

Skrivelser till regeringen
Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och
män – delrapportering av regeringsuppdrag
Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor och män

2.2

Sammanställning efter inriktning mot
rättssäkerhet och effektivitet

Detta avsnitt presenterar samtliga rapporter, ISF kommenterar och
skrivelser till regeringen indelade i kategorierna rättssäkerhet och
effektivitet. Effektivitet har delats upp i underkategorierna administrativ effektivitet och samhällseffekter. Eftersom en granskning kan
innehålla både rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter finns några
granskningar i flera kategorier.
Av de rapporter och andra publikationer som publicerats under 2016
har 8 rapporter, 1 ISF kommenterar och 1 arbetsrapport som överlämnats till regeringen handlat om rättssäkerhetsfrågor. Under 2016
har 7 rapporter och 1 arbetsrapport handlat om frågor om administrativ effektivitet medan 9 rapporter, 3 skrivelser och 1 arbetsrapport
har behandlat samhällseffekter av regelverket och myndigheternas
agerande.
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Tabell 7.

Rapporter, ISF kommenterar, skrivelser till regeringen
och arbetsrapporter publicerade under 2016 indelade
efter inriktning
Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Samhällseffekter

Rapporter
Höjd grundnivå i föräldrapenningen – Har uttaget av
föräldrapenning påverkats?
(2016:1)

x

Produktivitet och kvalitet
i socialförsäkringens
administration 2005–2014
(2016:3)

x

Aktivitetsförmågeutredningar
(AFU) behöver kvalitetssäkras
– Ett genusperspektiv (2016:4)

x

Nekad sjukpenning för inrikes
och utrikes födda (2016:5)

x

En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex (2016:6)

x

Kontroller i handläggningen
av bostadsbidrag (2016:7)

x

x

Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till
handläggningsverksamheten
(2016:8)

x

x

Att adoptera – en ekonomisk
fråga – En studie om adoptionsbidrag och ekonomiska
förutsättningar för adoption
(2016:9)

x

x

forts.
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Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Samhällseffekter

Rapporter, forts.
Sjukpenninggrundande inkomst
(SGI) – Försäkringskassans
handläggning och beslut om
SGI noll (2016:10)

x

x

Omfördelning inom tandvårdsstödets högkostnadsskydd
(2016:11)

x

Inkomstens betydelse för
tandvårdskonsumtion (2016:12)

x

Läkares sjukskrivning av
kvinnor och män (2016:13)

x

Förenklat läkarintyg –
Försäkringskassans hantering
av införandet (2016:14)

x
x

Delat barnbidrag – Ett steg på
vägen mot ökad jämställdhet?
(2016:15)

x

x

x

Sjukvårdande insatser och
personlig assistans (2016:16)

x

x

x

ISF kommenterar
Att använda lagens
bedömningsutrymme
(ISF Kommenterar 2016:1)

x

forts.
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Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Samhällseffekter

Skrivelser till regeringen
Tidsbegränsade uttag av
tjänstepension bland kvinnor
och män – delrapportering
av regeringsuppdrag

x

När aktivitetsersättningen
upphör

x

Skillnader och spridning i
premiepension för kvinnor
och män

x

Arbetsrapporter
Tidsbegränsade anställningar
och sjukförsäkringen
(Arbetsrapport 2016:1)

x

Försäkringskassan i förändring
– En studie av myndighetens
styrande dokument 2005–2016
(Arbetsrapport 2016:2)

2.3

x

x

Översikt för åren 2014–2016

Ohälsoområdet är det största verksamhetsområdet sett till antalet
publicerade rapporter och ISF kommenterar under de tre senaste åren.
35 procent av rapporterna handlar om detta område. Därefter kommer
övergripande granskningar med 27 procent. Förmåner till barn och
familj samt pensionsförmåner ligger något lägre, med 13 respektive
12 procent, medan 10 procent av rapporterna och ISF kommenterar
handlar om förmåner till personer med funktionsnedsättning. Det
minsta området sett till andelen publicerade rapporter och ISF kommenterar är tandvårdsområdet, som behandlas i 3 procent av
rapporterna.
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Figur 1.

Fördelning av rapporter och ISF kommenterar mellan
förmånsområden under åren 2014–2016
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Övergripande granskningar
Förmåner till barn och familjer
Förmåner till personer med funktionsnedsättning
Tandvårdsförmåner
Ohälsorelaterade förmåner
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner

Från och med 2015 års årliga rapport delas rapporterna och ISF
kommenterar in i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet. Varje
rapport kan också ingå i mer än en kategori. Eftersom redovisningen
såg annorlunda ut tidigare begränsas redovisningen nedan till de
rapporter och ISF kommenterar som har publicerats under 2015
och 2016.
I 16 av de totalt 34 rapporter och ISF kommenterar som har publicerats under 2015 och 2016 behandlas frågor om rättssäkerhet.
Effektivitetsfrågor behandlas i 26 av samtliga rapporter och ISF
kommenterar. Frågor om administrativ effektivitet behandlas i
16 rapporter och ISF kommenterar och lika många handlar om
frågor om samhällseffekter.
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Figur 2.

Fördelning av rapporter och ISF kommenterar efter
huvudsaklig inriktning under 2015 och 2016
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Jämställdhetsperspektiv i tillsyns- och
granskningsverksamheten

I regleringsbrevet för 2016 har ISF fått i uppdrag av regeringen att
jämställdhetsintegrera myndighetens verksamhet. ISF har under
året redovisat en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering.11
ISF har fastställt ett övergripande mål för myndighetens jämställdhetsarbete: ISF ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen
genom att i de besluts- och kunskapsunderlag som myndigheten tar
fram identifiera och synliggöra de jämställdhetsproblem som finns på
socialförsäkringsområdet och lämna förslag om vad man kan göra åt
problemen. ISF har redan tidigare haft ett tydligt jämställdhetsfokus
i flera rapporter, men för att uppnå målet kommer ISF att fokusera på
jämställdhetsfrågor i tillsyns- och granskningsverksamheten i ännu
högre utsträckning framöver.
Under perioden 2010–2016 har ISF för så gott som alla förmåner
beskrivit fördelningen av kvinnor och män bland mottagarna. Cirka
en tiondel av rapporterna har haft ett uttalat jämställhetsfokus.

11

Plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018, dnr. 2016-0148.
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3

Övergripande granskningar

Detta kapitel redovisar de rapporter som omfattar flera förmånsområden eller som inte handlar om ett särskilt förmånsområde.
Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration
2005–2014 (ISF Rapport 2016:3)

ISF följer kontinuerligt hur effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas. I denna rapport har ISF tagit ett större grepp om
socialförsäkringsadministrationens förvaltningskostnader, produktivitet och kvalitet än vad som gjorts tidigare. Utöver Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet omfattar studien även
AP-fonderna och administrationen inom premiepensionsfonderna.
Dessutom ingår den verksamhet som bedrivs av Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten för att beräkna den pensionsgrundande
inkomsten och för att driva in avgifterna. Studien omfattar perioden
2005–2014.
Rapportens huvudsakliga slutsatser är att
–

det är lätt att underskatta kostnaderna för administrationen
av pensionssystemet

–

produktiviteten har minskat under den studerade perioden,
men inte för alla förmåner

–

det är svårt att följa förvaltningskostnaderna för AP-fonderna
och premiepensionsfonderna.

Rapporten visar att de totala förvaltningskostnaderna för socialförsäkringsadministrationen var i stort sett desamma vid periodens
början som vid dess slut.
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Förvaltningskostnaderna för pensioner och andra förmåner till äldre
är mycket större än vad som framkommer vid en analys av enbart
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. När förvaltningskostnaderna för AP-fonderna, premiepensionsfonderna samt Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens arbete med pensionsgrundande
inkomst (PGI) inkluderas blir de totala förvaltningskostnaderna för
pensioner och andra förmåner till äldre betydligt högre än förvaltningskostnaderna för förmåner till sjuka.
För socialförsäkringsadministrationen som helhet har produktiviteten
minskat med 7 procent sett över hela perioden, vilket är detsamma
som att ett genomsnittligt ärende blivit 7 procent dyrare att handlägga. De förhoppningar om att minska kostnaderna och indirekt
även öka produktiviteten som fanns när Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten bildades 2005 respektive 2010, har alltså inte
infriats. Samtidigt visar rapporten att produktiviteten har ökat inom
vissa delar av både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Det gäller exempelvis pensionshandläggningen på Pensionsmyndigheten och handläggningen av barn- och familjeförmåner på Försäkringskassan. En förklaring till att produktiviteten har ökat inom dessa
områden är att handläggningen har automatiserats.
En osäkerhet i analysen är att det är svårt att få någon säker överblick
över helheten när det gäller AP-fondernas och premiepensionsfondernas förvaltningskostnader. Vissa typer av kostnader som exempelvis de transaktionskostnader som uppkommer i samband med att
fonderna gör affärer på finansmarknaderna är svåra att skatta. Det är
ur flera aspekter olyckligt att det inte tydligt går att följa hur stor del
av de avgifter som betalas in till det allmänna pensionssystemet som
används till administration och inte till pensioner. Dels handlar det
om att pensionsspararna måste kunna ha insyn i hur deras pensionspengar används, dels handlar det om möjligheterna att kunna utvärdera hur kostnaderna utvecklas i hela pensionssystemet.
Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till
handläggningsverksamheten (ISF Rapport 2016:8)

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av socialförsäkringen,
och har därmed stor betydelse både för enskilda personer och för
samhället som helhet. För att upprätthålla en effektiv, enhetlig och
rättssäker hantering måste Försäkringskassan kontinuerligt utveckla
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sin verksamhet. ISF har i rapporten Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till handläggningsverksamheten
undersökt Försäkringskassans drivkrafter, strukturer och prioriteringsgrunder för utveckling.
Försäkringskassans grundläggande uppdrag – att utreda, besluta
om och betala ut olika förmåner – har varit relativt konstant sedan
myndigheten bildades 2005. Samtidigt påverkas Försäkringskassans
verksamhet ständigt av olika politiska signaler om hur myndigheten
ska bedriva sin verksamhet. Dessa signaler, som främst uttrycks i
regleringsbreven, har varierat väsentligt genom åren. De skiftande
politiska signalerna, som Försäkringskassan omsätter i strategier, har
reducerat myndighetens möjligheter att fokusera på och värna kärnverksamhetens långsiktiga behov. De politiska målen och strategierna
har därmed trängt undan Försäkringskassans egna initiativ för att
utveckla kärnverksamheten. Utvecklingen av Försäkringskassans
verksamhet skulle gynnas av en förvaltningspolitisk styrning som
är stabil och långsiktig.
Rättslig kvalitet har under en tid hamnat i skymundan eftersom denna
aspekt inte har funnits med som ett uttalat mål i strategiskt viktiga
dokument. Rättslig kvalitet har snarare tagits för givet och fått stå
tillbaka i relation till andra mål och perspektiv vid Försäkringskassans
prioritering och tilldelning av resurser. En aspekt som Försäkringskassan däremot har fäst stor vikt vid är kundperspektivet, som har
varit en viktig grund för prioritering och resurstilldelning till utvecklingsinitiativ.
Under år 2016 har myndighetens övergripande mål ändrats så att de
rättsliga aspekterna nu syns tydligare i målformuleringen. Det skapar
bättre förutsättningar för att synliggöra, prioritera och åtgärda tidigare
problem med den rättsliga kvaliteten som den alltför ensidiga styrningen på kundnöjdhet medförde.
Trots att Försäkringskassan har en omfattande styrning av sin projektverksamhet konstaterar ISF att viktiga utvecklingsprojekt har stora
problem. Dels verkar projekten inte ha tillgång till tillräckligt många
personer som har såväl verksamhets- och försäkringskunskap som
förmåga att omsätta kunskapen till att ställa krav inom it-utveckling.
Dels har Försäkringskassans utvecklingsprojekt långa ledtider, i
genomsnitt 17 månader. Det innebär att behoven riskerar att ändras
under projekttiden. Försäkringskassan behöver därför stärka
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verksamhets- och försäkringskompetensen i sitt utvecklingsarbete
och minska projektens omfång. Försäkringskassan bör också se över
resurstilldelningen till utveckling av rättsligt stöd relativt den övriga
verksamheten.
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans
handläggning och beslut om SGI noll (ISF Rapport 2016:10)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den inkomst som ligger
till grund för ersättningar vid inkomstbortfall, såsom sjukpenning,
tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning på sjukpenningnivå.
Den som inte har en inkomst från arbete eller inte uppfyller kraven
för skydd av tidigare fastställd SGI får sin SGI fastställd till 0 kronor.
De blir då ”nollplacerade” (så kallad SGI noll).
I rapporten Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll beskriver ISF vilka
som blivit nollplacerade och varför de blivit det. Rapporten beskriver
också kvaliteten i Försäkringskassans handläggning och beslut om
SGI noll. Fokus ligger på SGI-beslut vid ansökan om sjukpenning,
tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning.
Ett beslut att fastställa SGI till noll kronor kan få stora konsekvenser
för en persons ekonomi. Det är också av stor betydelse för socialförsäkringsutgifterna och socialförsäkringens legitimitet att rätt
ersättning betalas ut till den som har rätt till det. Det är därför angeläget att SGI handläggs rättssäkert, likformigt och effektivt. Under
år 2015 fattades 1,2 miljoner beslut om SGI varav 80 000 beslut om
nollplacering. Försäkringsutgifterna för de förmåner som ingår i
granskningen var cirka 67,8 miljarder kronor under 2015.
ISF konstaterar i rapporten bland annat att de personer som har en
svag förankring på arbetsmarknaden är de som nollplaceras i högst
utsträckning. Bland dessa finns förhållandevis många som är yngre
eller som är födda utomlands. ISF konstaterar också att det kan vara
svårt att fastställa den förväntade framtida inkomsten för sökande
med tidsbegränsade anställningar eller oregelbundna inkomster.
Det beror på att dagens regelverk om SGI innebär att den SGI som
personen får baseras på en bedömning av framtida inkomster. Den
bedömda framtida inkomsten baseras i sin tur på tidigare inkomster,
vilket kan skapa problem för personer med oregelbunden inkomst.
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Förutsägbarheten för dessa personers försäkringsskydd är därmed
liten.
Regelverket är också komplext och svårt att förstå. De som vet hur
SGI skyddas vid förvärvsavbrott kan behålla sin SGI under lång tid.
Däremot kan den som saknar kunskap eller förmåga och gör fel
riskera att få SGI noll efter en enda dag utan SGI-skydd.
De huvudsakliga slutsatserna i övrigt är:
–

Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll
är generellt av god kvalitet men det finns utrymme för
förbättring i vissa moment i handläggning och beslut.

–

Försäkringskassans kommunicerings- och beslutsbrev om SGI
noll behöver blir mer enhetliga, individualiserade och tydliga.

–

SGI bör prioriteras högre i Försäkringskassans verksamhet
eftersom SGI är grunden för många utbetalningar och har
stora konsekvenser både för de enskilda medborgarna och
för samhället som helhet.

–

Kompetensutvecklingen för SGI-handläggare är otillräcklig
och behöver förbättras.

–

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste förbättra
utbytet av de uppgifter som används i SGI-handläggningen.

–

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk skiljer
sig åt, vilket leder till otydlighet. Det påverkar i sin tur förutsägbarheten och rättssäkerheten för de enskilda.

–

SGI-skyddsreglerna bör ses över för att öka enhetligheten
och förutsägbarheten för de enskilda.

