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Generaldirektörens förord

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
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effekterna av de diskussioner som ISF:s arbete ger upphov till inom
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 2017.
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 2017 (kapitel 2) samt en mer utförlig
beskrivning av rapporterna som är indelad efter förmånsområde
(kapitel 3–7). Avslutningsvis redovisas de effekter av ISF:s verksamhet som har kunnat iakttas under året (kapitel 8).
Stockholm i februari 2018
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
änförväntat eller helt utebli.

1

1 § förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
(instruktionen).
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Sammantaget innebär detta att det är viktigtatt 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.
3
2 och 3 §§ instruktionen.
4
1 § instruktionen.
5
1 § instruktionen.
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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.
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Den administrativa effektiviteten kan påverkas av hur långa handläggningstiderna är, hur ärendehanteringen inom den ansvariga
myndigheten är organiserad eller hur beslutsstödet för handläggarna
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.
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Även myndigheternas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar
har både rättsäkerhets- och effektivitetsaspekter. Att de ansvariga
myndigheterna på socialförsäkringsområdet säkerställer att förmåner
betalas ut med rätt belopp till de mottagare som har rätt till dem är
en rättssäkerhetsfråga. Men i myndigheternas uppdrag ligger också
att de ska se till att använda handläggningsrutiner och inrätta kontroller av olika slag som leder till väl avvägda och 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. Det förekommer
också att ISF lämnar över skrivelser till regeringen. Skrivelserna kan
användas för att rapportera om mindre omfattande granskningar, del6

11 § instruktionen.
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redovisa 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 2017

Under 2017 har ISF publicerat 17 rapporter inklusive den årliga
rapporten för 2017. Myndigheten har också publicerat 1 skrivelse
till regeringen och 1 vetenskaplig artikel.8
Rapporterna och de övriga publikationerna berör både rättssäkerhetsfrågor och effektivitetsfrågor och spänner över samtliga förmånsområden.
Detta kapitel inleds med två sammanställningar. Den första sammanställningen delar in rapporter och skrivelsen till regeringen efter vilket
förmånsområde de handlar om (avsnitt 2.1). Den andra sammanställningen delar in publikationerna efter de huvudbegrepp som är
styrande för ISF:s verksamhet, nämligen rättssäkerhet och effektivitet
(avsnitt 2.2).
Kapitlet innehåller också en översikt över ISF:s samtliga publikationer under perioden 2015–2017 utifrån förmånsområden och
huvudsaklig inriktning (avsnitt 2.3). Kapitlet avslutas med en kort
beskrivning av i vilken utsträckning ett jämställdhetsperspektiv har
integrerats i ISF:s granskningar (avsnitt 2.4).

8

En beskrivning av de olika publikationstyperna finns i avsnitt 1.3.
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2.1

Sammanställning efter förmånsområde

Detta avsnitt ger en överblick över de granskningar som ISF gjort
under 2017 uppdelat på följande områden:
–

Övergripande granskningar

–

Förmåner till barn och familjer

–

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 2017 publicerat 5 rapporter inom området övergripande
granskningar.
Tabell 1.
Nummer

Publikationer inom området övergripande
granskningar under 2017
Titel

Rapporter
2017:3

Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands
– Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor

2017:4

Att främja ett professionellt handläggarskap
– Ur centrala funktioners perspektiv i internationella situationer

2017:6

Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016
– En redovisning av utvecklingen

2017:7

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren – En granskning
av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet

2017:10

Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning
– En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans
lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden
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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 2017 har ISF publicerat 2 rapporter som handlar om förmåner
till barn och familjer.
Tabell 2.
Nummer

Publikationer som handlar om förmåner till barn
och familjer under 2017
Titel

Rapporter
2017:11

Föräldrapenninguttag före och efter en separation
– En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning
i jämförelse med de som inte separerade

2017:12

Barnpension och efterlevandestöd till barn
– En redovisning av utvecklingen 2004–2015

2.1.3 Förmåner till personer med funktionsnedsättning
Förmåner till personer med funktionsnedsättning omfattar handikappersättning, assistansersättning och bilstöd.
Under 2017 har ISF publicerat 1 rapport som handlar om förmåner till
personer med funktionsnedsättning.
Tabell 3.
Nummer

Publikationer som handlar om förmåner till personer
med funktionsnedsättning under 2017
Titel

Rapporter
2017:16

Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden
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2.1.4 Tandvårdsförmåner
Tandvårdsförmåner omfattar allmänt tandvårdsstöd, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.
Under 2016 har ISF inte publicerat någon rapport som handlar om
tandvårdsförmåner.
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 2017.
Tabell 4.
Nummer

Publikationer som handlar om ohälsorelaterade
förmåner under 2017
Titel

Rapporter
2017:5

Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?

2017:9

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan
– En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra
sjukskrivningsprocessen

2017:13

Mötet mellan medborgaren och staten
– En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan

2017:17

Arbetsresor i stället för sjukpenning
– En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader
för arbetsresor i sjukpenningärenden

Skrivelser till regeringen
Uppdrag för ökad kunskap om social problematik i samband
med sjukskrivningar – Redovisning av del 1 i regeringsuppdrag
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Under 2017 har också en vetenskaplig artikel publicerats inom
området.9
2.1.6 Pensioner och pensionsrelaterade förmåner
Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension,
garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och
bostadstillägg till pensionärer.
Under 2017 har ISF publicerat 4 rapporter som handlar om pensioner
och pensionsrelaterade förmåner.
Tabell 5.
Nummer

Publikationer som rör pensioner och pensionsrelaterade
förmåner under 2017
Titel

Rapporter

9

2017:1

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk
standard

2017:8

Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och
spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden

2017:14

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män
– En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag
och i framtiden

2017:15

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män
– En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av
tjänstepension

Lundin A, Leijon O, Vaez M, Hallgren M, Torgén M (2017): Predictive validity of the Work
Ability Index and its individual items in the general population. Scandinavian Journal of
Public Health 2017:45:350–356.
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2.2

Sammanställning efter inriktning mot
rättssäkerhet och effektivitet

Detta avsnitt presenterar samtliga rapporter och skrivelsen 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 2017
har 7 rapporter och 1 skrivelse som överlämnats till regeringen handlat om rättssäkerhetsfrågor. Under 2017 har 9 rapporter handlat om
frågor om administrativ effektivitet medan 7 rapporter har behandlat
samhällseffekter av regelverket och myndigheternas agerande.
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Tabell 6.

Rapporter och skrivelse till regeringen publicerade under
2017 indelade efter inriktning
Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Samhällseffekter

Rapporter
x

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk
standard (2017:1)
Socialförsäkringen vid studier,
arbete eller flytt utomlands
– Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella
situationer (2017:3)

x

x

Att främja ett professionellt
handläggarskap – Ur centrala
funktioners perspektiv (2017:4)

x

x

Aktivitetsersättning till trettio
års ålder – vad händer sedan?
(2017:5)

x

x

Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016
– En redovisning av utvecklingen (2017:6)
Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren
– En granskning av den
manuella hanteringen av
personuppgifter och försäkringstillhörighet (2017:7)

x

x

x

Kvinnors och mäns pensioner
– En analys av skillnader och
spridning i pensionsinkomster
i dag och i framtiden (2017:8)

x

x

forts.
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Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Samhällseffekter

Rapporter, forts.
Bedömningar vid 90 och 180
dagar i rehabiliteringskedjan
– En kommentar om hur
Försäkringskassan kan förbättra
sjukskrivningsprocessen
(2017:9)

x

Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning
– En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter
åren 2010–2013 med DEA
(2017:10)

x

Föräldrapenninguttag före och
efter en separation – En analys
av hur separerade föräldrar
använde föräldrapenning i
jämförelse med de som inte
separerade (2017:11)

x

Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning
av utvecklingen 2004–2015
(2017:12)

x

Mötet mellan medborgaren
och staten – En kommentar
om handläggningen vid
Försäkringskassan (2017:13)

x

Premiepensionen: Skillnader i
utfall mellan kvinnor och män
– En analys av skillnader och
spridning i premiepensionen i
dag och i framtiden (2017:14)

x

x

forts.
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Rättssäkerhet

Effektivitet
Administrativ
effektivitet

Samhällseffekter

Rapporter, forts.
x

Tidsbegränsade uttag av
tjänstepension bland kvinnor
och män – En redovisning av
utvecklingen av tidsbegränsade
uttag av tjänstepension
(2017:15)
Assistansmarknaden
– lönsamhet och
konkurrensförhållanden
(2017:16)
Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av
Försäkringskassans utredning
av merkostnader för arbetsresor
i sjukpenningärenden (2017:17)

x

x

Skrivelser till regeringen
Uppdrag för ökad kunskap om
social problematik i samband
med sjukskrivningar –
Redovisning av del 1 i
regeringsuppdrag

x
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2.3

Översikt för åren 2015–2017

I detta avsnitt redovisas en översikt över hur de rapporter som ISF har
publicerat under de tre senaste åren fördelas när det gäller förmånsområden och inriktning. Med rapporter avses även rapportformen ISF
kommenterar, som användes under åren 2015 och 2016.
Sammanställning av rapporter efter förmånsområde

Ohälsoområdet är det största verksamhetsområdet sett till antalet
publicerade rapporter under de tre senaste åren. 32 procent av rapporterna handlar om detta område. Därefter kommer övergripande
granskningar med 28 procent. Förmåner till barn och familj samt
pensionsförmåner ligger något lägre, med 16 respektive 14 procent,
medan 6 procent av rapporterna handlar om förmåner till personer
med funktionsnedsättning. Det minsta området sett till andelen publicerade rapporter är tandvårdsområdet, som behandlas i 4 procent av
rapporterna.
Figur 1.

Fördelning av rapporter mellan förmånsområden under
åren 2015–2017
7
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Övergripande granskningar
Förmåner till barn och familjer
Förmåner till personer med funktionsnedsättning
Tandvårdsförmåner
Ohälsorelaterade förmåner
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner
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Sammanställning av rapporter efter inriktning mot rättssäkerhet
och effektivitet

I 22 av de totalt 50 rapporter som har publicerats under 2015–2017
behandlas frågor om rättssäkerhet. Effektivitetsfrågor behandlas i
40 av samtliga rapporter. Frågor om administrativ effektivitet behandlas i 24 rapporter och 22 rapporter behandlar frågor om samhällseffekter. Observera att varje rapport kan ingå i mer än en kategori.
Figur 2.

Fördelning av rapporter efter huvudsaklig inriktning
under 2015–2017

Totalt antal rapporter
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Jämställdhetsperspektiv i tillsyns- och
granskningsverksamheten

I regleringsbrevet för 2016 har ISF fått i uppdrag av regeringen att
jämställdhetsintegrera myndighetens verksamhet. Under 2016 redovisade ISF en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering.10
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.
10

Plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018, dnr. 2016-0148.
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ISF har redan tidigare haft ett tydligt jämställdhetsfokus i flera
rapporter, men för att uppnå målet fokuserar ISF sedan 2016 på
jämställdhetsfrågor i tillsyns- och granskningsverksamheten i ännu
högre utsträckning än tidigare. Både under 2016 och 2017 har andelen rapporter som har haft ett uttalat jämställdhetsfokus ökat
jämfört med tidigare år. Under 2016 hade 21 procent av rapporterna
ett uttalat fokus på jämställdhet eller könsskillnader och under 2017
var motsvarande siffra 31 procent. Under perioden 2010–2015 hade
i genomsnitt en knapp tiondel av rapporterna fokus på jämställdhets
eller könsskillnader.
Under den senaste treårsperioden 2015–2017 har cirka en femtedel
av de rapporter som ISF publicerat haft ett uttalat jämställdhetsfokus,
medan cirka en tredjedel av rapporterna har innehållit könsuppdelade
analyser eller inkluderat kön som förklarande faktor i analysen. Totalt
har alltså hälften av rapporterna under perioden antingen haft ett uttalat jämställdhetsfokus eller innehållit könsuppdelade analyser.
Figur 3.

Andel rapporter med olika grad av jämställdhetsfokus
under 2015–2017

Rapporter med Rapporter med könsjämställdhets- uppdelad statistik eller
analys efter kön
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3

Övergripande granskningar

Detta kapitel redovisar de rapporter som omfattar flera förmånsområden eller som inte handlar om ett särskilt förmånsområde.
Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands –
Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor
(ISF Rapport 2017:3)

När personer vistas utomlands eller planerar att studera, arbeta eller
bosätta sig utanför Sveriges gränser är det viktigt att de har tillgång
till tydlig information om hur deras socialförsäkring påverkas.
Att gå miste om en förmån eller ta emot en förmån som man inte
har rätt till kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde. ISF har
därför på uppdrag av regeringen kartlagt och granskat information
om socialförsäkringar till personer som rör sig över Sveriges gränser.
Rapporten fokuserar på personers rörlighet i Norden och inom EU.
ISF:s sammantagna bedömning är att det ofta är svårt att hitta information om hur utlandsstudier, arbete eller flytt utomlands påverkar
tillgången till socialförsäkringen. Människor behöver få vetskap om
hur länge de kan kvarstå i den svenska socialförsäkringen i sådana
situationer. De måste också förstå när de i stället övergår till att omfattas av ett annat lands socialförsäkringssystem.
Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gjort prioriteringar som innebär att information om vad som händer med den svenska socialförsäkringen för personer i Sverige, som av olika skäl
planerar att vistas utomlands, har fått en undanskymd roll. Granskningen visar att Försäkringskassan behöver komplettera sin webbplats
med information om hur tillgången till socialförsäkringen påverkas
vid utlandsstudier, arbete eller flytt utomlands. I dag är Försäkringskassans webbaserade information alltför knapphändig för att under-
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lätta genomtänkta val i internationella situationer. Granskningen
visar att även Pensionsmyndigheten kan utöka sin webbaserade
information vad gäller utlandsrelaterade pensions-frågor. Det gäller
särskilt frågor som rör intjänande av pension. I rapporten lämnar
ISF ett antal konkreta förslag på information som Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten kan komplettera.
De nordiska länderna har gjort gemensamma satsningar för att samordna information för personer som rör sig inom Norden. Några
exempel är Nordiska ministerrådets egen informationstjänst Hallå
Norden, olika gränstjänster och den myndighetsgemensamma Nordisk
socialförsäkringsportal. Kvaliteten på de olika nordiska informationstjänsterna varierar och informationen är inte alltid uppdaterad. Men
ISF:s kartläggning indikerar att det finns väl fungerande informationstjänster för en del grupper som förflyttar sig inom Norden, bland
annat gränstjänsten Öresunddirekt som riktar sig till personer som rör
sig mellan Sverige och Danmark. Hallå Norden och Nordisk socialförsäkringsportal kommer att organiseras om och informationen ska
samlas på en webbplats. ISF bedömer att det är en positiv åtgärd som
förhoppningsvis kan leda till en effektivisering av resurser och en förbättrad gemensam informationstjänst.
Att främja ett professionellt handläggarskap – Ur centrala
funktioners perspektiv (ISF Rapport 2017:4)

ISF har granskat Försäkringskassans arbete med att öka det professionella medarbetarskapet. Syftet är att ge en översiktlig bild av hur
verksamhetsutvecklare och andra medarbetare på centrala funktioner
inom Försäkringskassan arbetar med att skapa förutsättningar för
handläggarna att använda sin professionella kompetens.
Granskningen visar att Försäkringskassan under en längre period har
arbetat systematiskt på flera fronter med att stärka handläggarnas utrymme så att de i större utsträckning ska få förutsättningar för detta.
För att komma tillrätta med problem som bland annat hade uppkommit till följd av en alltför strikt mål- och resultatstyrning ändrades
under perioden 2012–2016 successivt den interna styrfilosofin till en
styrning baserad på systemsyn.
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En styrfilosofi baserad på systemsyn utgår från att de förutsättningar
som medarbetarna får för att utföra arbetet har avgörande betydelse
för verksamhetens resultat. Systemsyn innebär också att ha ett helhetsperspektiv på den försäkrades sammantagna behov.
Försäkringskassan har infört ett teambaserat arbetssätt i hela organisationen för att handläggarna i dialog och i gemensam reflektion ska
utveckla sin yrkeskunskap, det vill säga sin professionalism. Ett teambaserat arbetssätt på central nivå ses som ett medel för att överbrygga
stuprörstänkande. Vidare är Försäkringskassans processer och den
processtandard som används numera utformade så att handläggarna
ska få större möjlighet att avgöra vilka utredningar och vilka åtgärder
som behövs i ett ärende. Också det rättsliga stödet i exempelvis vägledningar har ändrats genom att exempel och typfall successivt har
tagits bort. I stället betonas syftet med lagen och att handläggarna utifrån det i större utsträckning ska kunna göra egna bedömningar av
vad som behöver göras i ett ärende. Produktionsstyrningen har standardiserats och håller på att införas på bred front för att öka enheters
och avdelningars möjligheter att planera produktionen tillsammans
över enhets- och avdelningsgränserna.
Sedan början på 2017 har ett skifte skett i Försäkringskassan styrning
mot en traditionell mål- och resultatstyrning. Rättssäkerhet och produktivitet poängteras särskilt.
ISF framhåller att det är viktigt att i det nu pågående förändringsarbetet ta tillvara de ansträngningar som har gjorts för att förbättra
handläggarnas möjligheter att använda sina erfarenheter och verksamhetsnära kunskaper i arbetet. Det är också viktigt att uppmärksamma
risken för att de tidigare problemen, som bland annat berodde på en
alltför strikt mål- och resultatstyrning, återuppstår eller förstärks.
Även om myndigheten nu betonar myndighetsuppdraget och rättssäkerhet, finns det en risk att betoningen på produktivitet medför att
chefer i handläggningen återigen riktar styrningen mot handläggarnas
individuella prestationer i stället för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för handläggarna att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.
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Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016
– En redovisning av utvecklingen (ISF Rapport 2017:6)

ISF följer kontinuerligt hur den administrativa effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas. Rapporten analyserar utvecklingen på Försäkringskassan de senaste åren med fokus på 2016.
De senaste två åren har det skett stora förändringar i styrningen av
Försäkringskassan och detta har påverkat handläggning och resultat.
För Försäkringskassan som helhet minskade produktiviteten något
under 2016. Detta är en följd av de resursförstärkningar som gjorts i
sjukpenninghandläggningen. Men utifrån en lite längre tidshorisont
är produktiviteten under 2016 relativt hög. Bortsett från 2015 så har
produktiviteten inte varit högre sedan 2009.
I rapporten konstaterar ISF att det ofta är svårt att göra en samlad
bedömning av hur kvaliteten har förändrat eftersom kvalitet är ett
komplext begrepp som består av flera olika aspekter. Detta gäller
även 2016, eftersom resultaten har utvecklats åt olika håll för olika
kvalitetsaspekter.
För den rättsliga kvaliteten har den förändrade styrningen inneburit
stora förändringar inom framförallt sjukförsäkringsområdet. Ett
exempel är att andelen avslag på begäran om sjukpenning fördubblats
från 2014 till 2016, och även andra mått pekar mot en mer strikt tillämpning. Detta har inneburit att ökningen av sjukpenningtalet bromsats upp och att möjligheterna har ökat att nå regeringens mål att
sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 vid utgången av 2020. Det finns
anledning att noggrant analysera hur den rättsliga kvaliteten påverkas
vid de snabba förändringar av bedömningsnivån som nu skett. Vid
sidan av att förutsägbarheten minskar för de försäkrade finns risken
att inte alla enheter och alla handläggare anpassar handläggningen
lika snabbt till förändringarna, vilket kan leda till en ökad spridning
i besluten.
Rapporten visar vidare att antalet långa sjukfall över två år ökar
snabbt. En viktig förklaring är att den bortre tidsgränsen för hur lång
en sjukskrivning kan vara togs bort den 1 februari 2016. Handläggningstiderna också blivit längre för flera av Försäkringskassans
mer utredningskrävande förmåner, som sjukersättning, assistansersättning och arbetsskadelivränta. Även för Försäkringskassans
omprövningar har handläggningstiderna ökat eftersom myndigheten
inte klarat att hålla jämna steg med den ökade inströmningen av
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ärenden. Den ökade inströmningen till omprövningsverksamheten är
en följd av att fler försäkrade har fått negativa beslut inom framförallt
sjukförsäkringen.
De försäkrades uppfattning om Försäkringskassan har däremot fortsatt att utvecklas positivt. I Försäkringskassans kundundersökning har
resultatet förbättrats stadigt sedan 2010, men ökningstakten tycks nu
ha avstannat.
Informationskvalitet i socialförsäkringen – En granskning av den
manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet
(ISF Rapport 2017:7)