Att använda lagens bedömningsutrymme (ISF kommenterar
2016:1)

Det behövs en ökad medvetenhet om det utrymme för bedömningar
som finns i lagstiftningen på socialförsäkringsområdet. Hur myndigheterna använder bedömningsutrymmet i sina beslut påverkar
kostnaderna för socialförsäkringarna, bidrar till variationer i till
exempel sjuktal och kan för den enskilde göra det oklart om hen har
rätt till en förmån eller inte. I rapporten Att använda lagens bedöm-
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ningsutrymme diskuterar ISF det utrymme för bedömningar som finns
i lagstiftningen och hur myndigheterna hanterar de utmaningar som
följer av bedömningsutrymmet.
Myndigheternas beslut om rätt till förmån för enskilda styrs av gällande rätt, det vill säga lagstiftningen, dess förarbeten och eventuell
rättspraxis. Men socialförsäkringslagstiftningen är (liksom annan
lagstiftning) oftast oprecis. Det innebär att den inte ensam räcker för
att avgöra utfallet i varje enskilt ärende. Det finns ett bedömningsutrymme när flera utfall i ett enskilt ärende överensstämmer med
gällande rätt.
Att lagstiftningen är utformad så beror oftast på att lagstiftaren medvetet velat göra det möjligt att ta hänsyn till omständigheter i det
enskilda fallet så att utfallet ska överensstämma med de syften som
förmånen är tänkt att fylla.
Förutom behovet av att kunna väga in omständigheter i det enskilda
fallet kan det också finnas andra skäl till att reglerna är oprecisa.
Några exempel är att lagstiftningen ska vara hållbar över tid, att
begrepp ska definieras av sakområdesexpertis eller att lagen ska ge
utrymme för en precisering genom rättspraxis.
I rapporten diskuterar ISF
–

olika typer av bedömningsutrymme i lagstiftningen

–

faktorer som kan påverka hur bedömningsutrymmet används

–

hur bedömningsutrymme kan studeras med sjukersättning
som exempel

–

lagstiftarens och myndigheternas ansvar för att hantera
bedömningsutrymmet

Försäkringskassan i förändring – En studie av myndighetens
styrande dokument 2005–2016 (ISF Arbetsrapport 2016:2)

Försäkringskassan har bedrivit ett omfattande förändringsarbete
sedan myndigheten bildades år 2005. ISF har i rapporten
Försäkringskassan i förändring – En studie av myndighetens
styrande dokument 2005–2016 studerat externa och interna
styrdokument som gäller Försäkringskassans verksamhet. Målet
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med studien var att ge en bild av Försäkringskassans utvecklingsoch förändringsarbete under åren 2005–2016.
En central slutsats av granskningen är att Försäkringskassans interna
styrning i hög grad påverkas av regeringens styrning. Myndighetens
interna styrning har haft olika fokus över åren. ISF konstaterar i
rapporten att en betydande del av variationen verkar bero på förändrade signaler i regeringens styrning genom de årliga regleringsbreven.
Regeringens ändrade signaler har fått stort genomslag i Försäkringskassans interna styrande dokument. När en ny generaldirektör har
utsetts har det ofta bidragit till att den styrning som kommer till
uttryck i regleringsbreven förstärkts ytterligare i Försäkringskassans
interna styrdokument.
Det betänkande som låg till grund för att bilda Försäkringskassan
år 2005 uttryckte en tydlig riktning för myndighetens styrning.
Medborgarna skulle känna tilltro till socialförsäkringen och dess
administration. Det handlade om korta handläggningstider och
korrekta beslut, men även om god tillgänglighet till information
och tjänster som svarar mot samhällets och därmed också mot
medborgarnas behov. De försäkrade skulle veta att de får den ersättning de är berättigade till, att bedömningarna görs lika oavsett var i
landet de bor och att de blir väl bemötta av kompetenta tjänstemän.12
Under perioden 2005–2007 var målen i regleringsbreven i paritet med
de ursprungliga målen från tiden för myndighetens tillkomst. Därefter
tonades dessa mål ner något under perioden 2008–2011, och regleringsbreven fokuserade i stället på regeringens reformer. Regeringen
betonade också allt fler komponenter som myndigheten skulle ta
hänsyn till. Bland annat tillkom god service och ett gott bemötande.
Under perioden 2012–2014 betonade regleringsbreven vikten av ökat
förtroende, medan rättsäkerhet och effektivitet inte nämndes i regleringsbreven. Men betoningen på rättsäkerhet och effektivitet återkom
i 2016 års regleringsbrev.

12

SOU 2004:127.
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Förmåner till barn och familjer

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till barn
och familjer.
Höjd grundnivå i föräldrapenningen – Har uttaget av föräldrapenning påverkats? (ISF Rapport 2016:1)

Föräldrapenningen kompenserar för inkomstbortfall när föräldrar är
hemma med sina barn. Även föräldrar med låg eller ingen arbetsinkomst innan barnet föddes kan få en viss ekonomisk ersättning
under föräldraledigheten – föräldrapenning på grundnivå. Denna
ersättningsnivå höjdes i flera steg under perioden 2002–2016, från
60 till 250 kronor om dagen. Effekterna av dessa höjningar har inte
utvärderats tidigare. I rapporten Höjd grundnivå i föräldrapenningen
– Har uttaget av föräldrapenning påverkats? har ISF undersökt om
de höjningar som genomfördes under perioden 2002–2104 påverkade
uttaget av föräldrapenningdagar bland de föräldrar som får ersättning
på grundnivå.
Motiven till höjningarna var främst att skydda barn i familjer med
svag ekonomi och att stärka ekonomin för de grupper som löper
högre risk för att bli ekonomiskt utsatta. Det gäller till exempel unga
föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och hushåll
där minst en förälder är född utomlands.
Analysen visar tydligt att mammornas genomsnittliga antal uttagna
dagar med ersättning på grundnivå under barnets två första år ökade
markant i samband med att grundnivån höjdes 2002. Parallellt med
höjningarna har antalet och andelen utbetalade dagar på grundnivå
ökat stadigt. Detsamma gäller både antalet och andelen personer som
får ersättning på grundnivå. Ökningen hade ingen motsvarighet bland
kvinnor med ersättning på sjukpenningnivå, där uttaget har fortsatt att
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sjunka under hela perioden. Bland papporna finns ingen ökning till
följd av den höjda ersättningen. Analysen visar också att sammansättningen av gruppen med ersättning på grundnivå inte har förändrats
på något avgörande sätt under den studerade perioden. Den observerade ökningen kan sannolikt inte förklaras av att gruppen med
ersättning på grundnivå har förändrats.
Skillnaderna mellan olika grupper av kvinnor ökade eftersom kvinnor
med en svag ställning på arbetsmarknaden ökade uttaget av föräldrapenningdagar, medan kvinnor med en starkare ställning på arbetsmarknaden minskade sitt uttag. Samtidigt ökade uttaget bland män till
kvinnor som fick ersättning på sjukpenningnivå och jämställdheten
ökade därmed i denna grupp. Samma ökning syns inte bland män till
kvinnor som fick ersättning på grundnivå och det jämställda uttaget
har därför inte ökat i samma utsträckning i denna grupp. Höjningen
av grundnivån har alltså lett till större skillnader i uttag mellan olika
grupper av kvinnor, och större skillnader mellan föräldrar på grundrespektive sjukpenningnivå när det gäller jämställda uttag.
ISF framhåller att det är intressant att fortsätta att studera hur föräldrapenningens grundnivå på olika sätt påverkar kvinnors förvärvsarbete och indirekt den ekonomiska utsattheten bland barn.
Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag (ISF Rapport 2016:7)

Bostadsbidraget syftar till att stödja ekonomiskt svaga hushåll.
Bidraget är preliminärt och fastställs slutligt först när inkomsten
och den slutliga skatten är fastställd för det kalenderår som bidraget
gäller. Denna konstruktion gör att många försäkrade blir återbetalningsskyldiga. I rapporten Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag har ISF granskat hur Försäkringskassan arbetar med kontroller
för att få korrekta och fullständiga beslutsunderlag inför beslut om
bostadsbidrag. ISF har belyst förutsättningarna för handläggningen
av bostadsbidrag och identifierat vilka de största svårigheterna är.
Förmånens konstruktion bygger på en uppskattning av kommande
inkomster som senare stäms av mot de inkomster som Skatteverket
fastställer när de beslutar om den slutliga skatten. I och med att
inkomsten under ett år ska fördelas lika på alla årets månader vid
beräkningen av bostadsbidraget kan de som får bidraget bli skyldiga
att betala tillbaka bostadsbidrag, trots att de hade rätt till bidraget när
det beviljades. I den slutavstämning som gjordes 2015 blev cirka en
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tredjedel av mottagarna återbetalningsskyldiga. Tidigare studier har
visat att närmare två tredjedelar av de återbetalningsskyldiga inte
klarar av återbetalningskraven och därför blir skuldsatta.
Granskningen visar både att bidragets konstruktion är svår att förstå
och att Försäkringskassans utredningar av framför allt inkomster och
förmögenhet ofta är alltför begränsade. Resultatet blir att många blir
återbetalningsskyldiga med långvariga ekonomiska bekymmer som
följd. Detta problem skulle kunna reduceras om handläggningen av
förmånen förbättrades, både i samband med ansökningstillfället och
under den period som bidraget betalas ut. Det skulle minska skillnaderna mellan det preliminära och slutliga bostadsbidraget och därmed
även minska återbetalningskraven och skuldsättningen. Försäkringskassans utredning och rimlighetsbedömning av de inkomstuppgifter
som de sökande lämnar framstår som det största problemet i handläggningen.
Analysen visar vidare att både beslutens kvalitet och handläggningens
effektivitet skulle kunna förbättras med hjälp av ett ökat informationsutbyte inom Försäkringskassan. Kvaliteten och effektiviteten
skulle också förbättras genom regeländringar för att underlätta
informationsutbytet mellan Försäkringskassan och andra myndigheter.
Förbättringar av detta slag kan reducera de problem som redan finns,
men för att verkligen komma till botten med problemen rekommenderar ISF att förmånen reformeras. En del i detta skulle kunna vara att
bostadsbidraget baserades på den försäkrades faktiska inkomst varje
månad, vilket skulle lösa många av de problem som kännetecknar
bidraget i dagsläget.
Att adoptera – en ekonomisk fråga – En studie om adoptionsbidrag
och ekonomiska förutsättningar för adoption (ISF Rapport 2016:9)

Internationella adoptioner har förekommit i stor skala i Sverige sedan
1960-talet. År 1989 infördes ett adoptionsbidrag för att underlätta
adoption ekonomiskt. Adoptionsbidraget har över tid och beroende
på ursprungsland täckt olika stor del av den totala kostnaden för att
adoptera. I rapporten Att adoptera – en ekonomisk fråga – En studie
om adoptionsbidrag och ekonomiska förutsättningar för adoption har
ISF undersökt vilka grupper som adopterar och om adoptionsbidraget
påverkar beslutet att adoptera.
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En central slutsats är att benägenheten att genomföra en internationell
adoption hänger samman med hushållens ekonomiska situation. Att
adoptera från ett annat land är kostsamt och det är främst hushåll från
den högsta inkomstkvintilen i samhället som adopterar, det vill säga
den femtedel som har högst inkomst. Detta gäller såväl för de som
adopterar ett första som för de som adopterar ett andra barn.
En annan slutsats är att adoptionsbidraget underlättar adoption för
de hushåll som inte har de högsta inkomsterna. Benägenheten att
adoptera är högre ju mer av adoptionskostnaden som adoptionsbidraget täcker. Benägenheten att adoptera ökar också mer för hushåll
i de mellersta än i de högsta inkomstgrupperna när bidraget täcker
större del av adoptionskostnaden.
Den ökning av adoptionsbidraget som har genomförts visar sig också
ha haft större betydelse för benägenheten att adoptera för hushåll i
de mellersta och lägre inkomstgrupperna, än för hushåll i den högsta
inkomstgruppen. Detta tyder på att adoptionsbidraget har en omfördelande effekt, det vill säga att det ökar möjligheterna att kunna adoptera för de hushåll som inte har den starkaste ekonomin.
Kostnaden för att adoptera har ökat över tid medan bidraget har legat
på samma nivå sedan 2001. ISF konstaterar att studien stödjer en
höjning av adoptionsbidraget, om den politiska målsättningen är att
fler hushåll än de med högst inkomster ska kunna adoptera. Dessutom
bör det övervägas om adoptionsbidraget löpande bör räknas upp,
för att bidraget inte ska urholkas. ISF föreslår också att en inkomstprövning av bidraget bör utredas i relation till de syften som bidraget
har. Reglerna vid en eventuell inkomstprövning måste i så fall vara
tydliga, eftersom en förutsägbar nivå på bidraget sannolikt påverkar
beslutet att adoptera.
Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?
(ISF Rapport 2016:15)

Den 1 mars 2014 infördes nya regler om delat barnbidrag. Huvudregeln är att barnbidraget ska delas mellan föräldrarna, om de inte har
anmält vem av dem som ska ta emot bidraget. Det är endast föräldrar
med gemensam vårdnad som kan dela på barnbidraget. Om en
förälder har ensam vårdnad får den föräldern också hela barnbidraget.
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ISF har fått regeringens uppdrag att följa upp om de ändrade reglerna
har fått den effekt som regeringen har avsett och om förändringen har
lett till att administrationen har blivit effektivare. Eftersom så kort tid
gått sedan reglerna infördes går det ännu inte att studera de sammantagna effekterna av reformen, men i rapporten Delat barnbidrag – Ett
steg på vägen mot ökad jämställdhet? gör ISF en första uppföljning
av de nya reglerna. Uppföljningen omfattar endast föräldrar med
gemensam vårdnad.
ISF:s uppföljning visar att:
–

Fler än hälften av föräldrarna delar på barnbidraget för barn
födda efter lagändringen, men många ändrar så att hela
barnbidraget betalas till mamman.

–

Många föräldrar verkar vara överens om vem som ska ta
emot barnbidraget, men det förekommer också konflikter
om barnbidrag.

–

Enligt simuleringar kommer att reformen att öka inkomstskillnaderna mellan mammor och pappor med 3–4 procentenheter när reformen har fått fullt genomslag. Andelen
ekonomiskt utsatta bland ensamstående kvinnor med barn
folkbokförda i hushållet beräknas också öka.

–

Försäkringskassans handläggning har blivit mer komplicerad
och mer manuell efter lagändringen.

–

Handläggningen av flerbarnstillägg har blivit mer komplicerad
efter lagändringen.

ISF rekommenderar att reglerna om flerbarnstillägg ses över eftersom lagändringen har gjort dem mer komplicerade och svårare att
tillämpa, svårare att förklara för föräldrar samt gett upphov till en
omfattande manuell administration för Försäkringskassan.
ISF anser att det finns anledning att överväga om Försäkringskassan
ska informera sammanboende föräldrar som har delat barnbidrag men
vill att en förälder ska få hela barnbidraget om möjligheten att själva
omfördela det inom familjen. Detta skulle minska Försäkringskassans
administration och förenkla för föräldrarna. ISF anser även att det
finns anledning att överväga om Försäkringskassan ska tydliggöra att
föräldrar kan göra en gemensam anmälan istället för att en förälder
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gör en enskild anmälan om att dela barnbidraget i de fall föräldrarna
är överens om detta. Det skulle leda till snabbare beslut för föräldrarna och en mer effektiv handläggning för Försäkringskassan.
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Förmåner till personer med
funktionsnedsättning

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till
personer med funktionsnedsättning.
Sjukvårdande insatser och personlig assistans (ISF Rapport
2016:16)

Försäkringskassan kan bevilja statlig assistansersättning för kostnader
för personlig assistans som gäller hjälp med brukares grundläggande
behov och andra personliga behov. Många brukare behöver också
hjälp med sjukvårdande insatser. Men Försäkringskassan får inte
bevilja assistansersättning för sjukvårdande insatser som utförs enligt
hälso- och sjukvårdslagen. Försäkringskassan kan däremot bevilja
assistansersättning för en insats om det bedöms att en sådan åtgärd
kan utföras som så kallad egenvård. I rapporten Sjukvårdande insatser och personlig assistans har ISF på regeringens uppdrag granskat
hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och i vilken
utsträckning ansvar kan utkrävas om något går fel. ISF har dessutom
undersökt den domstolspraxis som gäller för egenvården och hur den
påverkar hur Försäkringskassan tillämpar reglerna om assistansersättning.
Bedömningen av om en insats kan utföras som egenvård görs av en
legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Bedömningen
ska ta hänsyn till den kompetens som den som ska utföra egenvården
har och utgår ifrån att åtgärden ska kunna utföras patientsäkert.
Egenvården utförs utanför hälso- och sjukvårdens ansvarssystem.
ISF:s granskning visar att Försäkringskassan uppfattar att det är svårt
att få tillräckliga underlag från hälso- och sjukvården för att kunna
bedöma om en åtgärd ska räknas som egenvård eller inte. Gransk-
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ningen visar också att det är svårt att dra gränsen mellan om en åtgärd
ska räknas som stöd som hör till brukarens dagliga liv eller om den
ska räknas som en sjukvårdande åtgärd. Om åtgärden räknas som stöd
i det dagliga livet kan den ingå i brukarens grundläggande behov.
Vidare har Försäkringskassan inte följt en enhetlig struktur för att
bedöma när eller för vilka åtgärder hälso- och sjukvården bör ta
ställning till om åtgärden är sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
eller om den är egenvård.
Försäkringskassan har under år 2016 bestämt att egenvård inte kan
vara grundläggande behov. Det motiverades av en dom från Högsta
förvaltningsdomstolen. Det gör det svårare för personer att kvalificera
sig för statlig assistansersättning. Effekten har förstärkts genom en
dom som innebär att så kallad medicinsk tillsyn inte heller kan vara
grundläggande behov. Det medför att personer med stort behov av
sjukvårdande insatser, oavsett om insatserna utförs enligt hälso- och
sjukvårdslagen eller som egenvård, riskerar att mista den statliga
assistansersättningen.
ISF konstaterar vidare att det finns en oro hos de som anordnar
assistans över att de personliga assistenterna utför åtgärder där
säkerheten för brukaren kan ifrågasättas. En åtgärd som utförs med
stöd av en egenvårdsbedömning omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningens ansvarssystem. Det innebär att den personliga
assistenten kan bli skyldig att betala skadestånd om hon eller han
orsakar en sak- eller personskada.
I rapporten lämnar ISF tre rekommendationer till regeringen:
–

Regeringen bör se över möjligheterna att skapa ett system som
förenklar bedömningarna och förtydligar vilket ansvar olika
huvudmän har för de insatser som personliga assistenter gör.