ISF har granskat Försäkringskassans arbete med att se till att informationen om enskildas generella personuppgifter och försäkringstillhörighet är korrekt, och undersökt vilka konsekvenser det kan få om
informationskvaliteten i registren brister.
För att den svenska socialförsäkringen ska fungera som avsett är det
avgörande att Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens information om enskilda personer håller god kvalitet och att myndigheternas bedömningar av om en person omfattas av den svenska
socialförsäkringen är korrekta. De uppgifter som finns i Försäkringskassans register påverkar rätten till ersättning inom olika förmåner,
även de förmåner som administreras av Pensionsmyndigheten.
Uppgifter om generell personinformation och uppgifter om försäkringstillhörighet är särskild betydelsefulla, eftersom de påverkar
rätten till alla förmåner.
Granskningen visar att det finns ett stort behov av att uppgradera den
betydelse som relevanta myndigheter fäster vid informationskvaliteten i sina register.
När det gäller generell personinformation är den huvudsakliga slutsatsen att hanteringen och ansvaret för åtgärdsimpulser inom generell
personinformation måste bli tydligare.
När det gäller försäkringstillhörighet är den huvudsakliga slutsatsen
att Försäkringskassan har upphört att utreda försäkringstillhörighet i
vissa situationer, vilket kan få konsekvenser för Försäkringskassans
och Pensionsmyndighetens handläggning och för enskilda personer.
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Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är beroende av
folkbokföringens uppgifter och utgår från dem i handläggningen.
Det är därför av stor vikt att uppgifterna håller god kvalitet. Skatteverket menar att myndigheterna har ett gemensamt ansvar för att
hålla god kvalitet i folkbokföringsregistret, och att Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten ska rapportera in avvikelser till Skatteverket. Skatteverket tillhandahåller en it-tjänst för att rapportera in
avvikelser. I dag är varken Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten anslutna till tjänsten och båda skickar in avvikelser via pappersblanketter.
Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning
– En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans
lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden
(ISF Rapport 2017:10)

ISF har granskat om det finns potential att förbättra effektiviteten i
Försäkringskassans ärendehandläggning. Rapporten analyserar den
relativa effektiviteten i ärendehandläggningen vid 44 av Försäkringskassans lokala försäkringscenter (LFC) under perioden 2010–2013.
I dag är Försäkringskassans verksamhet organiserad på ett delvis
annat sätt, men slutsatserna och lärdomarna är fortfarande relevanta
eftersom själva handläggningen i mångt och mycket är oförändrad.
I analysen används en matematisk metod kallad DEA-metoden
(Data Envelopment Analysis), där effektiviteten mäts genom att
produktionen av beslut och aktiviteter relateras till de använda resurserna i form av personal och lokalyta. Metoden gör det möjligt att
identifiera mindre effektiva LFC, som producerar mindre än andra
LFC med en given mängd resurser.
En central slutsats i rapporten är att det fanns potential att öka
effektiviteten i den studerade verksamheten utan att tillföra ytterligare resurser. Kontoren hade en relativ ineffektivitet på knappt
10 procent för den undersökta perioden. Så mycket högre hade alltså
de studerade LFC-kontorens produktion kunnat vara utan att mer
resurser tillförts verksamheten, om alla LFC-kontor varit lika effektiva som de mest effektiva kontoren. Nivån är jämförbar med andra
statliga verksamheter där effektiviteten beräknats med samma metod.
Inget mått på kvaliteten i handläggningen har ingått i analyserna.
Inga slutsatser kan därför dras om hur eventuella skillnader i kvalitet
förhåller sig till skillnaderna i effektivitet.
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ISF konstaterade också att effektiviteten varierade kraftigt mellan
olika LFC. Många LFC var helt effektiva eller endast marginellt
ineffektiva jämfört med övriga kontor under den undersökta perioden.
Men för andra LFC-kontor fanns det en förbättringspotential som i
vissa fall uppgick till mellan 25 och 40 procent. Spridningen i effektivitet mellan kontoren understryker att ett effektiviseringsarbete inte
nödvändigtvis behöver bedrivas för hela organisationen, utan snarare
bör utgå från varje enskilt kontors förutsättningar och brister.
DEA-metoden är enligt ISF användbar för att identifiera verksamheters förbättringspotential. Metoden erbjuder en förhållandevis
enkel möjlighet att identifiera skillnader i effektivitet mellan olika
organisatoriska delar med liknande verksamhet. I rapporten rekommenderar därför ISF att Försäkringskassan använder sig av metoden.
ISF rekommenderar också att Försäkringskassan ser till att tillräckliga och tillförlitliga data finns för att genomföra den typ av jämförande analys mellan olika organisatoriska delar som har gjorts i
denna granskning.
Men en analys med DEA-metoden är enbart ett första steg i ett effektiviseringsarbete. En viktig del av ett eventuellt fortsatt effektiviseringsarbete blir att försöka hitta faktorer som kan förklara skillnaderna i effektivitet mellan olika kontor. Sådana förklaringar kan till
exempel vara att arbetssättet skiljer sig åt mellan olika organisatoriska
delar, vilket möjliggör att effektivare arbetssätt kan spridas till andra
delar av organisationen. Andra förklaringar kan till exempel vara
skillnader i kvalitet som ytterligare fördjupar analysen av de rena
effektivitetsskillnaderna.
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Förmåner till barn och familjer

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till barn
och familjer.
Föräldrapenninguttag före och efter separation – En analys av hur
separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de
som inte separerade (ISF Rapport 2017:11)

ISF har granskat hur föräldrar som separerar använder sina föräldrapenningdagar jämfört med föräldrar som inte separerar. Frågan om
hur separerade föräldrar använder föräldrapenning är viktig ur flera
aspekter. Eftersom föräldrapenning kan användas under barnets hela
förskoleålder och separationer är relativt vanliga i Sverige, är det en
fråga som berör en avsevärd andel av alla barn. Det finns även politiska mål i Sverige om att båda föräldrarna ska ta ansvar för barnets
ekonomiska försörjning och vård oberoende om föräldrarna bor med
barnet.
Rapporten undersöker hur föräldrar som fick sitt första barn under
åren 2002 och 2003, och som separerade under barnets första 8 år,
använde och delade på föräldrapenningdagar i jämförelse med föräldrar som inte separerade. Närmare 50 000 föräldrapar undersöktes,
varav 18 procent separerade under undersökningsperioden.
Rapporten visar att:
–

Separerade föräldrapar använde färre föräldrapenningdagar.

–

Pappor som separerade överlät färre dagar till mamman.

–

Föräldrar använde föräldrapenningen ungefär lika jämställt
efter en separation.
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Föräldrar som separerade innan barnet fyllt 8 år använde i genomsnitt
färre föräldrapenningdagar än de som inte separerade. Detta gäller
både för det totala uttaget för mammor och pappor var för sig och för
föräldrarnas sammanlagda uttag av föräldrapenningdagar, när hänsyn
tagits till skillnader i bakgrundsvariabler mellan de som separerade
och de som inte separerade.
Skillnaden var större bland pappor än bland mammor och minst antal
dagar tog föräldrar ut som separerade under de första 2 åren. Skillnaden i uttag mellan separerade och de som inte separerade berodde
också på föräldrarnas inkomst. Exempelvis tog pappor med hög inkomst som separerade tidigt ut något fler dagar än de pappor i samma
inkomstkategori som inte separerade. I övriga inkomstgrupper tog de
som separerade istället ut klart färre dagar.
Separerade pappor överlät något färre föräldrapenningdagar till mamman åren efter separationen än pappor som inte separerade, medan
de överlät ungefär lika många dagar åren före separation. Undantaget är de som separerade tidigt (senast under barnets andra levnadsår). Dessa pappor överlät i snitt fler dagar året före separationen
än pappor som inte separerade. Detta skulle kunna förklaras av att
mamman tog ut fler föräldrapenningdagar under det första året; hon
behövde alltså fler dagar det året eftersom hon hade mindre möjlighet
att sprida på dagarna.
Uttaget av föräldrapenning var ungefär lika jämställt bland föräldrar
som separerade som bland de som inte separerade. Undantaget är
pappor som separerade tidigt. De tog en mindre andel av föräldrapenningdagarna än bland de som inte separerade. Det var relativt
stora skillnader i pappans andel av dagarna beroende på inkomsten.
Pappor med låg till medelhög inkomst som separerade tog en lägre
andel än pappor i samma inkomstgrupp som inte separerade. Pappor
med hög inkomst som separerade tog istället en något högre andel av
alla föräldrapenningdagar än de som inte separerade.
ISF rekommenderar i rapporten att orsakerna till de beskrivna skillnaderna i uttag av föräldrapenningdagar mellan olika grupper utreds
vidare. Utifrån detta skulle mer konkreta förslag kunna utarbetas.
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Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning av
utvecklingen 2004–2015

Rapporten beskriver utvecklingen av stödformerna barnpension och
efterlevandestöd under perioden 2004–2015. Barn som förlorat en
eller båda av sina föräldrar har rätt till ekonomiskt stöd i form av
barnpension eller efterlevandestöd. Barnpension beräknas utifrån den
avlidne förälderns intjänade pensionsunderlag. Om den avlidne föräldern saknar eller har låg inkomstpension får barnet i stället ett efterlevandestöd som garanterar ett ekonomiskt grundskydd.
ISF konstaterar att samhällets sammantagna utgifter för dessa stöd har
minskat i fasta priser, från drygt 1 200 miljoner kronor till strax under
950 miljoner kronor. Det beror på att antalet barn med antingen barnpension eller efterlevandestöd successivt minskade fram till 2013.
Sedan 2013 fortsätter antalet mottagare av barnpension att minska i
ungefär samma takt som tidigare men antalet barn med efterlevandestöd har i stället börjat öka. Ökningen av efterlevandestöd sedan 2013
beror bland annat på att invandringen har ökat.
Eftersom barnpension kompenserar för inkomstbortfall, och män i
genomsnitt har en starkare position på arbetsmarknaden än kvinnor,
är ersättning i form av barnpension både vanligare och i genomsnitt
högre för barn som förlorat sin pappa än sin mamma. Men skillnaderna har minskat under den studerade perioden.
ISF har också analyserat skillnaderna mellan reglerna om efterlevandestöd och underhållsstöd. Underhållsstöd är ett stöd för barn
till särlevande föräldrar. Dessa stöd kan inte beviljas samtidigt men
båda ska ge barn en ekonomisk grundtrygghet. I de flesta fall råder
det ingen tvekan om vilket stöd som ska beviljas. Men i vissa situationer, där dödsfall och i vissa situationer släktskap är svåra att styrka,
och det därför behöver utredas om barnet har rätt till underhållsstöd
eller till efterlevandestöd kan det uppstå gränsdragningsproblem.
Ärenden där det är mer komplicerat att fastställa om underhållsstöd
eller efterlevandestöd ska beviljas är förhållandevis få men har ökat
de senaste åren till följd av den ökade invandringen till Sverige.
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Dessutom skiljer sig reglerna om underhållsstöd och efterlevandestöd
åt när barn får sina behov tillgodosedda genom en boendeplacering
via socialtjänstens försorg, trots att barnets försörjning tillgodoses
genom placeringen.
Eftersom ersättningsnivåerna skiljer sig åt kan denna skillnad i dessa
situationer skapa drivkrafter att lämna inkorrekta uppgifter till myndigheterna.
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5

Förmåner till personer med
funktionsnedsättning

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till
personer med funktionsnedsättning.
Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden
(ISF Rapport 2017:16)

ISF har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat marknaden
för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. Utbetalningarna för den statliga assistansersättningen är cirka 30 miljarder
kronor per år och rapporten bidrar med kunskap om hur väl den
marknad fungerar där dessa medel används. Rapporten jämför också
hur lönsamheten är i dag med den överkompensation för företagen
på assistansmarknaden som tidigare utredningar har konstaterat.
På assistansmarknaden verkar kommuner, bolag och ekonomiska
föreningar (brukarkooperativ). Bolagen tar allt större andel av marknaden och dominerar nu genom att anordna assistans åt närmare två
tredjedelar av brukarna. Kommunernas andel minskar. Det gör även
kooperativens, vars andel hela tiden har varit förhållandevis liten.
Det finns över tusen bolag som har tillstånd att bedriva personlig
assistans. Det är några stora företag, flera medelstora och en mängd
små. De 25 största anordnarna står för en tredjedel av marknaden
och de 100 största för drygt hälften.
ISF:s huvudslutsats är att assistansmarknaden fungerar relativt väl
men att den har vissa brister. Det är önskvärt att en skattefinansierad
marknad med såväl privata som offentliga aktörer fungerar väl med
effektiv konkurrens, eftersom det ger förutsättningar för att samhällets resurser används effektivt.
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På assistansmarkandens utbudssida finns i nuläget en mångfald av
anordnare. Utbudssidans struktur med låg marknadskoncentration,
låga in- och utträdeshinder samt små vinstmarginaler tyder på att
konkurrensen mellan anordnarna fungerar väl. Men den genomsnittliga lönsamheten har successivt försämrats vilket kan medföra problem om utvecklingen fortsätter. En brist är också att vissa oseriösa
anordnare kan skaffa sig fördelar genom att inte följa de regler som
gäller.
På assistansmarknadens efterfrågesida finns brukarna som väljer sin
anordnare. Att brukarna är medvetna om sin möjlighet att själva välja
anordnare tyder på att även efterfrågesidan fungerar väl. Underlaget
för analysen visar att de också är motiverade att göra ett aktivt val och
att de har tillgång till mycket information att basera valet på. Men
informationen som brukarna har tillgång till är delvis ostrukturerad.
Det finns också vissa byteskostnader som kan hämma brukare att byta
anordnare. På en väl fungerande marknad bör brukaren uppleva få
hinder för att byta anordnare.
ISF bedömer att den försämrade lönsamheten för assistansanordnarna
kan minska brukarnas valmöjligheter. Assistansanordnarnas lönsamhet har minskat successivt den senaste tioårsperioden. Även om det
finns företag som har förhållandevis god lönsamhet finns det nu en
risk för att flera bolag i branschen under de kommande åren kommer
att hamna i betalningssvårigheter. Det kan försämra kvaliteten i
assistansen och minska intresset för branschen hos seriösa aktörer.
Detta kan i sin tur minska mångfalden av anordnare och valmöjligheterna för brukarna. Bristande lönsamhet kan medföra att anordnarna inte kan erbjuda marknadsmässiga löner, vilket gör det svårare
att rekrytera och behålla personal. Detta kan leda till reella problem
att bedriva verksamheten.
Enligt ISF kan vissa justeringar behöva göras i ersättningssystemet.
Lönsamhetsanalysen visar inte något som tyder på att assistansersättningens grundkonstruktion ger upphov till stora problem eller
snedvridningar. Utifrån ett marknads- och konkurrensperspektiv ger
ersättningssystemet också goda förutsättningar för kvalitetskonkurrens på assistansmarknaden. Trots detta har ersättningssystemet vissa
brister som kan påverka assistansmarknaden negativt.
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Riskerna för begränsningar i valmöjligheterna för brukare och svårigheter att rekrytera personliga assistenter är kopplade till utformningen
av ersättningssystemet. Konstruktionen med en timschablon, ett högre
timbelopp som kan beviljas i vissa situationer samt uppräkningstakten
i förhållande till löneutvecklingen för assistenter medför dessa risker.
ISF bedömer slutligen att tillståndskrav och tillsyn kan behöva skärpas för att stoppa oseriösa anordnare. Rapporten fokuserar inte på fel
och fusk när det gäller personlig assistans, men analysen visar ändå
att oseriösa aktörer är ett problem. En del av företagen på assistansmarknaden verkar i en gråzon. Det handlar om en glidande skala från
förhållandevis dåliga arbetsvillkor för de personliga assistenterna,
till företag som tänjer på välfärdssystemens ändamål eller fuskar och
agerar brottsligt. Om de oseriösa anordnarna inte stoppas utan kan
fortsätta bedriva sin verksamhet kan det leda till att det blir en konkurrensnackdel att följa de regler som gäller. Detta drabbar både
brukare och seriösa anordnare. Det kan också leda till att förtroendet
för valfrihetssystemet minskar. Analyserna som gjorts pekar på vikten
av en väl fungerande tillsyn som sker i tillräcklig omfattning. Det kan
därför finnas anledning att anpassa ersättningen mer till de faktiska
kostnaderna.
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Ohälsorelaterade förmåner

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om ohälsorelaterade
förmåner.
Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?
(ISF Rapport 2017:5)

Aktivitetsersättning är en tidbegränsad ersättning till unga vuxna med
långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förutom att ge ekonomisk trygghet
är tanken att den försäkrade ska stimuleras till aktivitet under tiden
med ersättning, i syfte att förbättra hens arbetsförmåga och stimulera
till eget arbete. Antalet mottagare har ökat dramatiskt och uppgick till
39 000 i december 2016. En majoritet hade en psykiatrisk diagnos.
Det är viktigt både ur individens och ur samhällets perspektiv att ta
reda på vad som händer när aktivitetsersättningen upphör.
ISF har på regeringens uppdrag kartlagt både vilka aktiviteter som
de försäkrade deltar i under tiden med aktivitetsersättning och hur
de försörjer sig när de fyller 30 år och aktivitetsersättningen upphör.
De huvudsakliga slutsatserna i rapporten är:
–

Tiden med aktivitetsersättning innehåller inte i tillräcklig
utsträckning ändamålsenliga aktiviteter. Försäkringskassan
gör inte tillräckligt mycket för att aktivera personer med
aktivitetsersättning och aktiviteterna bidrar inte i tillräcklig
utsträckning till en närmare kontakt med arbetsmarknaden.

–

De aktiviteter som genomförs följs inte upp i tillräcklig utsträckning. En uppföljning på individnivå är nödvändigt för
individärendet. Det är också avgörande med systematisk
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uppföljning för att öka kunskapen om vilka aktiviteter som
är framgångsrika i att stödja personer som närmar sig arbetsmarknaden.
–

Majoriteten av de personer som haft aktivitetsersättning går
vidare till sjukersättning, samtidigt som en relativt stor andel
personer deltar i insatser hos Arbetsförmedlingen. Men det
finns skillnader mellan kvinnor och män. Män har både en
högre sannolikhet att få sjukersättning och att ha en inkomst
efter tiden med aktivitetsersättning.