–

När det gäller de grundläggande behoven bör regeringen överväga i vilken mån nu gällande praxis stämmer överens med
målen för den personliga assistansen och det uppdelade
huvudmannaansvaret. Om regeringen bedömer att det finns
behov av att förändra hur reglerna om personlig assistans tilllämpas i dag bör regeringen föreslå lagändringar för att åstadkomma en sådan förändring.

–

Regeringen bör också klargöra vilken typ av stöd som i första
hand ska ersättas av respektive huvudman.
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Tandvårdsförmåner

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om tandvårdsförmåner.
Omfördelning inom tandvårdsstödets högkostnadsskydd
(ISF Rapport 2016:11)

Den 1 juli 2008 infördes ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Stödet
består av ett system med tandvårdscheck och högkostnadsskydd för
tandvårdskostnader. Syftet med reformen var att uppmuntra förebyggande och regelbunden tandvård och att sänka kostnaderna för
personer med höga tandvårdskostnader. Högkostnadsskyddet fungerar som en tandvårdsförsäkring, och tandvårdskostnader över ett
visst belopp täcks delvis av det statliga tandvårdsstödet. Den del av
tandvårdskostnaderna som patienten inte står för betalas direkt av
Försäkringskassan till tandläkaren.
I rapporten Omfördelning inom tandvårdsstödets högkostnadsskydd
har ISF undersökt omfördelningsprofilen i det svenska tandvårdsstödets högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddets utformning innebär
att patienter får en större subvention ju mer tandvård de konsumerar.
Så länge tandvårdskonsumtion huvudsakligen drivs av patientens
vårdbehov, och tandhälsan ökar med inkomsten, bidrar sannolikt
högkostnadsskyddet till den progressiva omfördelning som sker
genom andra delar av det svenska socialförsäkringssystemet. Progressivitet innebär att resurser omfördelas från personer med högre
inkomster till personer med lägre inkomster. Men det finns stöd i
tidigare studier för att användningen av hälso- och sjukvård ökar när
inkomsterna ökar. Detsamma gäller för tandvårdskonsumtionen i
Sverige.
Analysens huvudresultat är att tandvårdsstödets högkostnadsskydd
bidrar till att öka progressiviteten i socialförsäkringen för majoriteten
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av patienter. Det innebär att personer med låga inkomster i högre
utsträckning än personer med höga inkomster får sina tandvårdskostnader täckta genom högkostnadsskyddet. Det är inte givet på
förhand att så är fallet eftersom personer med högre inkomster i
genomsnitt konsumerar mer tandvård samtidigt som högkostnadsskyddets utformning innebär att patienter får en större subvention
ju mer tandvård de konsumerar.
Resultaten visar också att högkostnadsskyddets omfördelningsprofil
ser olika ut för olika åldersgrupper. För patienter i åldern 35–64 år
är en högre disponibel inkomst förknippad med en lägre sannolikhet
att få sina tandvårdskostnader täckta via högkostnadsskyddet. Detta
resultat antyder att tandvårdsstödets högkostnadsskydd bidrar till den
progressiva omfördelning som sker genom andra delar av socialförsäkringssystemet för denna patientgrupp.
Men detta resultat gäller inte för äldre patienter. För patienter i åldersgruppen 65–89 år är en högre disponibel inkomst förknippad med en
högre sannolikhet att få tandvårdskostnaderna täckta genom högkostnadsskyddet. I denna patientgrupp bidrar således högkostnadsskyddet
till att minska den progressiva omfördelningen i socialförsäkringssystemet. Detta kan innebära problem från ett omfördelningsperspektiv eftersom det positiva sambandet mellan inkomst och tandhälsa
är starkare i den äldre patientgruppen jämfört med i den yngre
patientgruppen. Annorlunda uttryckt är skillnaden i tandhälsa mellan
personer med låg och hög inkomst större bland patienter i åldern
65–89 år än bland patienter i åldern 35–64 år. Därtill har äldre patienter generellt sämre tandhälsa än yngre patienter, vilket också innebär
att de i genomsnitt har ett större tandvårdsbehov.
Inkomstens betydelse för tandvårdskonsumtion (ISF Rapport
2016:12)

Det är ett väldokumenterat mönster att personer med högre inkomster
i genomsnitt också har bättre hälsa. Men det saknas en heltäckande
bild av vad som orsakar mönstret och det saknas generellt data över
hälsobeteenden. Därför är lite känt om hur relationen mellan socioekonomisk status och investeringar i hälsa faktiskt ser ut. I rapporten
Inkomstens betydelse för tandvårdskonsumtion redovisar ISF resultatet av en undersökning av den socioekonomiska statusens, mätt med
livsinkomster, betydelse för tandvårdskonsumtionen.
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Analysen visar att både tandhälsan och tandvårdskonsumtionen ökar
med individens livsinkomst. Tandhälsan försämras snabbare för de
som har lägst inkomster, jämfört med de som har högst inkomster.
Därtill ökar skillnaderna avsevärt i både tandhälsa och tandvårdskonsumtion mellan olika inkomstgrupper under hela livet. Effekten
av inkomsten på tandvårdskonsumtionen ökar dessutom när analysen
tar hänsyn till tandhälsa, det vill säga när tandvårdskonsumtionen
jämförs mellan personer med olika inkomster men med liknande
tandhälsa. Effekten av inkomsten på tandvårdskonsumtionen ökar
även med åldern. Från medelåldern fram till åren före pension ökar
effekten av inkomsten med en faktor på 9,6. Detta innebär att effekten
av inkomsten på tandvårdskonsumtion är nästan tio gånger högre
bland de som är 60–64 år än bland de som är 40–44 år. Tandvårdskonsumtion utgör endast en dimension av en individs hälsobeteende.
Resultaten indikerar därför att effekten av socioekonomisk status på
hälsobeteenden kan vara betydande även i andra dimensioner, sett ur
ett livstidsperspektiv.
Studiens resultat illustrerar tydligt hur skillnader i tandhälsa relaterat
till livsinkomster ökar över livet. Studien kan inte identifiera vilken
eller vilka mekanismer som ger upphov till det dokumenterade
mönstret för tandhälsans utveckling. Men resultaten ger ändå stöd
för att skillnader i beteendemönster kan vara en sådan mekanism.
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Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om ohälsorelaterade
förmåner.
Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras
– Ett genusperspektiv (ISF Rapport 2016:4)

Försäkringskassan har utvecklat en försäkringsmedicinsk utredningsmodell för att bedöma arbetsförmåga. Modellen kallas för aktivitetsförmågeutredning (AFU). I rapporten Aktivitetsförmågeutredningar
(AFU) behöver kvalitetssäkras – Ett genusperspektiv har ISF undersökt om och hur AFU tar hänsyn till sådana skillnader mellan kvinnor
och män som kan ha betydelse för Försäkringskassans bedömningar
av de försäkrades arbetsförmåga. Rapporten är den andra och slutliga
i en granskning som har gjorts på uppdrag av regeringen.
Sammantaget visar resultaten att AFU och det relaterade kunskapsunderlaget behöver kvalitetssäkras. Denna kvalitetssäkring är en
förutsättning för att Försäkringskassans handläggare ska ha ett rättvisande stöd för den individuella prövningen av kvinnors och mäns
arbetsförmåga.
Granskningen visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män
som har genomgått en AFU när det gäller självskattningar av förmåga
och läkarbedömningar. Skillnaderna gäller framför allt förmågorna
styrka och rörlighet respektive psykisk uthållighet. Försäkringskassan
bör därför ta reda på om de moment i AFU som ska klarlägga
begränsningar i dessa två förmågor fungerar likartat för båda könen.
Det gäller för såväl det frågeformulär som den försäkrade ska fylla
i inför en AFU som undersökningsmomenten i läkarutredningen.
Till AFU har även ett kunskapsunderlag tagits fram med beskrivningar av krav på medicinskt relaterade förmågor i 40 yrkesområden.
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Försäkringskassans handläggare kan använda detta underlag som
stöd vid bedömning av försäkrades arbetsförmåga. Granskningen
visar att kunskapsunderlaget har utgått från en teoretisk och könsneutral arbetsmarknad, inte från den verkliga, starkt könssegregerade
svenska arbetsmarknaden. ISF menar att det för varje yrkesområde
i kunskapsunderlaget bör göras en genomlysning av yrkesområdet ur
ett genusperspektiv. Genomlysningen bör resultera i tydliga beskrivningar i kunskapsunderlaget, vilka ligger närmare den verkliga arbetsmarknaden än vad som nu är fallet. Kunskapsunderlaget är dessutom
inte kvalitetssäkrat när det gäller validiteten i kravnivåerna på arbetsförmåga för de yrkesområden som ingår i underlaget.
Granskningen visar dessutom att det finns betydande brister i kvalitetssäkringen av de bedömningar som görs i AFU. Bristerna gäller
dels tillförlitligheten i de bedömningar läkare och handläggare gör i
AFU (reliabilitet), dels om handläggare med hjälp av informationen
i AFU-utlåtanden kan särskilja försäkrade med nedsatt arbetsförmåga
från försäkrade som kan klara av att återgå i arbete (prognostisk validitet). Det är mycket angeläget att sådana undersökningar genomförs
för att säkerställa kvaliteten i AFU – inte minst för rättssäkerheten i
sjukförsäkringen.
Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda (ISF Rapport
2016:5)

ISF har i rapporten Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda
granskat hur andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig
åt mellan personer som är födda i Sverige och personer födda i andra
delar av världen. Gruppen som är födda i Mellanöstern, Nordafrika
och Turkiet (MENA) samt Afrika söder om Sahara får högst andel
avslag på ansökan om sjukpenning. Lägst andel avslag har inrikes
födda och födda i övriga Norden. Faktorer som ålder, utbildningsnivå, yrke, arbetsmarknadssektor och inkomst kan bara till en liten
del förklara de skillnader som finns i avslagsfrekvensen mellan de
inrikes födda som grupp och gruppen utrikes födda. Syftet med
granskningen har varit att öka förståelsen för och kunskapen om
varför andelen som får avslag på ansökan om sjukpenning skiljer
sig åt mellan försäkrade som är inrikes födda och försäkrade födda
i andra delar av världen.
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Granskningen visar att det är vanligt att de som får avslag på sin
ansökan har en svag anknytning till arbetsmarknaden. För personer
som är arbetslösa ska arbetsförmågan bedömas mot arbeten som
normalt förekommer på arbetsmarknaden, inte mot specifika arbetsuppgifter som är fallet för anställda. Det har till följd att kraven för att
beviljas sjukpenning för den som är arbetslös är högre än för den som
har ett arbete. Personer som är födda i MENA har en sämre förankring på arbetsmarknaden än inrikes födda, vilket sannolikt leder till
den högre andelen avslag på ansökan om sjukpenning.
I granskningen noterade ISF att läkarintyg som har utfärdats av vissa
läkare förekommer i en stor andel av avslagsärendena för personer
födda i MENA. Försäkringskassan har en särskild handläggning av
dessa ärenden på grund av misstankar om att läkarna inte har grundat
läkarintygen på en korrekt bedömning. Detta ökar sannolikheten för
att få avslag. ISF konstaterade att det finns en risk för att besluten inte
blir rättssäkra när ärendena handläggs utifrån ett kontrollperspektiv
som enbart baseras på vilken läkare som har utfärdat läkarintyget.
Granskningen visar också att det finns vissa brister i Försäkringskassans utredningar i de fall där de inrikes födda får sjukpenning och har
ett läkarintyg som baseras på en telefonkontakt med läkaren. Det
finns också brister i utredningarna som gäller personer födda i MENA
som får avslag på ansökan om sjukpenning. Om Försäkringskassan
i större utsträckning hade utrett varje ärende som dess beskaffenhet
kräver, skulle sannolikheten öka för att besluten blir mer välgrundade
vilket kan öka rättssäkerheten. Att utreda varje ärende grundligt är
emellertid resurskrävande. Det är därför angeläget att Försäkringskassan säkerställer att handläggarna har en rimlig mängd ärenden att
handlägga.
Läkares sjukskrivning av kvinnor och män (ISF Rapport 2016:13)

Läkarintyget är ett centralt underlag för Försäkringskassans beslut om
sjukpenning. Det påverkar också inflödet i sjukförsäkringen, det vill
säga hur många personer som ansöker om och får ersättning från
Försäkringskassan. Tidigare analyser visar att hur länge personen är
sjukskriven i det första läkarintyget starkt påverkar längden på perioden med sammanhängande utbetalningar av sjukpenning och rehabiliteringspenning, den så kallade sjukfallslängden.
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I rapporten Läkares sjukskrivning av kvinnor och män visar ISF att
läkare sjukskriver män längre än kvinnor i sina läkarintyg. I det första
läkarintyget sjukskrivs män i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor.
En hypotes i studien var att skillnaderna i sjukskrivningstid i det
första läkarintyget utjämnas i senare läkarintyg, det vill säga bland
försäkrade som har haft en förnyad läkarkontakt och fått en förlängd
sjukskrivning. Men resultaten visar att könsskillnaderna snarare
förstärks än utjämnas. Män sjukskrivs i genomsnitt i ytterligare
1,8 dagar längre i det andra läkarintyget, förutom de i genomsnitt
2,8 dagarna längre sjukskrivningstid i det första läkarintyget. Rapporten visar också att hälso- och sjukvården bedömer att kvinnor har en
i genomsnitt något större funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning än män.
Det är vidare tydligt att läkarnas sjukskrivningspraxis spelar stor roll
för kvinnors och mäns beslut att avsluta sin sjukfrånvaro. Det beror
på att många är sjukfrånvarande precis så länge som läkaren rekommenderar.
Resultaten i studien visar på att det behövs flera olika slags insatser
för att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med
sjukskrivning av kvinnor och män:
–

Långsiktiga kompetenssatsningar i försäkringsmedicin där
en jämställd sjukskrivningsprocess bör vara en viktig del i
utbildningen. Det behövs också en fortsatt utveckling av
stödresurser i sjukskrivningsprocessen ur ett genusperspektiv.

–

Utökad användning av elektroniska läkarintyg i hälsooch sjukvården. Elektroniska läkarintyg ökar effektiviteten
i administrationen av sjukförsäkringen. De ger dessutom
möjligheter att genomföra systematiska uppföljningar av
läkares sjukskrivningspraxis på verksamhetsnivå samt på
lokal, regional och nationell nivå.