–

Besluten om sjukersättning är av god kvalitet.

Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer till både
regeringen och Försäkringskassan.
Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan
– En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra
sjukskrivningsprocessen (ISF Rapport 2017:9)

ISF har granskat hur Försäkringskassan utreder och tillämpar rehabiliteringskedjan i bedömningar vid 90 och 180 dagar, och om det
som registreras i Försäkringskassans datasystem avseende detta
överensstämmer med det som går att utläsa i de individuella akterna.
I rapporten utvecklar ISF också sin syn på hur sjukskrivningsprocessen kan förbättras.
År 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen. Syftet var att råda bot på den passivitet som kännetecknade sjukskrivningsprocessen. I rehabiliteringskedjan finns fasta
tidsgränser som ställer särskilda krav på aktiv handläggning, utredning och planering av ett sjukpenningärende.
Granskningen visar att det finns brister i bedömningarna efter 90
och 180 dagar i rehabiliteringskedjan, men att Försäkringskassan
gör någon form av bedömning i de flesta ärenden efter 180 dagar
i rehabiliteringskedjan. Efter 90 dagar är andelen ärenden där en
bedömning har gjorts väsentligt lägre. Granskningen visar också
att bedömningarna inte är av tillräcklig god kvalitet i två av tre fall
efter 90 dagar och i ett av tre fall efter 180 dagar.
Kvalitetsbristerna i bedömningarna efter 90 dagar består främst av
att de är dåligt underbyggda, det vill säga att relevant information
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saknas. Det saknas ofta uppgifter om det är möjligt att anpassa den
försäkrades arbetsuppgifter eller om hen kan omplaceras hos arbetsgivaren. Det saknas också ofta uppgifter om den försäkrade kan få
annat tillfälligt arbete hos arbetsgivaren, vilket borde vara utrett
redan före den bedömning som ska ske efter 90 dagar. När det gäller
bedömningen efter 180 dagar behöver framför allt uppgifterna om
vilken arbetsförmåga den försäkrade har i ett normalt förekommande
arbete förbättras. Ibland saknas det även uppgifter om de särskilda
skäl som finns i de ärenden där Försäkringskassan valt att skjuta upp
bedömningen mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
Granskningen visar vidare att överensstämmelsen behöver bli bättre
mellan de bedömningar som dokumenteras i sjukpenningakterna och
vilka av dessa bedömningar som är registrerade i Försäkringskassans
ärendehanteringssystem.
ISF bedömer att det finns utrymme för förbättringar i Försäkringskassans arbete med sjukskrivningsprocessen. För det första behöver
arbetet med grundläggande utredningar utvecklas. Med grundläggande utredning avses såväl att värdera den information som finns
tillgänglig i ärendet som att vid behov hämta in kompletterande
uppgifter. För det andra behöver relevanta aktörer, som arbetsgivaren,
hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen oftare involveras i
processen. Det finns också ett stort utrymme att förbättra precisionen
i informationsinhämtningen i de genomförda utredningarna. ISF vill
framför allt poängtera att det är viktigt att Försäkringskassan fokuserar på de omständigheter som behöver utredas, när myndigheten tar
en kontakt eller gör en utredning. Detta är en förutsättning för att
uppnå både en god kvalitet i bedömningen vid tidsgränserna och för
att kunna avgöra vilken fortsatt handläggning och samordning som
behövs i ärendet.
Mötet mellan medborgaren och staten – En kommentar om
handläggningen vid Försäkringskassan (ISF Rapport 2017:13)

I rapporten beskriver Försäkringskassans handläggare sitt arbete
med att handlägga ärenden som rör sjukskrivna personer som har
en psykiatrisk diagnos.
Arbetet beskrivs som en balansgång mellan olika krav och uppdrag.
Handläggarna ska lösa de dilemman som kan uppstå när ett regelverk
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är utformat för att uppnå både en enhetlig tillämpning och samtidigt
en individuell anpassning. För att kunna anpassa ett regelverk till
enskilda situationer har handläggarna ett utrymme inom lagens ram
där de kan fatta beslut och agera i det enskilda fallet. De behöver
också kunna prioritera mellan olika målsättningar när det inte är möjligt att uppfylla alla. Denna balansgång som handläggarna ska hantera
är central för en sjukförsäkring som både ska ta individuell hänsyn
och samtidigt hantera ett regelverk korrekt och enhetligt. Det är här,
längst ut i kedjan av alla beslut, som medborgaren möter politiken.
Balansgången innebär att både ge stöd och samtidigt utreda rätten
till ersättning, att skapa förtroende och att samtidigt ändå ha distans
till klienten. Dessa handläggare finns längs ut i den politiska beslutskedjan.
Handläggarna beskriver att de ska hantera såväl kraven från klienterna som målen hos myndigheten och begränsade resurser. Detta gör
att de kan uppleva sig som otillräckliga och att de måste prioritera
bort en sak för att hinna en annan. Ett sätt att lyckas med balansgången är att ge information och vara tydlig gentemot klienten. Handläggarna försöker på så sätt få klienten att förstå varför de agerar på
ett visst sätt i handläggningen.
En person får olika klientroller i olika organisationer. Handläggarna
beskriver att de försöker arbeta utifrån sitt regelverk och sitt perspektiv på klienten. Men handläggarna möter också andra aktörer i sjukförsäkringsprocessen som har ett annat uppdrag och andra mål med
sin verksamhet. Handläggarna beskriver skillnaderna när det exempelvis gäller vems intresse de olika aktörerna företräder och vilka
prioriteringar som de gör.
Ett tema som framträder i analysen av intervjuerna är denna relation
mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen. Relationer mellan
olika aktörer som inte fungerar tas upp som en begränsning i handläggarnas arbete, liksom en styrka när det fungerar väl.
Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av
Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor
i sjukpenningärenden (ISF 2017:17)

ISF har granskat i vilken utsträckning Försäkringskassan utreder om
det finns förutsättningar för att bevilja arbetsresor i ärenden om sjukpenning, och hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelsen om
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arbetsresor. Arbetsresor innebär alltså att Försäkringskassan i stället
för sjukpenning kan bevilja skälig ersättning för merutgifter som den
försäkrade har för resor till och från arbetet, till exempel för taxi eller
resor med egen bil.
Antalet ärenden där en person har beviljats arbetsresor har varierat
över tid. År 2016 fick 2 377 personer arbetsresor, vilket är det lägsta
antalet under åren 2007–2016.
Granskningen visar att den grupp personer som har beviljas arbetsresor har i huvudsak haft sjukdomar inom diagnosavsnitten andra
ledsjukdomar och skador på knä och underben. Arbetsresor har i
genomsnitt beviljats för 30 dagar och de försäkrade använder främst
taxi som färdmedel vid arbetsresor. De försäkrade som beviljas
arbetsresor har vidare en betydligt högre årsinkomst än övriga försäkrade som får sjukpenning. En förklaring till detta kan vara att
ersättning för arbetsresor oftast betalas ut i efterskott. Eftersom den
försäkrade måste betala kostnaderna för arbetsresorna, ofta flera tusen
kronor, kan de med lägre inkomster undvika att väcka frågan om
arbetsresor med Försäkringskassan.
Det är främst de försäkrade som tar initiativ till att ansöka om arbetsresor. Försäkringskassan tar däremot sällan initiativ till att utreda
möjligheten till arbetsresor. Granskningen visar också att Försäkringskassan är effektiv när det gäller utbetalning av arbetsresor till de
försäkrade. Men ISF konstaterade att det är problematiskt att handläggarna inte får stöd i den skälighetsbedömning som ska göras vid
utredningen av arbetsresor.
ISF har också undersökt i vilken utsträckning Försäkringskassan har
utrett respektive beviljat arbetsresor i sjukpenningärenden. Granskningen omfattade ärenden som gällde försäkrade som hade vissa typer
av diagnoser som påverkar rörelseförmågan, och där det alltså skulle
kunna vara aktuellt att bevilja arbetsresor i stället för sjukpenning.
Försäkringskassan utredde arbetsresor i 10 procent av samtliga
studerade ärenden och beviljade arbetsresor i totalt 3 procent av de
granskade ärendena. Enligt ISF:s bedömning borde Försäkringskassan ha utrett möjligheten till arbetsresor i ytterligare 16 procent
av ärendena. Om urvalet återspeglar helheten indikerar detta att
Försäkringskassan borde ha utrett möjligheten till arbetsresor i ytterligare knappt 3 700 ärenden under den granskade perioden.
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7

Pensioner och pensionsrelaterade
förmåner

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om pensioner och
pensionsrelaterade förmåner.
Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk
standard (ISF Rapport 2017:1)

Rapporten beskriver hur tidsbegränsade uttag av tjänstepension
påverkar andelen ekonomiskt utsatta pensionärer och hur uttagen
påverkar statens budget.
Personer med svag ekonomi som väljer att ta ut tjänstepensionen
under en tidsbegränsad period kan bli ekonomiskt utsatta när tjänstepensionen upphör. Om staten lämnar behovsprövade bidrag, som
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, kan andelen ekonomiskt
utsatta begränsas. Men en ökning av sådana bidrag påverkar statens
budget. Statens budget kan också påverkas negativt eftersom de
tidsbegränsade tjänstepensionerna kan minska arbetsutbudet och
därmed inkomstskatten om fler anser sig ha råd att lämna förvärvsarbetet när övergången mellan arbete och pension blir mindre
dramatisk. Om tjänstepensionen däremot blir så hög när den tas ut
tidsbegränsat att den kommer över brytpunkten för statlig skatt
kommer statens inkomster att öka av de tidsbegränsade uttagen.
Resultaten visar att hälften av alla tjänstepensioner tas ut tidsbegränsat. De som är ekonomiskt utsatta väljer i lika stor utsträckning som
andra att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat om de börjar ta ut
tjänstepensionen före 65 års ålder. Om uttaget av tjänstepensionen
påbörjas vid 65 års ålder eller senare väljer de ekonomiskt utsatta
däremot att ta ut den tidsbegränsat i mindre utsträckning än andra.
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Att det finns möjlighet att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat kan
leda till att andelen ekonomiskt utsatta minskar på kort sikt men ökar
på lång sikt. ISF har utvärderat två förändringar som ledde till att
andelen som började ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat ökade.
Resultaten visar att andelen som är ekonomiskt utsatta mellan 65 och
71 års ålder minskade till följd av att de tidsbegränsade uttagen
ökade. Resultaten visar också en viss ökning av andelen som får
bostadstillägg i vissa pensionärsgrupper, men en minskning av andelen som får äldreförsörjningsstöd i andra grupper, när de tidsbegränsade uttagen ökar. Vidare minskar förvärvsdeltagande och
inkomster från förvärvsarbete, särskilt bland 66–69-åringar och bland
män. Effekten på förvärvsinkomsten bedöms som relativt betydelsefull.
Ett viktigt resultat är också att blivande pensionärer påverkas mycket
av information. Det finns därför starka skäl att fortsätta undersöka hur
informationsgivningen ser ut på pensionsområdet och hur de blivande
pensionärerna uppfattar de val och möjligheter som finns att ta ut
pensioner på.
Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och
spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden (ISF 2017:8)

Rapporten beskriver skillnaderna och spridningen i pensioner mellan
kvinnor och män i dag och i framtiden. Det är den totala pensionen
som beskrivs, det vill säga den allmänna pensionen (inklusive efterlevandepension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd), tjänstepensionen och den privata pensionen.
Rapporten beskriver hur skillnaderna ser ut mellan och inom grupper
med olika inkomstnivå, samt mellan de som har arbetat inom olika
sektorer på arbetsmarknaden och därmed täcks av olika tjänstepensionsavtal. Den visar hur skillnader och spridning uppstår samt
hur kvinnors och mäns pensioner kan förväntas utvecklas i framtiden.
Den visar också hur skillnader och spridning skulle kunna utvecklas
om andelen som täcks av tjänstepensioner minskar.
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Sammanfattningsvis visar rapporten att:
–

Pensionerna speglar inkomstskillnader i arbetslivet. De
skillnader och den spridning som finns i förvärvsrelaterade
inkomster mellan och inom olika grupper, som män och
kvinnor eller personer som arbetar i olika sektorer, kommer
i stor utsträckning att överföras till den totala pensionen.

–

Kvinnor har lägre pensioner än män i alla sektorer. Trots
att skillnaden har minskat över tid och beräknas minska
framöver, beräknas kvinnor även i framtiden få lägre totala
pensioner än män i alla sektorer och inkomstgrupper. Undantaget är kommunal sektor, där män och kvinnor beräknas få
ungefär lika stora genomsnittliga totala pensioner.

–

Spridningen i total pension är större bland män än kvinnor och
den har ökat över tid. Störst är spridningen bland män som har
arbetat i landsting och bland högutbildade män och kvinnor
som arbetat i privat sektor.

–

Skillnader i pensionernas avkastning har liten betydelse för
pensionernas framtida spridning. Det beror på att majoriteten
väljer att ligga kvar i förvalet Såfan i premiepensionssystemet
och att nästan alla väljer traditionell försäkring, ofta den förvalda, för sin tjänstepension under sparandetiden.

–

Staten och arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar vid
utformandet av förval för kapitalplaceringen i premiepensionen och tjänstepensionerna eftersom nästan alla väljer att
placera sitt pensionskapital enligt förvalet.

–

94 till 96 procent av förvärvsarbetande kvinnor och 91 till
92 procent av förvärvsarbetande män får tjänstepension avsatt
varje år. Om andelen som får avsättningar till tjänstepension
skulle minska i framtiden skulle könsskillnaderna i total pension minska. Spridningen i den totala pensionen skulle påverkas ytterst marginellt för kvinnor medan den skulle minska
bland männen.
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Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män
– En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag
och i framtiden (ISF Rapport 2017:14)

Rapporten redovisar en analys av skillnaderna och spridningen i
premiepensioner mellan kvinnor och män i dag och i framtiden.
Sammanfattningsvis visar rapporten att:
–

Intjänandet under arbetslivet är huvudförklaringen till
könsskillnaderna och spridningen i premiepensioner.

–

Kapitalavkastningen spelar en större roll för spridningen
i premiepensioner bland de med höga premiepensioner än
de med låga.

–

Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens
under tiden som pensionärer.

–

Kapitalavkastningen kommer få en större betydelse för spridningen i premiepensioner i framtiden än vad den har i dag.

Rapporten beskriver dessutom premiepensionssystemets tillkomst
och utveckling och ger en översikt över tidigare forskning kring
premiepensionen.
Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män
– En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av
tjänstepension (ISF Rapport 2017:15)

Rapporten redovisar hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används och diskuterar effekterna av tidsbegränsade uttag.
ISF har undersökt hur stor andel av tjänstepensionerna som tas ut
tidsbegränsat beroende på bland annat tjänstepensionernas förvalda
utbetalningstid, storleken på pensionskapitalet och personliga egenskaper som kön, utbildning, ålder för första uttag, disponibel inkomst
och användande av sjukförsäkringen före tjänstepensionsuttaget.
Även sambandet mellan tidsbegränsade tjänstepensionsuttag och
partnerns inkomst, ålder och sjukförsäkringsanvändande har studerats.
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Inom alla kollektivavtalade tjänstepensioner finns det möjlighet att
välja att ta ut delar av eller hela tjänstepensionen under en kortare
period än livsvarigt, oftast som kortast under fem år. Den allmänna
pensionen kan däremot bara väljas med livsvarig utbetalning.
De viktigaste resultaten är:
–

Antalet tjänstepensioner som en blivande pensionär ska välja
utbetalningstid för har ökat över tid. De flesta har fler än en
tjänstepension som de ska välja uttagstid för när de ska börja
ta ut pension. Drygt hälften av alla tjänstepensioner med
valbar uttagsperiod togs ut tidsbegränsat. Kvinnor valde i
något större utsträckning tidsbegränsat uttag än män. Andelen
som valde att ta ut åtminstone en del av sin tjänstepension
tidsbegränsat ökade över tid. Nästan alla har ytterligare
tjänstepension som betalas ut när den tidsbegränsade upphör,
som betalas ut livsvarigt.

–

Förvalet är viktigt för beslutet om tidsbegränsat uttag. Drygt
en femtedel av tjänstepensionsförsäkringarna i datamaterialet
har fem år som förval. Resten har livslång utbetalning som
förval. Det var vanligare att förvalet följdes om det var en
femårig utbetalningsperiod än en livslång. De som framför
allt avvek från ett livslångt förval var de som tog ut tjänstepensionen före 65 års ålder. De valde i stället framför allt att
ta ut tjänstepensionen under fem år.

–

Även ålder, kapitalstorlek, hälsa och utbildning påverkar valet
att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat. Personer som tog ut
tjänstepensionen före 65 års ålder hade mycket högre sannolikhet att ta ut den under fem år än de som tog ut tjänstepensionen vid 65 års ålder. De som hade låga disponibla inkomster valde i mindre utsträckning att ta ut tjänstepensionen
under fem år. De med i jämförelse låg utbildning tog i större
utsträckning ut tjänstepensionen under fem år jämfört med de
som hade högre utbildning. Personer som hade sämre hälsa,
mätt som inkomst från sjukförsäkringen, tog i större utsträckning ut tjänstepensionen under fem år.
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Effekter av ISF:s verksamhet

Detta kapitel redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som myndigheten har kunnat se under 2017. Kapitlet börjar med en allmän
diskussion om effekterna av tillsyns- och granskningsverksamheten
(avsnitt 8.1). Därefter redovisas effekter av ISF:s arbete på riksdagens och regeringens styrning (avsnitt 8.2), på myndigheternas
styrning och handläggning (avsnitt 8.3) och på rättsutvecklingen
på socialförsäkringsområdet (avsnitt 8.4). Kapitlet avslutas med en
beskrivning av vilken spridning ISF:s rapporter fått i övrigt under
året (avsnitt 8.5).

8.1

Allmänt om effekterna av tillsyns- och
granskningsverksamheten

Det finns inte någon given metod för att mäta effekterna av en
myndighets verksamhet. 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
resurser, ger en myndighet ett uppdrag eller startar en process för att
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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 granskningsområde utan att det direkt går att koppla några åtgärder som de
granskade myndigheterna genomför till något som ISF gjort.
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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 2017. Redovisningen omfattar både rapporter
som publicerats under 2017 och tidigare års verksamhet. Redovisningen fokuserar på effekter som lämnat skriftliga avtryck, exempelvis i domar, interna styrdokument för myndigheter och riksdagsdebatter.

8.2

Effekter på riksdagens och regeringens
styrning

ISF:s rapporter används ofta som underlag för olika typer av riksdags- och regeringsbeslut.11 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.
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 2018 refereras till exempel till 8 av ISF:s rapporter
och 2 remissyttranden från ISF. Utöver detta har ISF under 2017
omnämnts i 4 propositioner eller regeringsskrivelser, 7 betänkanden
från offentliga utredningar (SOU), 1 departementspromemoria (Ds)
och 1 kommittédirektiv.