–

Studier av läkares sjukskrivning av kvinnor och män i olika
landsting och regioner samt mellan olika vårdformer och
läkarspecialiteter. För att studierna ska kunna fylla de kunskapsluckor som finns bör läkarintygs- och sjukfallsdata
kombineras med hälso- och sjukvårdsdata.
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Slutligen bedömer ISF att olika slags fördjupade studier behöver
genomföras för att öka förståelsen för varför det finns könsskillnader
respektive regionala skillnader när det gäller sjukskrivningstiden
i läkarintygen.
Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering av införandet
(ISF Rapport 2016:14)

I rapporten Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering
av införandet har ISF på regeringens uppdrag granskat de åtgärder
Försäkringskassan har genomfört för att motverka negativa effekter
av det förenklade läkarintyget. ISF har i granskningen identifierat
en rad brister i samband med att Försäkringskassan införde intyget.
I januari 2015 beslutade den dåvarande ledningen för Försäkringskassan att förenklade läkarintyg skulle införas successivt i hela
landet. Förenklade läkarintyg gav läkarna en möjlighet att skriva
intyg med betydligt färre uppgifter i sjukfall som är okomplicerade ur
ett sjukförsäkringshänseende. Det gäller för fall där patienten bedöms
kunna återgå i arbete utan åtgärder från Försäkringskassan eller
arbetsgivaren. Ett syfte var att flytta både hälso- och sjukvårdens och
Försäkringskassans fokus från dessa enkla fall till mer komplicerade
sjukfall.
I april 2016 beslutade den nya ledningen för Försäkringskassan att
stoppa den vidare utrullningen av intygen, efter att en utredning från
myndighetens rättsavdelning visade att det fanns stora brister i arbetssättet. Utredningen visade bland annat att en stor andel av sjukfallen
blev längre än de 60 dagar som satts upp som begränsning för i vilka
fall läkarna borde använda intygen. De vårdenheter som redan börjat
använda det förenklade intyget kan i dagsläget fortsätta med detta
ytterligare en tid, men med högre krav på innehållet i intygen.
ISF:s övergripande slutsats av granskningen är att de förenklade
läkarintygen infördes för snabbt och med bristande kontroll. Dessutom var de åtgärder som skulle förhindra negativa effekter otillräckliga eller så hann de inte komma på plats.
Under den period de förenklade intygen infördes hade Försäkringskassan ett mycket tydligt kundfokus i sin styrning. Det finns
indikationer på att det ledde till mindre strikta bedömningar i sjukförsäkringen. Vidare har hela processen präglats av att Försäkrings-
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kassans högsta ledning mycket tidigt bestämde sig för att förenklade
intyg var en god idé som skulle genomföras så snabbt som möjligt.
Intygen infördes också utan att det fanns en fungerande uppföljning.
Vidare fanns det meningsskiljaktigheter inom Försäkringskassan om
hur kriterierna för när läkarna skulle använda intygen skulle tolkas.
Dessa meningsskiljaktigheter reddes aldrig ut. Inte heller fanns de
förenklade läkarintygen med i Försäkringskassans riskanalyser under
de aktuella åren, vilket ISF finner anmärkningsvärt. I det beslutsunderlag som användes när Försäkringskassan beslutade att införa
intygen i hela landet fanns också flera punkter som gav en alltför
positiv bild av det aktuella läget.
De utbildningsinsatser som Försäkringskassan genomförde på vårdenheterna verkar vidare ha varierat i kvalitet och har inte nått sitt
syfte. Följden blev att många läkare skrev förenklade läkarintyg även
i sjukfall där dessa inte borde ha använts. Slutligen kan ISF konstatera att handläggarna uppfattade tydliga styrsignaler om att de skulle
lita på läkarna, och så långt som möjligt undvika att begära kompletteringar av de förenklade läkarintygen. Sammantaget ledde de brister
ISF har identifierat till att kontrollen av inflödet i sjukförsäkringen
minskade, vilket i sin tur riskerade att leda till fler och längre sjukskrivningar.
ISF har identifierat tre generella förbättringsområden som Försäkringskassan bör arbeta med:
–

Grundliga riskanalyser behövs och de största riskerna
måste fångas upp.

–

Alla intressenter måste vara med i processen vid stora
förändringar.

–

Väsentlig information måste nå hela organisationen.

Försäkringskassans nya ledning har sedan den tillträdde genomfört
förändringar i verksamhetsstyrningen. Det finns tecken på att
åtminstone en del av de brister som kännetecknade styrningen vid
införandet av de förenklade intygen är på väg att åtgärdas.
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Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen
(ISF Arbetsrapport 2016:1)

Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa.
Det kan därför ha stor betydelse både för rätten till sjukpenning
och för sjukpenningens ersättningsnivå om en person anses som
anställd eller inte.
I rapporten Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen visar
ISF att det vid prövningen av rätten till sjukpenning inte alltid är
tydligt när tidsbegränsat anställda ska räknas som anställda och när
de ska räknas som arbetslösa. Det gäller framförallt de som är timeller behovsanställda. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall
vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform.
Det finns ett avgörande om sjuklön från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där domstolen har resonerat om hur bedömningen av
om en person är anställd eller arbetslös kan göras. Även om denna
dom ger viss vägledning var omständigheterna i målet så speciella
att det är svårt att dra några generella slutsatser av domen. Kammarrätterna har i sin tur bedömt frågan på olika sätt och har inte hänvisat
till HFD:s avgörande i sina domskäl. Rättsläget är därför oklart. ISF
konstaterade i rapporten att det finns anledning att undersöka frågan
om skyddet i sjukförsäkringen vidare och se hur tillämpningen ser ut
i praktiken.
Rapporten visar vidare att personer med tidsbegränsade anställningar
inom kommun- och landstingssektorn i genomsnitt har färre dagar
med sjukpenning och även nekas sjukpenning i större utsträckning
än tillsvidareanställda inom samma sektorer. Det gäller oavsett ålder,
kön eller yrke.
När aktivitetsersättningen upphör (skrivelse till regeringen,
delrapportering av regeringsuppdrag)

Aktivitetsersättning kan lämnas till unga som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Ersättning kan lämnas som längst till och med
månaden före den månad då den unga fyller 30 år. Därefter kan den
försäkrade bland annat ansöka om sjukersättning. Sedan år 2005 har
antalet personer med aktivitetsersättning mer än fördubblats; år 2005
tog drygt 16 000 personer emot aktivitetsersättning jämfört med
knappt 38 000 i december 2015.
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ISF har på regeringens uppdrag inlett en uppföljning av vad som
händer med de försäkrade när aktivitetsersättningen upphör i
samband med att de fyller 30 år. ISF ska även granska Försäkringskassans prövning av ansökningar om sjukersättning för denna grupp.
Skrivelsen När aktivitetsersättningen upphör är en delredovisning
av uppdraget. Den beskriver hur de individer som flödar ut från
aktivitetsersättningen på grund av att den övre åldersgränsen är nådd
försörjer sig dels månaden efter att aktivitetsersättningen upphört,
dels ett år senare. Av skrivelsen framgår bland annat att en stor andel
får hel sjukersättning. Andelen har varierat mellan ungefär 40 och 60
procent under perioden 2004–2014. Men för både män och kvinnor är
det en lägre andel som har sjukersättning bland de med en psykiatrisk
diagnos än bland de som har en annan diagnos.
Fram till årsskiftet 2012 beviljades många av dem som lämnade
aktivitetsersättningen tidsbegränsad sjukersättning. Från och med år
2013, när möjligheten att bevilja tidsbegränsad sjukersättning upphörde, har fler deltagit i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Även andelen med hel sjukersättning har ökat under senare år.
Analysen visar vidare att försörjningssituationen för många som
tidigare haft aktivitetsersättning är varierande och komplex. Olika
försörjningskällor kombineras och varierar över tid, exempelvis
sjukersättning, sjukpenning, lön, arbetslöshetsersättning, ersättning
vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program och försörjningsstöd från kommunen.
ISF ska slutredovisa uppdraget i april 2017 och slutrapporten kommer
att innehålla en mer utförlig analys av försörjningssituationen för de
vars aktivitetsersättning har upphört. Slutredovisningen ska också
redovisa resultatet av den granskning av akter som genomförts för att
undersöka Försäkringskassans prövning av rätten till sjukersättning.
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Pensioner och pensionsrelaterade
förmåner

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om pensioner och
pensionsrelaterade förmåner.
En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex (ISF Rapport
2016:6)

I det reformerade pensionssystemet ska pensionen i princip utvecklas
i den takt som de yrkesverksammas inkomster utvecklas. Därför finns
det ett inkomstindex vars förändring från år till år i normala fall avgör
hur de utgående pensionerna och de innestående intjänade pensionsrätterna utvecklas över tid. ISF har i rapporten En utvärdering av
inkomstmåttet i inkomstindex på regeringens uppdrag analyserat
inkomstmåttet i inkomstindex för åren 2003–2014 för att utvärdera
om det är ett bra mått på genomsnittsinkomsten enligt de intentioner
som framgår av förarbetena till det reformerade pensionssystemet.
Rapporten belyser de problem som finns med måttets nuvarande
konstruktion. Rapporten presenterar också ett antal alternativa definitioner som kan spegla genomsnittsinkomsten.
Studien visar att inkomstmåttet speglar inkomstutvecklingen bland de
som har inkomster från yrkesverksamhet eller socialförsäkringar, men
inte standardutvecklingen bland dem i yrkesverksam ålder. Om avsikten med inkomstmåttet var att yrkesaktiva personer ska definieras
som de som har en arbetsrelaterad inkomst, så är dagens inkomstmått
ett bra mått på hur hög inkomsten är i genomsnitt. Om avsikten med
inkomstmåttet däremot var att spegla den genomsnittliga inkomsten
bland personer i yrkesaktiv ålder, borde även personer utan inkomster
räknas med.
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Studien visar också att det är svårt att komma fram till en tydlig
lösning på hur inkomstmåttet ska kunna spegla genomsnittsinkomsten
på ett bättre sätt än i dag. Uppgiften blir inte lättare av att inkomstmåttet dessutom bör ha låg variation från år till år, kort responstid och
bidra till systemets finansiella stabilitet för att fungera väl både för att
räkna om utgående pensioner och räkna om innestående pensionsbehållningar. ISF anser att det kan vara värt att överväga möjligheten
att ha olika inkomstmått eller inkomstindex för pensionssparare
respektive pensionärer, givet att utvecklingen av inkomstmåttet inte
skiljer sig mellan pensionärer och pensionssparare på lång sikt.
ISF:s bedömning är att en sådan ansats kräver en grundlig genomgång av vad inkomstmåttet och inkomstindexet bör ha för egenskaper. En sådan genomgång kan också antas leda till ett förnyat,
tydligt ställningstagande avseende hur stor vikt olika egenskaper ska
ha i inkomstindex. Detta är nödvändigt för att finna inkomstmått som
bättre passar för de olika funktionerna. En sådan grundlig genomgång
skulle även kunna inkludera frågor som handlar om normen och den
automatiska balanseringen.
Om det inte är aktuellt att genomföra en grundlig utredning, kan ett
inkomstmått med befolkningen i nämnaren övervägas. Ett sådant mått
anknyter bättre till standardutvecklingen i samhället och reagerar
relativt snabbt på kraftiga svängningar i ekonomin, vilket tillsammans
kan leda till färre och kortare balanseringsperioder. Men pensionen
kan ändå komma att utvecklas i en långsammare takt än med dagens
inkomstmått.
Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män
– delrapportering av regeringsuppdrag (skrivelse till regeringen,
delrapportering av regeringsuppdrag)

I skrivelsen Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor
och män analyserar ISF valet att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat.
Skrivelsen är en delrapportering av ett regeringsuppdrag att utreda
hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används och att
utvärdera effekterna av de tidsbegränsade uttagen. Uppdraget ska
slutredovisas den 30 december 2019.
ISF konstaterar att över 95 procent av de som i huvudsak har varit
anställda under sitt yrkesliv får en inkomst från en tjänstepension när
de är 66 år. 24 procent av tjänstepensionsförsäkringarna har fem år
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som förvald uttagstid. Resten har livslång eller 30-årig utbetalningstid
som förvalt alternativ. Andelen som tar ut tjänstepensionen tidsbegränsat har ökat något över tid. Men analysen visar också att nästan
alla som tar ut tjänstepension tidsbegränsat har ytterligare tjänstepension att få inkomst från när den tidsbegränsade tjänstepensionen
har upphört.
För att analysera hur människor väljer att ta ut sin tjänstepension har
ISF studerat personer som har sin tjänstepension placerad hos Alecta
eller AMF. Analysen visar att det förvalda alternativet för uttagstid
har stor betydelse för vad personerna väljer. Tre fjärdedelar av
Alectas och AMF:s kunder väljer att ta ut pensionen i enlighet med
den förvalda uttagsperioden. Män och kvinnor väljer i ungefär samma
utsträckning att avvika från den förvalda utbetalningstiden.
I skrivelsen analyseras även vilka egenskaper de har som har en högre
sannolikhet att ta ut tjänstepensionen under högst fem år. Den näst
viktigaste faktorn, efter tjänstepensionens förval, för att ta ut tjänstepensionen under högst fem år är åldern då personen börjar ta ut
tjänstepensionen. Personer som tar ut tjänstepensionen före 65 års
ålder har mycket högre sannolikhet att ta ut den under fem år än de
som tar ut tjänstepensionen först vid 65 års ålder. Även pensionskapitalets storlek har relativt stor betydelse för om tjänste-pensionen
tas ut under fem år eller inte. De som har minst tjänstepensionskapital
har en högre sannolikhet att ta ut tjänstepensionen under fem år.
Resultaten visar vidare att femåriga uttag inte påverkar pensionsgapet
mellan kvinnor och män bland Alectas kunder. Om det inte hade
funnits någon möjlighet att ta ut tjänstepensionen under fem år skulle
skillnaderna i storlek på pensionsutbetalningarna mellan kvinnor och
män ändå ha varit lika stora. Bland AMF:s kunder skulle däremot
skillnaderna mellan kvinnor och män ha ökat kraftigt för de som
påbörjade uttaget av pensionen före 61 års ålder, minska något mellan
61 och 65 års ålder och vara opåverkat efter 66 års ålder. Kontentan
är att skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner inte påverkas
bland AMF:s och Alectas kunder som är 66 år och äldre av att det går
att ta ut tjänstepensionen under fem år.
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Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor och män
(skrivelse till regeringen, delrapportering av regeringsuppdrag)

Varje år avsätts 2,5 procent av pensionsunderlaget till premiepensionen och spararna kan själva välja hur premiepensionsrätterna ska
förvaltas. Genom att spararna väljer olika kapitalförvaltning kommer
en del av spridningen i premiepensioner att bero på skillnader i
avkastningen. Spridningen i premiepensioner beror också på skillnader i intjänade pensionsrätter, vid vilken ålder och i vilken omfattning premiepensionen tas ut, vilka fondavgifter den valda portföljen
har och vilken förvaltningsform som den som tar ut premiepension
väljer för premiepensionen under pensionstiden. Om män och kvinnor
skiljer sig åt när det gäller dessa faktorer kommer de att få olika
mycket i pension, om allt annat är lika.
I skrivelsen Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor
och män beskriver ISF hur spridningen i premiepension har ändrats
över tid bland män och kvinnor som blir och är premiepensionärer.
ISF beskriver också hur spridningen i premiepension kan utvecklas
i framtiden. Skrivelsen är en delredovisning av ett regeringsuppdrag
där ISF analyserar pensionsutfallet för den totala pensionen (allmän
pension, tjänstepension och privat pension) både idag och i framtiden.
Slutredovisningen ska lämnas den 1 juni 2017. Den kommer att
analysera den totala pensionen.
ISF konstaterar i delredovisningen bland annat att spridningen mellan
nybeviljade premiepensioner inte har ökat för varken män eller kvinnor, utan har legat på en konstant nivå mellan år 2003 och 2014. Det
framgår också att kvinnor har lägre premiepensioner än män, men att
skillnaden mellan mäns och kvinnors nybeviljade premiepensioner
har minskat över tid i alla inkomstskikt.
I debatten ställs ofta frågan hur stor skillnaden mellan personer med
exakt likadant intjänande över livet kan bli i termer av premiepension.
Av skrivelsen framgår att de enda personer som har haft exakt lika
stort intjänande till premiepensionen vid varje tidpunkt i livet är de
som tjänat in den maximala pensionsrätten alla intjänandeår. De i
denna grupp som har lyckats så bra med kapitalplaceringarna att de
tillhör den 90:e percentilen med bäst avkastning fick en pension som
var 1,5 gånger högre än de som lyckats mindre bra med kapitalplaceringarna och tillhörde den 10:e percentilen. Män lyckades i
genomsnitt bättre än kvinnor med kapitalplaceringarna.
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ISF konstaterar att spridningen i premiepensioner i framtiden kan
förväntas öka jämfört med dagens utbetalda premiepensioner på
grund av att spridningen i intjänade pensionsrätter och längden på
kapitalplaceringarna ökar. Däremot förväntas den genomsnittliga
skillnaden i premiepensioner mellan män och kvinnor minska
eftersom kvinnors intjänande ökar i relation till mäns intjänande.
Skrivelsen betonar att intjänandet troligtvis kommer att vara fortsatt
ojämställt bland personer under 50 år under en överskådlig framtid.
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Effekter av ISF:s verksamhet

I myndighetens regleringsbrev för 2016 har regeringen ålagt ISF
att analysera hur myndighetens arbete under 2016 har bidragit till
effektivitet och rättssäkerhet inom socialförsäkringsadministrationen.
Detta kapitel redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som myndigheten har kunnat se under 2016. Kapitlet börjar med en allmän
diskussion om effekterna av tillsyns- och granskningsverksamheten.
Därefter redovisas effekter av ISF:s arbete på riksdagens och regeringens styrning, samt på myndigheternas styrning. Kapitlet avslutas
med en beskrivning av vilken spridning ISF:s rapporter fått i övrigt
under året.