11

Exempelvis anges i budgetpropositionen för 2018 att slutsatserna i ISF:s rapporter
många gånger ligger till grund för regeringens resultatbedömningar och används både
vid utarbetandet av reformer och för att följa upp reformer slutsatser (prop. 2017/18:1,
utgiftsområde 10, s. 97).
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Även i riksdagen förekommer referenser till ISF i motioner, utskottsyttranden med mera. Under 2017 har ISF nämnts vid ett 20-tal
tillfällen i riksdagsdebatter, interpellationer, motioner och skiftliga
frågor. ISF brukar också presentera sina rapporter för socialförsäkringsutskottet. Under 2017 presenterades 10 rapporter vid fyra
tillfällen. Tre medarbetare från ISF har också deltagit i en öppen
utfrågning i Socialutskottet om assistansersättningen under året.
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 2017 har ISF:s
medarbetare varit sekreterare i följande utredningar:
–

Två 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).

–

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

–

En medarbetare i Delegationen för korrekta utbetalningar
från välfärdssystemen (Fi 2016:07).

Medarbetare hos ISF har också fungerat som experter i Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05), Utredningen om vissa
processuella frågor på socialförsäkringsområdet (S 2016:09) och
Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser
(Fi 2017:06).
8.2.1 Underlag i utrednings- och författningsarbete
Under 2017 har ISF:s rapporter använts som underlag och referensmaterial för ett antal utredningar och även vid annat författningsarbete. Det gäller framför allt arbetet med att stärkt kontroll och
uppföljning avseende det statliga tandvårdsstödet och en översyn
av föräldraförsäkringen för att öka förutsättningarna för ett jämställt
föräldraskap.
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Det statliga tandvårdsstödet

Den 1 juli 2017 trädde flera ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd i kraft.12 Ändringarna syftade bland annat till att öka möjligheterna till kontroll och uppföljning inom tandvårdsstödet.13 Behovet
av goda förutsättningar för kontroll och uppföljning var något som
ISF lyfte fram i två rapporter från 2011 och 2013, där ISF redovisade
två granskningar av Försäkringskassans arbete med kontroller av
tandvårdsstödet.14 Båda dessa rapporter har utgjort ett underlag för
regeringens arbete med lagändringarna. I rapporterna framhöll ISF
bland annat att vårdgivarnas drivkrafter att göra rätt är små och att
Försäkringskassan inte använder de möjligheter till sanktioner som
finns. Det gällde framför möjligheten att besluta om att en viss vårdgivare måste begära förhandsprövning i varje enskilt fall hos Försäkringskassan innan ersättning kan betalas ut till vårdgivaren. När ISF
genomförde sina granskningar av tandvårdsstödet kunde förhandsprövningar bara avse vårdgivaren i sin helhet och alla åtgärder som
denna vidtog, vilket innebar att sanktionen blev mycket resurskrävande. Genom lagändringen ges Försäkringskassan bättre förutsättningar för att använda förhandsprövningar genom att myndigheten
kan begränsa dem till att avse en viss behandlande tandläkare eller
tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd.
Ett jämställt föräldraskap

I december 2017 överlämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring sitt slutbetänkande, Jämställt föräldraskap och goda
uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen15 till
regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera
och föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner samt att analysera om åldersgränserna för rätten till föräldraledighet är väl avvägda och om det
finns behov av förändringar. Utredningen har också haft i uppdrag
att identifiera och analysera hur föräldraförsäkringen behöver
moderniseras för att möta nya utmaningar på arbetsmarknaden och
i familjelivet samt att utreda om reglerna för graviditetspenningen
12

SFS 2017:431.
Prop. 2016/17:143.
14
Kontrollen av tandvårdsstödet, ISF Rapport 2011:18, och Försäkringskassans
efterhandskontroller av tandvårdsstödet, ISF Rapport 2013:5.
15
SOU 2017:101.
13
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är tillräckligt anpassade till dagens arbetsliv och om de utgör ett ändamålsenligt skydd för de kvinnor som har en nedsatt arbetsförmåga i
slutet av graviditeten.
ISF har skrivit ett antal rapporter om hur föräldraförsäkringen
fungerar och flera av dem har haft ett tydligt jämställdhetsfokus.16
ISF har också skrivit två rapporter som beskriver hur reglerna om
graviditetspenning tillämpas i praktiken.17 Samtliga dessa rapporter
har legat till grund för utredningens arbete, liksom en rapport som
handlar om sjukpenninggrundande inkomst18 och en som handlar
om kvinnors och mäns pensioner19. Betänkandet refererar totalt till
nio ISF-rapporter.
8.2.2 Underlag för regeringens myndighetsstyrning
ISF:s rapporter har under året på olika sätt legat till grund för regeringens styrning av myndigheterna. ISF:s rapport om aktivitetsersättning för unga har utgjort ett underlag för regeringen vid
utformningen av uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om ökade aktiviteter till denna grupp.
Det statliga tandvårdsstödet

Som nämnts i avsnitt 8.2.1 lade regeringen under 2017 fram en
proposition med förslag till ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd i syfte att öka möjligheterna till kontroll och uppföljning inom
tandvårdsstödet.20

16

Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen, ISF Rapport 2012:4, Effekter på
jämställdhet av reformer i föräldrapenningen, ISF Rapport 2013:17, Föräldrapenning och
föräldraledighet – Mått på olika aspekter av föräldraledighet, ISF Rapport 2013:13, Höjd
grundnivå i föräldrapenningen – Har uttaget av föräldrapenning påverkats?, ISF Rapport
2016:1, och Föräldrapenninguttag före och efter en separation – En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de som inte separerade,
ISF Rapport 2017:11.
17
Graviditetspenning och sjukskrivning vid graviditet – Tillämpningen av lagstiftningen,
ISF Rapport 2011:16, och Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning
– En uppföljning, ISF Rapport 2014:25.
18
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans handläggning och beslut om
SGI noll, ISF Rapport 2016:10.
19
Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster
i dag och i framtiden, ISF Rapport 2017:8.
20
Prop. 2016/17:143.
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I propositionen refererade regeringen till två ISF-rapporter om
Försäkringskassans arbete med kontroller av tandvårdsstödet.21
I rapporterna riktade ISF kritik mot Försäkringskassans arbete med
efterkontroller.
I den första rapporten konstaterade ISF att Försäkringskassan inte
söker efter misstänkta mönster i de registeruppgifter som rapporteras
in, att efterhandskontrollerna uppvisar brister både i urval och i
uppföljning samt att Försäkringskassan är dåliga på att fånga upp
impulser och systematisera arbetet med de få fel som upptäcks. I den
andra, uppföljande rapporten konstaterade ISF att vissa förbättringar
hade skett men att det fortfarande fanns vissa förbättringsområden
som behövde åtgärdas för att man skulle kunna skapa förutsättningar
för mer träffsäkra och ändamålsenliga efterhandskontroller. ISF ansåg
bland annat att Försäkringskassan behövde förtydliga sin styrning av
urvalen så att omfattningen av efterhandskontrollerna inte blev mer
omfattande än vad som egentligen behövs. Genom en tydligare styrning och genom att använda statistisk urvalsmetodik med representativa urval skulle målen med allmänprevention, lärande och arbete
mot misstänkta brott kunna uppfyllas i högre utsträckning. Tandvårdsstödet är i hög grad automatiserat och ISF påpekade vidare i
rapporterna att det kan finnas incitament för vårdgivare att avsiktligen
överutnyttja systemet. Mot den bakgrunden fick Försäkringskassan
2013 regeringens uppdrag att göra en bred kontroll av ärenden där det
betalats ut ersättning från det statliga tandvårdsstödet. Kontrollen
skulle göras så att det gick att dra statistiskt säkerställda slutsatser av
omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet. Försäkringskassan har därefter strävat efter att öka träffsäkerheten i sina kontroller.
I 2017 års proposition om tandvårdsstödet gjorde regeringen bedömningen att Försäkringskassan bör få i uppdrag att analysera och
redovisa utfallet av de efterhandskontroller myndigheten gör i syfte
att ge underlag till förbättringsarbetet och att informera regeringen
om arbetet.

21

Kontrollen av tandvårdsstödet, ISF Rapport 2011:18, och Försäkringskassans
efterhandskontroller av tandvårdsstödet, ISF Rapport 2013:5.
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Aktivitetsersättning för unga

En av ISF:s huvudslutsatser i rapporten Aktivitetsersättning till trettio
års ålder – vad händer sedan?22 var att de unga med aktivitetsersättning inte i tillräcklig utsträckning får tillgång till ändamålsenliga
aktiviteter. ISF bedömde att Försäkringskassan inte gör tillräckligt
mycket för att aktivera personer med aktivitetsersättning och att
aktiviteterna inte heller bidrar i tillräcklig utsträckning till en närmare
kontakt med arbetsmarknaden. ISF rekommenderade regeringen att ta
initiativ som leder till ökat utbud av ändamålsenliga aktiviteter.
I budgetpropositionen för 2018 framförde regeringen att den kommer
att analysera förutsättningarna för att fler unga med aktivitetsersättning ska kunna få hjälp och stöd till arbete eller studier.23 I regleringsbreven för 2018 har regeringen också gett Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda behovet av och genomföra
insatser som medför att den som har aktivitetsersättning utvecklar
eller återfår arbetsförmågan. Myndigheterna ska gemensamt se till att
behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt
för att underlätta omställningen till arbete. Myndigheterna har också
fått i uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att
finansiera insatser för bland annat unga med aktivitetsersättning.
En bättre sjukskrivningsprocess

ISF har i flera rapporter under senare år konstaterat att det finns olika
brister i sjukskrivningsprocessen. I den senaste rapporten, Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – En kommentar
om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen24,
framförde ISF att det bland annat finns kvalitetsbrister i Försäkringskassans bedömningar efter 180 dagar. Efter 180 dagar i ett sjukfall
ska Försäkringskassan bedöma den försäkrades arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, om det inte finns särskilda skäl mot det. ISF konstaterade
att bedömningarna inte håller en tillräckligt god kvalitet i ungefär en
tredjedel av ärendena. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att det
saknas ett grundläggande utredningsarbete. Framförallt saknas uppgifter om vilken arbetsförmåga den försäkrade har i ett normalt före22
23
24