9.1

Allmänt om effekterna av tillsyns- och
granskningsverksamheten

Det finns inte någon given metod för att mäta effekterna av en
myndighets verksamhet. Man skulle kunna säga att effekterna är
skillnaden mellan den faktiska utvecklingen och hur utvecklingen
skulle ha sett ut om myndigheten inte hade funnits. Men eftersom
det inte går att göra en sådan jämförelse är det svårt att mäta effekterna av verksamheten.
Man kan inte alltid räkna med att den typ av övervakande och förebyggande verksamhet som ISF bedriver leder till direkta förändringar
för medborgarna eller samhället i övrigt. Resultat av verksamheten
finns i stället ofta inom den kedja av åtgärder och beslut som krävs
för att ett politiskt initiativ så småningom ska leda till en faktisk förändring för enskilda eller för samhället i stort.
För att ett politiskt initiativ ska leda till en sådan förändring kan det
till exempel krävas att riksdagen eller regeringen beslutar att tilldela
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resurser, ger en myndighet ett uppdrag eller startar en process för att
ändra ett regelverk eller andra delar av systemet på ett visst område.
Regeringens och riksdagens beslut kan få både direkt och indirekt
genomslag i myndigheternas handläggning av ärenden. Inom socialförsäkringens område leder det normalt till att Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten beslutar att säga ja eller nej till ansökningar om
olika förmåner, utbetalningar, återkrav och liknande.
För att riksdagens och regeringens beslut ska få genomslag hos
myndigheterna behöver dessa ofta genomföra förändringar av sin
verksamhet. De kan exempelvis behöva ändra sin interna resursfördelning eller styrning. Det kan handla om att ta fram eller ändra
i myndighetsföreskrifter, vägledningar, rekommendationer i handböcker, metoder, rutiner, it-stöd och liknande. Slutligen får myndigheternas arbete olika effekter för enskilda, hushåll, företag och andra
aktörer i samhället, på kort och lång sikt.
ISF:s verksamhet kan få effekter 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.
ISF:s granskningar kan även få viss inverkan på rättsutvecklingen på
socialförsäkringsområdet, genom att de lyfter fram olösta rättsfrågor.
På så sätt kan ISF bidra till förvaltningsdomstolarnas praxisbildning.
Hur förvaltningsdomstolarna utformar sin praxis har en stor betydelse
för hur socialförsäkringen utvecklas, och kan få effekter för både
enskilda och för samhället i stort. Men även här är det svårt att
bedöma i vilken utsträckning det är ISF:s verksamhet som har bidragit till utvecklingen, och i vilken utsträckning utvecklingen beror på
andra faktorer.
En extra svårighet när det gäller att redovisa vilka effekter tillsynsoch granskningsmyndigheter har, är att själva myndighetens existens
påverkar beteendet hos de som är föremål för tillsynen och granskningen. På samma sätt som exempelvis polisen förmodligen påverkar
brottsligheten bara genom att de finns i ett område, så kan en tillsynsoch granskningsmyndighet som ISF ge effekter inom sitt gransk-
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ningsområde utan att det direkt går att koppla några åtgärder som de
granskade myndigheterna genomför till något som ISF gjort.
Att arbetet faktiskt leder till förändring är för en myndighet som ISF
ett av de viktigaste kriterierna på att myndighetens arbete är relevant
och väl genomfört. Det betyder att de iakttagelser som ISF gör och
de rekommendationer som myndigheten lämnar i sina rapporter och
andra publikationer omsätts i praktisk handling. Samtidigt är det svårt
att visa exakt vilka effekter ISF:s arbete haft i alla situationer där det
kommit till användning.
Resten av kapitlet redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som har
kunnat iakttas under 2016. Redovisningen omfattar både rapporter
som publicerats under 2016 och tidigare års verksamhet. Redovisningen fokuserar på effekter som lämnat skriftliga avtryck, exempelvis i domar, interna styrdokument för myndigheter och riksdagsdebatter.
Redovisningen börjar med 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. Slutligen redovisas i vilken utsträckning rapporterna har bidragit till rättsutvecklingen inom socialförsäkringen, och
i vilken utsträckning de kommit till användning i andra sammanhang.

9.2

Effekter på riksdagens och regeringens
styrning

ISF:s rapporter används ofta som underlag för olika typer av riksdags- och regeringsbeslut.13 De kan vara underlag i olika skeden
i lagstiftningsarbeten eller arbeten med andra författningsändringar,
till exempel för att ta fram kommittédirektiv eller som underlag för
offentliga utredningar eller propositioner. Det förekommer också att
regeringen använder ISF:s rapporter som underlag när den beslutar
om att lämna olika uppdrag till andra myndigheter.
13

Exempelvis anges i budgetpropositionen för 2017 att slutsatser i ISF:s rapporter många
gånger ligger till grund för regeringens resultatbedömningar och ofta används i samband
med utarbetandet av reformer (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, s. 74).

61

Effekter av ISF:s verksamhet

Slutsatserna i ISF:s rapporter ligger också många gånger till grund
för regeringens resultatbedömningar, och rapporterna används inte
sällan som underlag i arbetet med budgetpropositionen. I budgetpropositionen för 2017 refereras till exempel till 10 av ISF:s rapporter
och 4 remissyttranden från ISF. Utöver detta har ISF under 2016
omnämnts i 7 propositioner eller regeringsskrivelser, 2 betänkanden
från offentliga utredningar (SOU), 2 departementspromemorior (Ds)
och 5 kommittédirektiv.
Även i riksdagen förekommer referenser till ISF i motioner, utskottsyttranden med mera. Under 2016 har ISF nämnts vid ett 40-tal tillfällen i riksdagsdebatter, interpellationer, motioner och skiftliga
frågor. Sedan 2013 presenterar också ISF sina rapporter för socialförsäkringsutskottet. Under 2016 presenterades 2 rapporter vid ett
tillfälle.
Under senare år har den kunskap som finns hos ISF i allt högre
utsträckning också använts i utredningsarbete som rör socialförsäkringsfrågor. Det har skett genom att statliga utredningar anlitat
medarbetare vid ISF som sekreterare eller experter. Under 2016
har ISF:s medarbetare varit sekreterare i följande utredningar:
–

Tre medarbetare i Utredningen om trygghetssystemen
och internationell rörlighet (S 2014:17), den så kallade
ToR-utredningen.

–

En medarbetare i Utredningen om en mer jämställd
och rättssäker försäkring vid arbetsskada (S 2016:01).

–

En medarbetare i Utredningen om översyn av insatser
enligt LSS och assistansersättningen (S 2016:03).

Medarbetare hos ISF har också fungerat som experter i Delegationen
för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) och
Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05). Dessutom har en medarbetare ingått i en referensgrupp som är kopplad till Utredningen
om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada
(S 2016:01).
Under 2016 har ISF också under en kortare period lånat ut en person
till Socialdepartementet, och även bistått med ytterligare kompetens
för att ta fram ett underlag om alternativa beräkningsmodeller för timschablonen inom assistansersättningen.
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9.2.1 Underlag i utrednings- och författningsarbete
Under 2016 har ISF:s rapporter använts som underlag och referensmaterial för ett antal utredningar och vid annat författningsarbete.
Det gäller arbete med
–

föräldraförsäkringen

–

arbetsskadeförsäkringen

–

adoptionsbidraget

–

assistansersättningen

–

återkrav av socialförsäkringsförmåner

–

hälsoväxling

–

förnyad utredning vid sjukersättning

–

höjda ersättningsnivåer för underhållsstöd samt sjukoch aktivitetsersättning.

Föräldraförsäkringen

Den 1 januari 2016 infördes en tredje reserverad månad för vardera
föräldern i föräldraförsäkringen.14 Syftet med lagändringen var att
öka jämställdheten mellan föräldrar. Reserverade dagar för vardera
föräldern har tidigare införts vid två tillfällen, 1995 och 2002. I den
proposition som föregick lagändringen hänvisade regeringen bland
annat till att ISF i rapporten Ett jämställt uttag? Reformer inom
föräldraförsäkringen15 har visat att införandet av dessa reserverade
dagar har påverkat hur föräldrapenningen för barnet fördelas mellan
män och kvinnor. ISF:s slutsats var att båda de reserverade månaderna som infördes 1995 respektive 2002 hade en tydligt utjämnande
effekt på fördelningen av föräldraledighet mellan pappor och
mammor.16
I rapporten undersökte ISF även i vilken utsträckning jämställdhetsbonusen har fått avsedd effekt och lett till ett mer jämställt utnyttjande av föräldraförsäkringen. ISF:s slutsats var att det inte gick att
14

Se 12 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, SFS 2015:674.
ISF Rapport 2012:4.
16
Prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning, s. 8.
15
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se något tydligt samband mellan bonusen och hur föräldrarna tagit
ut föräldrapenning. I budgetpropositionen för 2017 hänvisade regeringen till ISF:s analys, och föreslog att jämställdhetsbonusen skulle
avskaffas vid utgången av 2016, vilket riksdagen senare också
beslutade om.17
Under 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredare för att göra
en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring.
Syftet är att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till
jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och till
goda uppväxtvillkor för barn. I direktiven till utredningen hänvisar
regeringen bland annat till ISF:s rapport. Regeringen påpekar också
att det finns problem av olika slag även i andra delar av föräldraförsäkringen. Det gäller bland annat gravida kvinnor, och regeringen
hänvisar till ISF:s rapport Tillämpningen av lagstiftningen om
graviditetspenning18. Där konstaterar ISF att det är problematiskt med
gränsdragningen mellan ersättningarna, och att det kan ifrågasättas
om graviditetspenningen ger ett tillräckligt stöd för kvinnor som har
nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet. Regeringen lyfter också
fram att ISF har bedömt att dagens lagstiftning eventuellt inte är
tillräcklig för att skydda alla kvinnor med nedsatt arbetsförmåga i
slutet av graviditeten, och att den fortsatta utvecklingen av hur
reglerna om socialförsäkringsförmåner tillämpas vid graviditet bör
följas upp.19
Arbetsskadeförsäkringen

ISF har i två rapporter granskat hur arbetsskadeförsäkringen fungerar:
Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv – Livränta till
följd av sjukdom20 och Krav på varaktighet vid arbetsskadelivränta21.
Under 2016 tillsatte regeringen en utredning som har i uppdrag att se
över arbetsskadeförsäkringen med syfte att se till att kvinnor och män
får lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. I direktiven till utredningen står bland annat att utredaren särskilt bör ta del
17

Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/12:121.
ISF Rapport 2014:25.
19
Dir. 2016:10 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen, s. 5, 8 och 12.
20
ISF Rapport 2011:15.
21
ISF Rapport 2015:14.
18
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av ISF:s rapporter om arbetsskada. En medarbetare hos ISF ingår
också i en referensgrupp till utredningen.
Adoptionsbidraget

I rapporten Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990talet22 konstaterades bland annat att beloppet för adoptionsbidrag inte
har höjts sedan 2001 och att bidragsnivån har minskat realt sedan
början av 2000-talet. I den rapporten undersökte ISF hur de nominella
och reala nivåerna av olika socialförsäkringsförmåner har utvecklats
sedan 1990-talet. Samtidigt har den genomsnittliga kostnaden för
adoptioner ökat mycket snabbare än konsumentpriserna i Sverige.
Vid tidpunkten för den senaste höjningen, 2001, täckte bidraget
36 procent av föräldrarnas genomsnittliga kostnader för en adoption,
jämfört med endast 17 procent år 2014.
Under 2016 avslutade ISF en granskning av adoptionsbidraget, som
visade att adoptionsbidraget underlättar adoption för de hushåll som
inte har starkast ekonomi och att benägenheten att adoptera är högre
ju mer av adoptionskostnaden som adoptionsbidraget täcker. I rapporten föreslog ISF att adoptionsbidraget skulle höjas.
Med hänvisning till ISF:s rapport om utvecklingen av socialförsäkringsförmåner under 1990-talet föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2017 att adoptionsbidraget skulle höjas från 40 000 kr till
75 000 kr. Enligt regeringens beräkningar motsvarar det 33 procent
av föräldrarnas genomsnittliga kostnad för adoption.23
Assistansersättning

ISF har under de senaste åren genomfört flera granskningar som har
rört den statliga assistansersättningen. I rapporten Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning24 har myndigheten på
uppdrag av regeringen sammanställt de problem som finns med den
nuvarande lagstiftningen om assistansersättning. Rapporten har
använts som underlag av regeringen för kommittédirektiven till
Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersätt22

ISF Rapport 2014:4.
Prop. 2016/17:1 Utgiftsområde 10, s. 9 och 32.
24
ISF Rapport 2015:9.
23
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ningen.25 Utredningen ska se över assistansersättningen och delar av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS. Syftet är bland annat att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk
utveckling av insatsen personlig assistans, och att lagstiftningen ska
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
I direktiven till utredningen beskriver regeringen ett antal problem
med assistansersättningen som ISF har pekat på: Det delade huvudmannaskapet mellan kommunerna och staten medför administrativt
merarbete för Försäkringskassan och kommunerna, vilket i sin tur
medför ökade kostnader för samhället och rättsosäkerhet för brukarna. Det finns också otydligheter i lagstiftningen, bland annat när
det gäller grundläggande bedömningskriterier, exempelvis ”goda
levnadsvillkor” eller ”leva som andra”. Detta medför att det är svårt
för Försäkringskassan att göra en rättssäker bedömning av assistansbehovet.
I rapporten Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen26 konstaterade ISF att lagstiftningen är otydlig även när
det gäller hur vårdnadshavarens ansvar för barn med funktionsnedsättning ska avgränsas och bedömas. ISF konstaterar också att
Försäkringskassans bedömningar varierar när det gäller detta. I
en tidigare rapport, Assistansersättning och kommunala stöd till
personer med funktionsnedsättning27 har ISF påpekat att det finns
anledning att se över om personkretsindelningen fortfarande fyller
sin funktion, eller om det kan vara aktuellt att i stället grunda personkretstillhörigheten på en bedömning av funktionsbehovet.
Direktiven till utredningen lyfter också fram att ISF har pekat på att
lagstiftningen om assistansersättning är utformad på ett sådant sätt att
den ger drivkrafter för att antalet beviljade timmar ska öka, och att
möjligheterna till kontroll är begränsade. Det är svårt att avgöra om
en brukare har överdrivit sitt behov av assistans. Det är också svårt att
avgöra om den som utfört insatsen har gjort det med tillräcklig kvalitet. ISF har framfört att det kan finnas skäl att närmare koppla ihop
beslutet om assistansersättning med vilken assistans som faktiskt har
utförts, för att det allmänna bättre ska kunna kontrollera att det som
25

Dir. 2016:40 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.
ISF Rapport 2014:6.
27
ISF Rapport 2014:19.
26
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beviljats ersättning för också är det som utförs. Direktiven säger
också att ISF i rapporten Assistansmarknaden – En analys av timschablonen28 har konstaterat att andelen privata assistansanordnare
har ökat sedan assistansersättningen infördes, och att det finns en
risk att dessa företag överdriver assistansbehovet för anordnarna.
Direktiven beskriver också att ISF i skrivelsen Återkrav i assistansersättningen från 2014 har redovisat problem med reglerna om
kvittning, återkrav och eftergift när det gäller assistansersättning.
Bland annat baserat på de problem som ISF har identifierat har
regeringen gett Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen i uppdrag att göra en översyn av både det delade
huvudmannaskapet för personlig assistans och de konsekvenser som
det har fått för andra insatser för personer med funktionsnedsättning
som kommunerna svarar för. Utredningen har även fått i uppdrag att
om det behövs föreslå hur staten ska kunna följa upp och ha insyn i
verksamheten så att den håller god kvalitet och lever upp till de krav
som lagstiftningen ställer. Utredningen ska också analysera hur
bedömningen av rätten till och omfattning av insatser kan göras mer
träffsäker, tydlig och rättssäker samtidigt som kostnadskontrollen är
god. Den ska även lämna förslag till hur de kriterier som ska ligga till
grund för bedömningen av rätt till och omfattning av insatser kan
definieras tydligare och mer transparent. Utredningen ska dessutom
analysera i vilken utsträckning dagens personkretsindelning har påverkat tillgången till, utformningen av och kostnadsutvecklingen för
personlig assistans. Finns det skäl till det så ska utredningen också
lämna förslag till en ny och mer ändamålsenlig personkretsindelning.
Utredningen har också i uppdrag att analysera hur det går att förbättra
kontrollen av kostnaderna för den ekonomiska ersättningen till insatsen personlig assistans, och vilken roll de privata anordnarna har
i kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen. Regeringen har
även gett ISF i uppdrag att göra en analys av assistansmarknaden.
I uppdraget ingår bland annat att kartlägga och analysera marknadens
aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i
marknads- och konkurrensförhållande.29

28
29

ISF Rapport 2012:12.
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för socialförsäkringen,
dnr. 2011/08687/SF och S2016/08886/RS (delvis).
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I december 2016 lämnade ISF ytterligare en rapport som rör assistansersättningen: Sjukvårdande insatser och personlig assistans30.
I rapporten konstaterade ISF att gränsdragningen mellan om en åtgärd
ska räknas som stöd som hör till brukarens dagliga liv eller som en
sjukvårdande åtgärd är otydlig och svår att göra. ISF påpekade också
att ny praxis har medfört att det blivit svårare att få assistansersättning
i förhållande till hur reglerna har tolkats tidigare. Rapporten har fått
mycket stor uppmärksamhet i media. Regeringen har efter att rapporten publicerats beslutat att Försäkringskassan inte längre ska ha som
mål att bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen, vilket fanns med i myndighetens regleringsbrev för
2016. Regeringen har också överlämnat rapporten till Utredningen
om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Socialförsäkringsministern har också pratat om att kanske ge ytterligare
direktiv till utredningen med anledning av rapporten.31,32
Det allmänna ombudet

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen har som uppgift att
välja ut beslut från bland annat Försäkringskassan som är principiellt
viktiga ur juridisk synpunkt. Det allmänna ombudet överklagar sedan
dessa beslut för att få fram vägledande rättspraxis. Syftet är att socialförsäkringens bestämmelser ska tillämpas likformigt och rättvist.
ISF har i rapporten Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen33 konstaterat att det allmänna ombudet inte bidragit till praxisbildningen i någon större utsträckning. Det beror bland annat på att
ombudet ofta får bifall till sina överklaganden i första instans, det vill
säga förvaltningsrätterna. Målen stannar därför där, och kommer inte
vidare till högre instanser. ISF föreslog därför att det allmänna ombudet ska stärkas genom att få utökade möjligheter att överklaga
domar. Även Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet
(S 2013:10) har bedömt att det allmänna ombudet behöver få bättre
möjligheter att driva mål för att kunna fullgöra sitt uppdrag.34
30

ISF Rapport 2016:16.
Beslut om överlämnande av ärende, 2016-12-20, dnr S2016/07762/FST.
32
Se till exempel Helsingborgs dagblad den 15 december 2016.
33
ISF Rapport 2012:11.
34
Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom
socialförsäkringen (SOU 2015:46).
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Regeringen har under 2016 gett en utredare i uppdrag att utreda och
lämna förslag på hur det skulle kunna åstadkommas. Regeringen
påpekar att det är viktigt att få fram prejudikat inom socialförsäkringsområdet. Ett viktigt skäl som regeringen pekat på är att försöka
motverka den bristande likformighet som ISF har bedömt att det finns
i såväl Försäkringskassans som förvaltningsdomstolarnas bedömning
av socialförsäkringsmål.35,36
Återkrav av socialförsäkringsförmåner

Den utredare som har fått i uppdrag att utreda hur det allmänna ombudet kan stärkas när det gäller möjligheten att driva mål som är
principiellt viktiga ur juridisk synpunkt har även fått i uppdrag att
utreda och förslå åtgärder för en mer effektiv och enhetlig återkravshantering inom socialförsäkringsområdet.37 I direktiven till utredaren
hänvisar regeringen till att ISF i rapporten Återkravshandläggning
på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – Styrning och
tillämpning38 har lyft fram problem inom myndigheternas åtrekravshantering. Det gäller exempelvis att båda myndigheterna har haft
problem med långa handläggningstider och kvaliteten i besluten.
Regeringen påpekar också att bland annat ISF har uppmärksammat
de beloppsgränser som myndigheterna har satt när det gäller vilka
återkravsärenden de väljer att utreda. ISF konstaterade i rapporten att
myndigheterna saknar lagstöd för att uppställa sådana beloppsgränser.
Hälsoväxling

Den 24 september 2015 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram
för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron i samhället.39 Inom
ramen för åtgärdsprogrammet tog under 2016 en arbetsgrupp inom
Social- och Finansdepartementen fram en departementspromemoria
med förslag som syftade till att stärka arbetsgivares drivkrafter att
genomföra insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå
35

Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna (ISF Rapport 2014:18).
Dir. 2016:104 Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om
socialförsäkring.
37
a.a.
38
ISF Rapport 2014:3.
39
Dnr S2015/06106/SF.
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i arbete.40 Förslagen innebar bland annat att arbetsgivare ska betala
en särskild sjukförsäkringsavgift på 25 procent av arbetstagarnas
sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen.
ISF har i rapporten Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen41 studerat en liknande reform. Den reformen innebar att
arbetsgivare under perioden 1 januari 2005 till 31 december 2006 fick
betala en särskild sjukförsäkringsavgift som motsvarade 15 procent
av den sjukpenning som Försäkringskassan lämnat till en arbetstagare
hos arbetsgivaren. Precis som med arbetsgruppens förslag så var
syftet att skapa drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukskrivningarna.
ISF:s övergripande slutsats var att den ökade kostnaden för arbetsgivaren inte verkade ha haft någon större inverkan på hur långa
sjukskrivningarna blev. Men resultaten antydde att reformen kan ha
haft viss påverkan i form av ökade möjligheter för individen att få
rehabilitering, även om de resultaten var något osäkra.
Arbetsgruppen hänvisade i departementspromemorian till ISF:s
rapport och påpekade att resultaten skulle kunna tolkas som att reformen bidrog till att utjämna användningen av rehabiliteringspenning
mellan grupper. Resultaten antyder även att sjukskrivning på deltid
inte lika ofta övergick till sjukskrivning på heltid efter reformens
införande, jämfört med perioden före reformen. I promemorian
hänvisade arbetsgruppen också till en ISF-rapport från 2012, Arbetsgivare i små företag – En intervjustudie om deras erfarenheter av
sjukskrivningsprocessen42. Rapporten visade att arbetsgivare med
få anställda försöker anpassa arbetet under en kortare period för att
underlätta för den sjukskrivne att återgå till arbetet, men i ett längre
perspektiv har de inte ekonomiskt utrymme att behålla arbetstagare
som inte kan återgå i ordinarie arbete.
Efter att samtliga parter på arbetsmarknaden meddelat att de kommit
överens om ett antal åtgärder för att minska sjukfrånvaron har regeringen beslutat att förslaget om hälsoväxling ska läggas åt sidan till
förmån för parternas lösningar.

40

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8).
ISF Rapport 2015:4.
42
ISF Rapport 2012:9.
41
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Förnyad utredning

Från och med den 1 februari 2017 är Försäkringskassan inte längre
skyldig att bestämma att en förnyad utredning ska göras efter en viss
tid när de beslutar om sjukersättning. Försäkringskassan ska i stället
följa upp den försäkrades arbetsförmåga senast tre år efter beslutet
om att betala ut sjukersättning. Så länge den försäkrade har rätt till
sjukersättning ska Försäkringskassan därefter minst vart tredje år på
nytt följa upp den försäkrades arbetsförmåga.43 Syftet är att skapa en
mer flexibel reglering som gör att Försäkringskassan kan anpassa
uppföljningen efter hur behovet ser ut. Det gör att Försäkringskassan
kan utnyttja sina resurser mer effektivt och skapar mindre oro hos den
försäkrade.44
I propositionen konstaterade regeringen att ISF, liksom Försäkringskassan, har ansett att det finns skäl att göra regelverket tydligare, så
att det framgår att den förnyade utredningen inte behöver vara djuplodande i alla ärenden (Förnyad utredning av sjukersättning45).
I propositionen sägs också att ISF anser att Försäkringskassan inte
behöver göra en ny utredning om rätten till ersättning i alla fall,
och att det kan finnas skäl att ändra i regelverket, för att det ska bli
möjligt att låta bli att göra en ny utredning i ärenden där det uppenbarligen inte behövs.
Höjda ersättningsnivåer för underhållsstöd samt sjuk- och
aktivitetsersättning

I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen att underhållsstödet skulle höjas. I samband med förslaget hänvisade regeringen
till ISF:s rapport Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan
1990-talet46.
Rapporten innehöll en genomgång av hur de nominella och reala
nivåerna på olika socialförsäkringsförmåner har utvecklats sedan
1990-talet. ISF konstaterade att flera av socialförsäkringsförmånerna
inte har följt pris- eller löneutvecklingen efter den ekonomiska krisen
på 1990-talet. Då frystes eller sänktes förmånsnivåerna för att minska
43

33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken, SFS 2016:1291.
Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 12, s. 56.
45
ISF Kommenterar 2015:2.
46
ISF Rapport 2014:4.
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utgifterna och öka incitamentet att arbeta. Det innebar enligt ISF att
det svenska socialförsäkringssystemet successivt förändrats, från att
vara en inkomstbortfallsförsäkring till att motsvara ett grundtrygghetssystem. ISF konstaterade att konstanta nivåer kan få fördelningspolitiska konsekvenser, i första hand för personer som har svårt att få
arbete. Att beloppet för tak- och grundbeloppen i socialförsäkringen
inte ändras, och alltså inte följer pris- eller löneutvecklingen under en
lång tidsperiod, kan leda till att inkomstskillnaderna ökar, och att fler
personer som har svårt att få arbete får en låg ekonomisk standard.
Det kan även ha konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.
Det beror på att om socialförsäkringssystemet inte kan trygga försörjningen ökar tendensen att spara, vilket i sin tur leder till att
konsumtionen minskar.
När det gäller underhållsstödet konstaterade ISF i rapporten att den
reala nivån på stödet har minskat med 14 procent sedan början av
1990-talet. Regeringen påpekade i budgetpropositionen att både
underhållsstödet och föräldrapenningen på grundnivån höjdes den
1 januari 2015, och att regeringen planerar att höja underhållsstödet
ytterligare för äldre barn.47
I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen också att garantinivån för sjukersättning och aktivitetsersättning ska höjas med 0,05 prisbasbelopp för den som får hel ersättning.48 Ändringarna träder i kraft den
1 juli 2017.49
9.2.2 Underlag för regeringens myndighetsstyrning
ISF:s rapporter har under året på olika sätt legat till grund för
regeringens styrning av myndigheterna. ISF:s rapporter om assistansersättningen har bland annat påverkat utformningen av
regleringsbrevet för Socialstyrelsen och Försäkringskassan.
För Försäkringskassan har även ISF:s rapporter om försäkringsmedicinska utredningar påverkat hur myndigheten agerar på
området. ISF har utöver det också påpekat att det finns brister i
Försäkringskassans statistik över personer som arbetar i utlandet,
vilket bland annat resulterat i att myndigheten fått i uppdrag av
47

Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 12, s.32.
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regeringen att utveckla sitt arbete på detta område. ISF har också i en
rapport konstaterat att det fanns oklarheter i hur regeringen redovisar
administrativa kostnader för pensionssystemet, vilket bland annat lett
till att regeringen förändrat redovisningen.
Assistansersättning

I rapporten Sjukvårdande insatser och personlig assistans50 konstaterade ISF bland annat att det är otydligt hur bedömningar ska göras
av om det går att utföra sjukvårdande insatser som så kallad egenvård. ISF påpekade även att det är otydligt när det gäller fördelningen
av ansvaret för egenvård mellan olika huvudmän. Dessa huvudmän
kan vara både privata och kommunala anordnare samt hälso- och
sjukvården. Hälso- och sjukvård kan i sin tur tillhandahållas av både
kommuner, landsting och privata organisationer. ISF pekade också på
att vissa landsting och kommuner har träffat överenskommelser om
egenvård. Syftet med överenskommelserna är att göra det tydligt hur
parterna ska bedöma och planera när en hälso- och sjukvårdsuppgift
kan utföras som egenvård. Men ISF konstaterade också att inte alla
kommuner och landsting har träffat sådana överenskommelser.
I regleringsbrevet för 2017 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att
kartlägga vilket stöd kommuner ger till personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälp med att genomföra egenvårdsinsatser.
Socialstyrelsen ska också undersöka i vilken utsträckning kommuner
samverkar med landstingen i frågor som rör egenvård för denna målgrupp.51
I samma rapport diskuterade ISF även konsekvenserna av hur
Försäkringskassan tillämpar en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2015. Domen innebär att det grundläggande behovet
”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”, det så kallade femte grundläggande behovet, inte kan
beviljas personer med en fysisk funktionsnedsättning, utan bara
personer som har en psykisk funktionsnedsättning. ISF påpekade att
bland annat denna nya praxis har medfört att det blivit svårare att få
assistansersättning i förhållande till hur reglerna har tolkats tidigare.
50
51

ISF Rapport 2016:16.
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen, dnr. S2015/04635/FST och
2016/07779 (delvis).
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I både Försäkringskassans och Socialstyrelsens regleringsbrev
för 2017 har regeringen gett myndigheterna i uppdrag att utreda
konsekvenserna av denna nya praxis för flickor, pojkar, kvinnor
och män som får assistansersättning.52
Försäkringsmedicinska utredningar

I rapporten Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)53 konstaterade
ISF att det fanns brister i Försäkringskassans bedömning av aktivitetsförmågeutredningar. AFU är en försäkringsmedicinsk utredning
som ska genomföras av en läkare som har särskild kompetens i
försäkringsmedicinska utredningar. ISF:s analys visade att det fanns
kvalitetsbrister i Försäkringskassans tolkning och värdering av AFUutlåtanden, och även i den fortsatta handläggningen av ärendet. Detta
innebar enligt ISF att det finns en betydande risk att Försäkringskassan inte bedömer försäkrades arbetsförmåga på ett enhetligt sätt.
I och med det blir inte Försäkringskassans prövning av försäkrades
rätt till ersättning likformig.
ISF har även i en senare rapport, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)
behöver kvalitetssäkras – Ett genusperspektiv54, granskat om och
hur Försäkringskassans utredningsmodell tar hänsyn till skillnader
mellan kvinnor och män. Även i den rapporten konstaterade ISF vissa
brister. Bland annat har Försäkringskassan utformat kunskapsunderlaget utifrån en teoretisk och könsneutral arbetsmarknad, och inte från
den verkliga, starkt könssegregerade, svenska arbetsmarknaden.
Granskningen visade dessutom att det fanns betydande brister i hur
Försäkringskassan kvalitetssäkrar de bedömningar som görs i AFU.
Utöver det har ISF i rapporten Försäkringsmedicinska rådgivares roll
i enskilda ärenden55 granskat hur Försäkringskassan använder försäkringsmedicinska rådgivare i enskilda ärenden. Försäkringsmedicinska
rådgivare är läkare anställda av Försäkringskassan. En slutsats av
granskningen var att det finns brister i rättssäkerheten i de ärenden
där Försäkringskassan konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare,
52

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försäkringskassan, dnr. 2016/07776/RS
(delvis), 2016/07778/RS och 2016/07779 (delvis) och Regleringsbrev för budgetåret 2017
avseende Socialstyrelsen.
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vilket bland annat hänger samman med att det finns oklarheter i hur
rådgivarna ska användas i verksamheten.
Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att
redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att garantera
att bedömningarna som görs av Försäkringskassan efter att en försäkringsmedicinsk utredning har gjorts håller hög kvalitet och är
enhetliga. Försäkringskassan ska även redovisa hur de ser till att det
blir tydligt vilken roll den försäkringsmedicinska rådgivaren har i
dessa ärenden. Försäkringskassan ska också redovisa hur de integrerar ett jämställdhetsperspektiv i hela handläggningen av försäkringsmedicinska utredningar, inklusive den utbildning myndigheten
erbjuder de som utför sådana utredningar. Försäkringskassan ska
även redovisa resultatet av de åtgärder som genomförts.
Statistik inom det internationella området

I rapporten Intyg om socialförsäkringstillhörighet och den fria
rörligheten inom EU56 konstaterade ISF att det finns brister i
Försäkringskassans statistik. Det gäller både personer som har fått
intyg av myndigheten om att de omfattas av den svenska lagstiftningen om socialförsäkringsförmåner trots att de arbetar i andra
länder, och personer som fått motsvarande intyg utfärdade i andra
medlemsländer. Av rapporten framgår att Försäkringskassans statistik
om utsändning (det vill säga att en person tillfälligt arbetar i ett annat
land på uppdrag av sin arbetsgivare) och arbete i två eller flera länder
bara visar antalet personer som har sådana intyg. Den säger däremot
ingenting om hur länge en utstationering pågår eller hur många
arbetade timmar det gäller. Granskningen visade att Försäkringskassan inte registrerar intyg som utfärdats av andra medlemsländer
för arbetstagare och egenföretagare som är utsända i Sverige, och att
dessa intyg vanligen arkiveras utan åtgärd. Detta gör det enligt ISF
svårt att analysera arbetskraftens rörlighet, eftersom statistik på
området antingen inte finns eller inte utgör något mått på arbetsinsatsen. Därför är det svårt att veta om utstationeringar har någon
effekt på exempelvis lönebildningen eller sysselsättningen i mottagande och utsändande länder.

56
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Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag av
regeringen att redovisa hur arbetet med att utveckla myndighetens
it-stöd går när det gäller statistik inom det internationella området.
Försäkringskassan ska enligt uppdraget redovisa antalet intyg om
tillämplig lagstiftning. Regeringen understryker i uppdraget att den
statistik som lämnas i enlighet med förordning (EG) nr 887/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen är särskilt angelägen.
Redovisning av administrationskostnader för pensionssystemet

Varje år lämnar regeringen en skrivelse till riksdagen med en
redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas)
verksamhet. I skrivelsen redovisar regeringen bland annat APfondernas kostnader för administration. I rapporten Produktivitet
och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005–201457
studerade ISF förvaltningskostnader, produktivitet och kvalitet
i socialförsäkringsadministrationen, inklusive AP-fonderna och
administrationen inom premiepensionsfonderna. Redoviningen
i rapporten baserades bland annat på regeringens årliga skrivelse
till riksdagen om AP-fonderna.
ISF konstaterade att det fanns oklarheter i kostnadsredovisningen
i regeringens skrivelse. Kontakter mellan ISF och tredje AP-fonden
ledde till att regeringen ändrade redovisningen av en av de poster
ISF diskuterat i rapporten, nämligen prestationsbaserade arvoden för
onoterade tillgångar. När regeringens skrivelse senare behandlades
i riksdagens finansutskott noterade utskottet att regeringen gjort
förändringar i redovisningen av de prestationsbaserade arvodena,
men utskottet tyckte fortfarande att redovisningen var otydlig.
I betänkandet skrev utskottet att de ”utgår från att fonderna och
regeringen till nästa års skrivelse förbättrar och förtydligar redovisningen av de prestationsbaserade arvodena”.58
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9.2.3 Underlag för förändringar av regeringens
överenskommelser med Sveriges Kommuner
och Landsting
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sedan 2006
ingått överenskommelser om ekonomiska incitament för att stimulera
landsting och regioner till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen. Under 2016 har parterna slutit en ny överenskommelse
för åren 2017–2018 om nästan 3 miljarder kronor. Syftet är att stärka
hälso- och sjukvårdens roll när det gäller att underlätta för sjukskrivna att börja arbeta igen. Överenskommelsen innehåller insatser
inom sju områden, bland annat kompetenssatsningar i försäkringsmedicin och ett utökat elektroniskt informationsutbyte.59
ISF har i rapporten Läkares sjukskrivning av kvinnor och män60
konstaterat att det behövs flera olika slags insatser för att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning
av kvinnor och män. ISF pekade bland annat på att det behövs långsiktiga kompetenssatsningar i försäkringsmedicin för läkare och
annan sjukvårdspersonal. En jämställd sjukskrivningsprocess bör vara
en viktig del i en sådan utbildning. I rapporten påpekade ISF också att
det i arbetet för en jämställd sjukskrivningsprocess även ingår att
diskutera hur man undviker att livsproblem medikaliseras, det vill
säga görs till en sjukdomsdiagnos.
I överenskommelsen mellan regeringen och SKL har parterna tagit
fasta på detta, och avtalet säger att landstingen ska vidareutveckla
den försäkringsmedicinska kompetensen för både läkare och andra
professioner som är involverade i sjukskrivningsprocessen. I avtalet
sägs också att landstingen ska säkerställa att kompetensutvecklingen
ska ge deltagarna kunskap om hur de ser till att sjukskrivningsprocessen är jämställd, hur de kan undvika medikalisering av normala
livshändelser och hur viktigt förvärvsarbete är för individens hälsa.
I rapporten påpekade ISF också hur viktigt det är att utöka användningen av elektroniska läkarintyg i hälso- och sjukvården, eftersom
det ökar effektiviteten i administrationen av sjukförsäkringen.
59

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2017–2018.
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ISF konstaterade att elektroniska läkarintyg dessutom ger möjligheter
att genomföra systematiska uppföljningar av läkares sjukskrivningspraxis på verksamhetsnivå, samt på lokal, regional och nationell nivå.
ISF har också lyft fram att Försäkringskassan bör överväga att införa
en elektronisk överföring av AFU-utlåtanden från läkare till Försäkringskassan, för att göra det lättare att följa upp bedömningar beslut
efter genomförda AFU, både i rapporten Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)61 och i rapporten Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)
behöver kvalitetssäkras – Ett genusperspektiv62.
Även regeringen och SKL är överens om att det är viktigt att vidareutveckla olika it-stöd för att göra det möjligt att följa upp hälso- och
sjukvårdens sjukskrivningsmönster. Överenskommelsen mellan
parterna innehåller villkor om att it-stöd ska utvecklas för att skapa
bättre möjligheter att gemensamt följa upp regionala och lokala
sjukskrivningsmönster inom hälso- och sjukvården, liksom sjukskrivningsmönster på verksamhetsnivå, och att uppföljningarna ska
vara jämförbara nationellt. Överenskommelsen innehåller också
villkor om att utveckla it-stöd för kommunikation och administration
för att underlätta hälso- och sjukvårdens och Försäkringskassans
arbete och göra att Försäkringskassan kan leverera försäkringsmedicinska utredningar snabbare.

9.3

Effekter på myndigheternas styrning och
handläggning

Många av ISF:s granskningar fokuserar på den verksamhet som
myndigheter som verkar inom socialförsäkringsområdet bedriver,
främst Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. ISF:s rapporter
innehåller ofta rekommendationer som riktar sig till dessa myndigheter och som syftar till att de ska kunna utveckla sin verksamhet.
I de svar som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har ålagts
att lämna på rapporterna redovisar myndigheterna ofta vilka åtgärder
de har genomfört eller planerar att genomföra inom de granskade
områdena.

61
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Sedan 2015 har Försäkringskassan infört en ordning där myndigheten
parallellt med att de beslutar om ett svar, även beslutar om en åtgärdsplan som innehåller myndighetens planerade åtgärder med anledning
av rapporten och när åtgärderna 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 ansvarsområde.
Nedan redovisas effekter av ISF:s verksamhet på styrning och handläggning inom socialförsäkringsområdet.
Försäkringskassans redovisning av it-kostnader

ISF konstaterade i rapporten Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005–201463 att det är svårt att beräkna
förvaltningskostnaderna för enskilda förmåner i socialförsäkringsadministrationen på ett rättvisande sätt. Det främsta skälet är att det
finns en stor andel gemensamma kostnader som är svåra att fördela.
Det gäller till exempel stora it-system. Det som ser ut som en exakt
kostnad i exempelvis en årsredovisning bygger oftast på en grov
skattning av hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som ska
ligga på en bestämd förmån eller del av verksamheten. ISF konstaterade att även det faktum att en relativt stor andel av kostnaderna är
investeringar, som kostnadsmässigt periodiseras och skrivs av under
ett antal år, kan ge en missvisande bild. Det kan exempelvis ske när
en avskrivning av ett stort it-system upphör, men systemet fortfarande
används.
Försäkringskassan konstaterade i sitt svar på rapporten att många av
de slutsatser och problemformuleringar som ISF pekade på är mycket
relevanta för myndighetens fortsatta arbete.64 Försäkringskassan har
också inlett ett utvecklingsarbete för att bättre kunna se över vilka
förmåner som drar nytta av respektive it-system, och fördela kostnaderna utifrån detta. Försäkringskassan har startat en dialog med ISF om
principer för utvecklingsarbetet.

63
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Försäkringskassans arbete med aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

AFU är en försäkringsmedicinsk utredning som ska genomföras av
läkare med särskild kompetens att genomföra sådana utredningar.
Som redovisats ovan i kapitel 7 och avsnitt 9.2.2 konstaterade ISF
i rapporten Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras – ett genusperspektiv65 att det fanns brister i Försäkringskassans bedömning av AFU. Försäkringskassan höll i sitt svar med om
de flesta av de bedömningar som ISF gjort i rapporten. Myndigheten
redovisade också ett antal åtgärder som de planerade att genomföra
för att komma till rätta med de brister som ISF uppmärksammat.66
I rapporten påpekade ISF bland annat att det är mycket viktigt att
Försäkringskassan så snart som möjligt testar hur tillförlitliga de
bedömningar är som både läkarna och handläggarna gör inom ramen
för AFU. Sådana test kan enligt ISF ge svar på frågan om bedömningarna blir desamma om de görs av olika bedömare. Testerna är
därför viktiga för försäkringens legitimitet. Försäkringskassan skrev
i sitt svar på rapporten att myndigheten håller med om detta, och att
myndigheten kommer att genomföra likabedömningsövningar med
såväl AFU-läkare som handläggare för att studera om resultatet
skiljer sig åt beroende på vem som har gjort utredningen eller fattat
beslutet. Försäkringskassan planerar att utforma ett test där handläggare respektive läkare får ta ställning till ett antal underlag, för att
sedan studera hur väl deras bedömningar stämmer överens. Försäkringskassan planerar även att utforma ett test som kan göras av ett
stort antal av de läkare som idag genomför AFU. Detta test ska
myndigheten utveckla tillsammans med läkare som gör försäkringsmedicinska utredningar. Utifrån resultatet ska Försäkringskassan
sedan kunna ta ställning till om myndigheten behöver genomföra
förändringar, och i så fall vilka dessa är.
ISF ansåg också att det är viktigt att Försäkringskassan planerar och
genomför mätningar av försäkringsutfallet i förhållande till AFU.
Försäkringskassan höll med om detta, och konstaterade att myndigheten kommer att göra en utvärdering av AFU under 2017. Försäk-
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ringskassan konstaterade också att myndigheten under tredje kvartalet
2016 skulle genomföra en rättslig granskning av sjukpenningärenden,
där de även kommer att titta på AFU.
I rapporten skrev ISF även att Försäkringskassan bör integrera ett
tydligt genusperspektiv i de utbildningar som ger läkare och andra
professioner behörighet att genomföra eller medverka i en AFU.
Enligt Försäkringskassan har ett genusperspektiv nu integrerats i
AFU-utbildningarna. Försäkringskassan kommer också att göra en
översyn av AFU-utbildningen för att se vilka ytterligare förtydliganden som kan göras utifrån ett genusperspektiv.
Slutligen påpekade ISF också att Försäkringskassan bör ta ställning
till om kunskapsunderlaget i AFU överhuvudtaget ska användas när
de prövar den försäkrades arbetsförmåga. Detta eftersom det saknar
ett genusperspektiv och en kvalitetssäkring av kravnivåerna för
yrkesnivåerna i underlaget. Försäkringskassan ansåg i sitt svar på
rapporten att även om kunskapsunderlaget har brister så är det fortfarande ett bättre stöd för handläggarna än att inte ha något stöd alls.
De konstaterade också att myndigheten därför planerar att använda
kunskapsunderlaget parallellt med att det vidareutvecklas. Men
Försäkringskassan påpekade att Arbetsförmedlingen har beslutat om
ett projekt som syftar till att vidareutveckla kunskapsunderlaget, och
att Försäkringskassan kommer att vara representerad i såväl projektarbetsgruppen som i styrgruppen. På så vis kan Försäkringskassan
vara med och påverka kunskapsunderlagets fortsatta utveckling när
det bland annat gäller kvalitetssäkring och genusperspektiv.
Användning av tolk vid handläggning hos Försäkringskassan

I rapporten Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda67
konstaterade ISF att Försäkringskassan inte alltid erbjuder en
auktoriserad tolk när det finns ett tydligt behov av detta. ISF påpekar
att detta ökar risken att relevant information inte når fram till handläggaren i sjukpenningärenden. Försäkringskassan skrev i sitt svar på
rapporten att myndigheten kommer att arbeta för att på ett bättre sätt
informera de som kommer i kontakt med myndigheten och som kan
behöva en tolk, att möjligheten till det finns. Försäkringskassan
67
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kommer även att utreda om det går att göra det tydligare i brevmallar
och annan information till allmänheten att det är möjligt att få hjälp
av tolk vid behov.68
Ökade möjligheter att följa sjukskrivningsmönster

ISF beskrev i rapporten Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes
födda69 att Försäkringskassan har en särskild handläggning av
ärenden där de försäkrade har läkarintyg från vissa specifika läkare.
Anledningen till detta är att Försäkringskassan misstänker att en del
läkare inte ger en korrekt bedömning i läkarintyget. ISF konstaterade
i rapporten att läkare som skriver ut recept till sina patienter måste
ange sin personliga förskrivarkod för att receptet ska expedieras på
apotek. Det är inte obligatoriskt för läkare att ange en sådan förskrivarkod när de utfärdar läkarintyg. Men ISF påpekade att om det
blev obligatoriskt så skulle det öka möjligheterna att kartlägga eventuella mönster när det gäller hur läkare sjukskriver. I sitt svar på
rapporten skrev Försäkringskassan att myndigheter håller med ISF
om att det ska kunna gå att identifiera läkare som skriver medicinska
underlag. Myndigheten skrev också att de därför beslutat att använda
förskrivarkod och personnummer, just för att underlätta för Försäkringskassan att identifiera eventuella mönster när det gäller hur läkare
sjukskriver. Myndigheten konstaterar att detta skapar förutsättningar
att följa förskrivares sjukskrivningsmönster och kvalitet.70
Handläggningen av bostadsbidrag

I rapporten Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag71 konstaterade ISF att uppgifter om ändrade förhållanden som de försäkrade
anmäler, eller som kommer från andra myndigheter, ibland får ligga
länge utan åtgärd. Det riskerar att leda till att de försäkrade får
onödigt stora belopp att betala tillbaka. ISF påpekade också att det
är ett problem att information som kan påverka bostadsbidraget och
som kommer fram i handläggningen av andra förmåner, inte alltid
68
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förmedlas till dem som handlägger bostadsbidrag. Även detta riskerar
att leda till onödiga återkrav.
Försäkringskassan höll i sitt svar på rapporten med om att information behöver flöda på ett bättre sätt än i dag mellan de som handlägger olika förmåner. Försäkringskassan skrev att myndigheten
planerar att ta fram underlag om vilka förbättringar den behöver
genomföra av de indikatorer som används för att mäta orsaken till
återkrav. Försäkringskassan konstaterade även att de behöver ta fram
underlag för att se vilka åtgärder myndigheten kan vidta för att förebygga eller minska återkrav. Försäkringskassan planerar också att ge
handläggarna bättre kunskap om hur olika förmåner kan påverkas av
den information som myndigheten har.
ISF påpekade även att det är viktigt att Försäkringskassans uppföljning av bostadsbidrag tydligare visar de problemområden som finns
i förmånen. Försäkringskassan angav i sitt svar på rapporten att det
finns skäl att se över kvalitetsmåtten.
Försäkringskassans handläggning av sjukpenninggrundande
inkomst

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, ska ligga till grund för
ersättningen när det gäller förmåner som är ersättning för inkomstbortfall. SGI är den inkomst som den försäkrade kan antas komma att
få framöver. Eftersom SGI handlar om ersättning för inkomstbortfall
så påverkas den omedelbart om den försäkrade exempelvis slutar
arbeta eller arbetar i en annan omfattning än tidigare. Men det finns
olika skyddsregler. Till exempel får den som är arbetslös under vissa
förutsättningar behålla sin tidigare SGI under arbetslösheten. När
Försäkringskassan fastställer SGI:n för personer som är arbetssökande är myndigheten därför beroende av information från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens interna kodning av om en person är
arbetssökande eller inte spelar en avgörande roll för hur Försäkringskassan handlägger SGI.
I rapporten Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll72 konstaterade ISF
att det informationsutbyte som sker mellan Försäkringskassan och
72
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Arbetsförmedlingen skapar stora problem i handläggningen. Den
elektroniska informationen som Försäkringskassan får saknar
kronologi och den är inte anpassad för att vara lättläst. Dessutom är
registreringen relativt ofta felaktig. Detta kan leda till felaktiga beslut.
Myndigheternas handläggare får dessutom sällan direktkontakt med
varandra per telefon, utan de tvingas kommunicera via myndigheternas kundtjänster. ISF rekommenderade därför båda myndigheterna att
förbättra utbytet av de uppgifter som används i SGI-handläggningen.
Försäkringskassan skrev i sitt svar på rapporten att myndigheten
håller med om ISF:s bedömning att kommunikationen mellan myndigheterna behöver förbättras på olika sätt. Försäkringskassan
kommer att diskutera rekommendationen med Arbetsförmedlingen,
för att komma fram till lösningar som gör att försäkrade inte drabbas
av bristerna i kommunikation mellan myndigheterna. Försäkringskassan kommer också att utreda om myndigheten bör meddela föreskrifter om på vilket sätt den försäkrade ska visa att han eller hon är
arbetssökande.
I rapporten påpekade ISF även att Försäkringskassan inte lagrar
beslut om SGI i myndighetens datalager, vilket försvårar möjligheterna att föra statistik över och analysera SGI. I sitt svar på rapporten
skrev Försäkringskassan att myndigheten planerar att förändra
datainsamlingen under 2017, så att samtliga SGI-beslut lagras i
myndighetens datalager.
Försäkringskassans interna styrning

I rapporten Försäkringskassan i förändring – En studie av myndighetens styrande dokument 2005–201673 beskrev ISF Försäkringskassans utvecklings- och förändringsarbete under åren 2005–2016
med utgångspunkt från myndighetens interna och externa styrdokument. Rapporten har väckt stort intresse hos Försäkringskassan.
Utöver den muntliga redovisning av rapporten som Försäkringskassan
alltid får i samband med att ISF publicerar en rapport som rör myndigheten har rapportförfattarna även deltagit i en workshop med
Försäkringskassans ledningsgrupp. Workshopen syftade till att reflektera över myndighetens styrning. ISF har också föredragit rapporten
för Försäkringskassans styrelse.
73
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9.4

Effekter på rättsutvecklingen

I de av ISF:s granskningar som fokuserar på rättssäkerhet förekommer det att myndigheten identifierar områden där det finns olösta
rättsfrågor. Rapporterna kan därför användas som underlag för myndigheter eller enskilda att driva vissa frågor i domstol. De kan även
användas av kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen när de
bedömer vilka mål som ska släppas upp för prövning. Rapporterna
kan också användas som argument av parter i en domstolsprocess,
och på så sätt påverka resultatet av processen.
Det allmänna ombudet för socialförsäkringen har en viktig roll att
fylla när det gäller att utveckla praxis genom att driva principiellt
viktiga frågor vidare till prövning i domstol. ISF:s rapporter är en av
de informationskällor som det allmänna ombudet använder sig av för
att identifiera frågor att driva i domstol.74
För att kunna hitta lämpliga ärenden att driva brukar det allmänna
ombudet skicka ut interna meddelanden inom Försäkringskassan där
ombudet frågar efter ärenden som innehåller vissa rättsfrågor. På så
sätt kan ombudet få information om ärenden för att ta ställning till om
de är lämpliga att driva vidare till domstol. Under 2016 har det allmänna ombudet använt flera av ISF:s rapporter som utgångspunkt för
att hitta och överklaga ärenden när det gäller rättsfrågor som ombudet
har bedömt vara viktiga att driva i domstol.
Rapporten Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag75 har lett
till tre överklaganden från det allmänna ombudets sida i frågan om
hur ansökningar om bostadsbidrag ska hanteras när bara en av de
sökande makarna har uppehållstillstånd. Det allmänna ombudet har
även överklagat ett ärende om sjukpenning som gäller hur bedömningen av arbetsförmågan hos behovsanställda ska göras. Det gjorde
ombudet med anledning av ISF:s arbetsrapport Tidsbegränsade
anställningar och sjukförsäkringen76. Ombudet har också överklagat
ett beslut om tolkningen av ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen om personlig assistans, med anledning av att ISF problematiserat domstolens avgörande i rapporten Sjukvårdande insatser
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och personlig assistans77. Även rapporten Återkravshandläggning
på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – Styrning och
tillämpning78 har lett till ett överklagande från ombudets sida.

9.5

Spridning av ISF:s rapporter i övrigt

Utöver att utgöra underlag för riksdagens och regeringens styrning
och för att utveckla verksamheten vid myndigheterna inom socialförsäkringsadministrationen används ISF:s rapporter också i andra
sammanhang, till exempel i andra myndigheters utredande verksamhet och i den offentliga debatten.
9.5.1 Annan utredande verksamhet
Det förekommer att ISF:s rapporter används som underlag i andra
myndigheters utredande eller granskande arbete, exempelvis Riksdagens ombudsmän (JO), Statskontoret och Riksrevisionen. Under
2016 har Riksrevisonen refererat till 17 av ISF:s rapporter i sammanlagt tre granskningsrapporter, medan Statskontoret och Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en
rapport vardera har refererat till fyra respektive tre av ISF:s rapporter.
Vidare hänvisas till en av ISF:s rapporter i en underlagsrapport till
analysgruppen Arbetet i framtiden.79
9.5.2 Konferenser, föreläsningar med mera
ISF presenterar sina rapporter för medarbetare vid myndigheterna
om de granskade myndigheterna önskar det. ISF blir även regelbundet inbjuden till 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 tillsynsoch granskningsverksamhet.
Under 2016 har ISF, liksom under tidigare år, föreläst om sin verksamhet och aktuella granskningar på socialförsäkringsdagarna.
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ISF Rapport 2016:16.
ISF Rapport 2014:3.
79
Analysgruppen tillsattes av den tidigare ministern för strategi- och framtidsfrågor.
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De anordnas av Domstolsakademin och är en årligen återkommande
kompetensutvecklingsinsats för domare vid förvaltningsdomstolarna.
Utöver detta har medarbetare hos ISF under 2016 presenterat rapporter och andra publikationer vid ett tiotal tillfällen.
9.5.3 Den offentliga debatten
En del av effekterna av ISF:s arbete uppkommer indirekt genom att
resultaten sprids via massmedier och den diskussion som följer på
detta. ISF följer massmediernas rapportering om ISF:s rapporter via
ett medieanalysföretag. De registrerar när ISF nämns i dagspressen,
i notiser på etermedieföretagens webbsidor, i tidskrifter, i pressmeddelanden med mera. Totalt registrerades 989 tillfällen när ISF
nämndes under 2014, 845 under 2015 och 943 under 2016.
Sedan 2014 har ISF även följt flödet i sociala medier, med hjälp av
verktyget för omvärldsbevakning. Totalt har ISF:s rapporter resulterat
i 229 delningar eller kommentarer på Facebook, Twitter, Google
Plus, Flashback och YouTube under 2014, 95 delningar eller kommentarer under 2015 och 97 delningar eller kommentarer under 2016.
9.5.4 Kommentarer till lagstiftningen med mera
ISF:s rapporter har använts i Norstedts kommentar till socialförsäkringsbalken.80 I kommentaren nämns ett stort antal av ISF:s rapporter.

80

Hessmark, L.-G. m.fl. (2015): Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Norstedts, Stockholm.
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Publikationer 2014
Rapporter
2014:27

Försäkringskassan och mänskliga rättigheter

2014:26

Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid
pensionering

2014:25

Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning
– En uppföljning

2014:24

Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala
försäkringscenter

2014:23

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

2014:22

Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

2014:21

Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete?

2014:20

Sjukfrånvaro över generationer

2014:19

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med
funktionsnedsättning

2014:18

Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

2014:17

Vårdvalets effekter på sjukskrivningar

2014:16

Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering

2014:15

Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget

2014:14

Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport

2014:13

Förnyad utredning av sjukersättning
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2014:12

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro

2014:11

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

2014:10

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och
Skatteverket – Metodutveckling och resultat från en studie
av inkommande telefonsamtal

2014:9

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande
– Från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

2014:8

Tjugo år av socialförsäkringsnämnder – Spelade den
politiska sammansättningen roll?

2014:7

Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering

2014:6

Vad är normalt? – Föräldraansvaret i assistansersättningen

2014:5

Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron – En registerstudie av till Försäkringskassan inkomna läkarintyg

2014:4

Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet

2014:3

Återkravshandläggning på Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten – Styrning och tillämpning

2014:2

Årlig rapport 2013

2014:1

Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Arbetsrapporter
2014:1

Tjugo år av socialförsäkringsnämnder – Datainsamling,
metod och nämndernas politiska sammansättning

Working Papers
2014:2

Equilibrium effects of monitoring – Evidence from a quasi
experiment in the Swedish temporary parental benefit
program

2014:1

Early retirement and post-retirement health
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Skrivelser
Bilstöd
Återkrav i assistansersättning
Försäkringskassans administration – Produktivitet och kvalitet
2013
Vetenskapliga publikationer
Gunnarsson K, Larsson M, Persson Schill H, Josephson M.
”Return to work in small enterprises.”
Small Enterprise Research, 2014;21:229–237.
Hallberg D
”Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med
särskilda behov”
Ekonomisk debatt, nr 8 2014
Öberg P, Lundin M, Thelander J
”Political Power and Policy Design: Why Are Policy
Alternatives Constrained?”
Policy Studies Journal 27 okt 2014, psj.12086
Österlund N
”Effekter av förlängd karenstid i den allmänna
sjukförsäkringen för egenföretagare”
Ekonomisk Debatt, nr 2 2014
Leijon O, Lindahl E, Torén K, Vingård E, Josephson M
”First-time decisions regarding work injury annuity due to
occupational disease: a gender perspective”
Occupational and Environmental Medicine 2014, 71:147–153
Molander P
”Public procurement in the European Union – The case for
national threshold values”
Journal of Public Procurement Vol. 14 Summer 2014 181-214
Enström Öst C
”Economic incentives, housing allowance, and housing
consumption: An unintended consequence of a shift in
housing policy.”
Journal of Housing Economics Volume 23, March 2014,
Pages 17–27
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Publikationer 2015
Rapporter
2015:17

Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden

2015:16

Träffar prognoserna rätt? En utvärdering av
pensionsprognoser i det orange kuvertet

2015:15

Att välja uttagstid av tjänstepension

2015:14

Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta

2015:13

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

2015:12

Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning

2015:11

Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria
rörligheten inom EU

2015:10

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

2015:9

Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning

2015:8

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

2015:7

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan – Slutrapport

2015:6

Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell
utveckling under 30 år

2015:5

Tidsgränserna i sjukförsäkringen

2015:4

Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen
– Hur påverkades varaktigheten i sjukskrivningen?

2015:3

Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av
Försäkringskassans handläggning

2015:2

Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning

2015:1

Årlig rapport 2014
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ISF kommenterar
2015:2

Förnyad utredning av sjukersättning – Behov av förändring

2015:1

Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron

Arbetsrapporter
2015:3

Individuell eller standardiserad socialförsäkring
– En diskussion för mer rättssäker handläggning

2015:2

Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning

2015:1

Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande
– En kunskapsöversikt

Working Papers
2015:3

Rehabilitation of mental illness and chronic pain
– The impact on sick leave and health

2015:2

Reforms in the Swedish parental leave system and their
effects on gender equality

2015:1

Caseworkers’ Attitudes – Do They Matter?

Skrivelser
Försäkringskassans administration – produktivitet och
kvalitet 2014
Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Vetenskapliga publikationer
Hallberg D, Johansson P, Josephsson M
”Is an early retirement offer good for your health? Quasiexperimental evidence from the army”
Journal of Health Economics
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Laštovková A, Nakládalová M, Fenclová Z, Urban P,
Gaďourek P, Lebeda T, Ehler E, Ridzoň P, Hlávková J,
Boriková A, Kuijer PP, Bátora I, Scholz-Odermatt SM,
Moldovan H, Godderis L, Leijon O, Campo G, Vaněčková M,
Bonneterre V, Jasna Stikova E, Pelclová D
“Low-back pain disorders as occupational diseases in the
Czech Republic and 22 European countries:comparison of
national systems, related diagnoses and evaluation criteria.”
Central European Journal of Public Health
Hallberg D, Johansson P
”Är en höjning av pensionsåldern ensidigt positiv?
Ekonomisk debatt, nr 5 2015
Lundin A, Kjellberg K, Leijon O, Punnett L, Hemmingsson T
“The association between self-assessed future work ability and
long-term sickness absence, disability pension and
unemployment in a general working population: a 7-year
follow-up study.”
Journal of Occupational Rehabilitation
Karnehed N, Rasmussen F, Modig K
”Low IQ has become less important as a risk factor for early
disability pension. A longitudinal population-based study
across two decades among Swedish men.”
Journal of Epidemiology and Community Health
Leijon O, Josephson M, Österlund N
”Sick-listing adherence: a register study of 1.4 million
episodes of sickness benefit 2010–2013 in Sweden.”
BMC Public Health
Andersson C, Cohen Birman M
”Tidig ålderspension och striktare sjukförsäkringsregler –
finns det ett samband?”
Ekonomisk debatt, nr 2 2015
Leijon O, Josephson M, Österlund N
”How common is change of primary diagnosis during an
episode of sickness benefit? A register study of medical
sickness certificates issued 2010-2012 in Sweden.”
Scandinavian Journal of Public Health
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Publikationer 2016
Rapporter
2016:16

Sjukvårdande insatser och personlig assistans

2016:15

Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?

2016:14

Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering av
införandet

2016:13

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män

2016:12

Inkomstens betydelse för tandvårdskonsumtion

2016:11

Omfördelning inom tandvårdsstödets högkostnadsskydd

2016:10

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans
handläggning och beslut om SGI noll

2016:9

Att adoptera – en ekonomisk fråga – En studie om
adoptionsbidrag och ekonomiska förutsättningar för
adoption

2016:8

Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd
till handläggningsverksamheten

2016:7

Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag

2016:6

En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex

2016:5

Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda

2016:4

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras
– Ett genusperspektiv

2016:3

Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens
administration 2005–2014

2016:2

Årlig rapport för 2015

2016:1

Höjd grundnivå i föräldrapenningen – har uttaget av
föräldrapenning påverkats?

ISF kommenterar
2016:1

Att använda lagens bedömningsutrymme
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Arbetsrapporter
2016:2

Försäkringskassan i förändring – En studie av myndighetens
styrande dokument 2005–2016

2016:1

Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen

Skrivelser
Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor och
män
När aktivitetsersättningen upphör
Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och
män – Delrapportering av regeringsuppdrag

Vetenskapliga publikationer
Leijon O, Balliu N, Lundin A, Vaez M, Kjellberg K,
Hemmingsson T
”Effects of psychosocial work factors and psychological
distress on self-assessed work ability: A 7-year follow-up in a
general working population.”
American Journal of Industrial Medicine
Granqvist N, Hägglund P, Jakobsson S
”Caseworkers’ attitudes: Do they matter?”
Empirical Economics
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