ISF Rapport 2017:5.
Prop. 2017/18:1, UO 10, s. 39.
ISF Rapport 2017:9.
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kommande arbete, och ibland saknas även uppgifter om de särskilda
skäl som finns i ärenden där bedömningen mot ett normalt förekommande arbete skjutits upp.
I åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ
för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum rör en punkt
Försäkringskassans utredning om ”normal förekommande arbete”
och ”särskilda skäl” i sjukpenningärenden. Regeringen har konstaterat att reglerna ställer höga krav på tillämpningen och att det också
ofta är svårt för både den försäkrade, den sjukskrivande läkaren och
omgivningen att förstå besluten om sjukpenning. För att öka förutsättningarna för den enskilde att förstå Försäkringskassans sjukpenningbeslut har regeringen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2018
förtydligat att myndigheten ska verka för att individen förstår myndighetens beslut.
I rapporten om bedömningarna vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan konstaterade ISF också att det fanns brister när det gäller hur
Försäkringskassan tar sitt samordningsansvar i sjukskrivningsprocessen, det vill säga att i samråd med den försäkrade föra processen
framåt med stöd av andra aktörer såsom arbetsgivaren, hälso- och
sjukvården och Arbetsförmedlingen. Även i rapporten Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - Försäkringskassans handläggning och
beslut om SGI noll25 konstaterade ISF att det finns brister i samordningen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Regeringens åtgärdsprogram innehåller också två punkter som tar
sikte på Försäkringskassans samverkan med Arbetsförmedlingen
och hälso- och sjukvården. När det gäller samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har båda myndigheterna i sina
regleringsbrev fått i uppdrag att gemensamt se till att övergången
mellan myndigheterna fungerar. Myndigheterna ska bland annat
se till att de försäkrades behov av insatser kan identifieras och mötas
så tidigt som möjligt. När det gäller samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har Försäkringskassan och
Socialstyrelsen i sina regleringsbrev fått i uppdrag att verka för att
samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och
sjukvården förbättras när det gäller sjukskrivningsprocessen och
läkarintygen.

25

ISF Rapport 2016:10.
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Bland annat ingår i uppdraget att skapa samsyn om Försäkringskassans behov av underlag respektive landstingens faktiska
förutsättningar att leverera sådana underlag och att bistå i sjukskrivningsprocessen.

8.3

Effekter på myndigheternas styrning och
handläggning

Många av ISF:s granskningar fokuserar på den verksamhet som
myndigheter som verkar inom socialförsäkringsområdet bedriver,
främst Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. ISF:s rapporter
innehåller ofta rekommendationer som riktar sig till dessa 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.
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

I en rapport från 2016, Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens
administration 2005–201426, konstaterade ISF att det sätt som Försäkringskassan redovisar kostnaderna för sina it-system på kan ge en
missvisande bild. Enligt sitt svar på rapporten hade Försäkringskassan
inlett ett utvecklingsarbete för att bättre kunna se över vilka förmåner
som drar nytta av respektive it-system, och fördela kostnaderna utifrån detta.
26

ISF Rapport 2016:3.
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Försäkringskassan och ISF har haft kontakter om principer för
utvecklingsarbetet och inför årsredovisningen för 2017 har Försäkringskassan ändrat principerna för hur kostnader för it-systemen ska
fördelas.
Försäkringskassans arbete med aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

I rapporten Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)27 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
innebär 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 genusperspektiv28, granskat om och hur
Försäkringskassans utredningsmodell tar hänsyn till skillnader mellan
kvinnor och män. Även i den rapporten konstaterade ISF vissa brister.
Granskningen visade bland annat att det fanns betydande brister i hur
Försäkringskassan kvalitetssäkrar de bedömningar som görs i AFU.
Enligt Försäkringskassan pågår planering av flera studier som har till
syfte att kvalitetssäkra de bedömningar som görs i AFU. Det pågår
en planering för att genomföra en studie för att testa så kallad prognostisk validitet, det vill säga om AFU kan särskilja försäkrade med
nedsatt arbetsförmåga från försäkrade som kan klara av att återgå
i arbete. Det pågår också förberedelser för att genomför en studie
– i samarbete med Linköpings universitet – för att testa interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet är ett test av AFU:s tillförlitlighet,
det vill säga om resultaten av en AFU blir desamma när bedömningen
görs av olika bedömare.

27
28

ISF Rapport 2015:8.
ISF Rapport 2016:4.
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Försäkringskassan tilldelade år 2013 forskningsmedel till en forskargrupp vid Linköpings universitet för att utvärdera den första fasen
av införandet av AFU. I forskargruppens slutrapport används
ISF:s rapporter som en utgångspunkt, bland annat ISF:s beskrivning av den så kallade AFU-processen. Resultaten av utvärderingen bekräftar till stora delar resultaten i ISF:s två rapporter.29
Försäkringskassans användning av tolk

I en rapport från 2016, Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes
födda30, konstaterade ISF att Försäkringskassan inte alltid erbjuder
en auktoriserad tolk när det finns ett tydligt behov av detta. ISF
påpekade att detta ökar risken att relevant information inte når fram
till handläggaren i sjukpenningärenden. I sitt svar på rapporten
uppgav Försäkringskassan bland annat 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.31
Under 2017 har Försäkringskassan vidtagit ett antal åtgärder med
anledning av ISF:s påpekande. Myndigheten har bland annat förtydligat i Vägledningen för sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning samt i Vägledningen Förvaltningsrätt i praktiken när
tolk ska användas och vad handläggarna ska tänka på. Försäkringskassan har också på olika utbildningar tagit upp hur man bör använda
tolk och detta har även kommunicerats både muntligen och skriftligen. Därutöver har det gått ut både skriftlig och muntlig kommunikation till handläggare om detta. Försäkringskassan erbjuder vidare
samtal på ett flertal språk och från den 1 februari 2018 kan kundgruppen som talar polska och arabiska via direktnummer komma i
kontakt med en handläggare på sitt eget språk i stället för att behöva
boka samtal, något som också kan minska behovet av tolk.

29

Försäkringskassan, Aktivitetsförmågeutredning (AFU) – tillämpning, upplevelser och utfall.
Socialförsäkringsrapport 2017:15.
30
ISF Rapport 2016:5.
31
Försäkringskassans svar på ISF:s rapport (2016:5) Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes
födda, dnr 21300-2016.

64

Effekter av ISF:s verksamhet

Försäkringskassans handläggning av bostadsbidrag

I rapporten Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag32, som
publicerades 2016, bedömde ISF att Försäkringskassan behöver
förbättra sin kontroll av de sökandes inkomster. Utredningen och
bedömningen av om uppgifterna om inkomster som de sökande
lämnar är rimliga framstod enligt ISF som det största problemet.
Av rapporten framgår att det fanns olika syn bland handläggarna
på vad som kan och bör göras för att bedöma om en inkomstuppgift
är rimlig, och att handläggarna tycker att den bestämmelse som ger
Försäkringskassan möjlighet att avslå en ansökan om bostadsbidrag
när det är uppenbart att den sökande inte behöver bidraget är svår
att tillämpa. Det varierar vidare i vilken utsträckning handläggarna
hämtar in information som de sökande har lämnat inom andra
förmåner och ISF bedömde att impulser mellan förmåner behöver
lämnas i större utsträckning.
Försäkringskassan har under 2017 utvecklat vägledningen för bostadsbidrag när det gäller rimlighetsbedömningarna och förtydligat
när en ansökan kan avslås på grund av att inkomstuppgifterna
är oklara. Försäkringskassan har också gjort ändringar i sina it-system
så att handläggarna får impulser från systemet om uppgifter inom
andra förmåner som kan vara till nytta i handläggningen av bostadsbidrag.
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens informationsgivning

För att underlätta för medborgarna att hitta information om utlandsstudier samt arbete eller flytt utomlands rekommenderade ISF i
rapporten Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands
– Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor33
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att genomföra vissa
ändringar på sina webbplatser.
ISF rekommenderade Försäkringskassan att komplettera sin webbplats med grundläggande information om hur tillgången till svensk
socialförsäkring påverkas vid studier, arbete eller flytt utomlands
och vid återkomst till Sverige, samt med information om principer
för unionsrättsliga samordningsregler vid personrörlighet inom EU.
32
33

ISF Rapport 2016:7.
ISF Rapport 2017:3.
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Försäkringskassan ska också säkerställa att komplettering av relevant
information genomförs för alla livssituationer. Därutöver lämnade
ISF ett antal mer detaljerade rekommendationer om vad som behöver
förtydligas. Försäkringskassan har i sitt svar på rapporten angett att
myndigheten tar till sig och håller med om samtliga rekommendationer. Försäkringskassan kommer även att upprätta ett stödjande
dokument i syfte att förtydliga respektive avdelningars ansvar för
informationen på myndighetens webbsidor. Enligt senare uppgifter
från Försäkringskassan har myndigheten under hösten 2017 bedrivit
ett arbete med att utöka informationen på webbplatsen om socialförsäkringsfrågor med anknytning till EU för människor som rör sig
över Sveriges gränser.34
ISF framhöll i rapporten att ansatsen i det utvecklingsarbete som
Pensionsmyndigheten planerade är god och menar att de föreslagna
åtgärderna skulle främja informationsgivningen på området. ISF
rekommenderade Pensionsmyndigheten att utöka informationen om
hur studier, arbete och flytt utomlands påverkar rätten till de förmåner
myndigheten administrerar, särskilt information som handlar om
intjänande av pension. ISF lämnade också ett antal mer detaljerade
rekommendationer om vad som behöver förtydligas. Pensionsmyndigheten har i sitt svar på rapporten framhållit att myndigheten
delar ISF:s bedömning av behovet av fortsatt utveckling och att det
förhållandet att ISF och Pensionsmyndigheten är överens om behov
och problembild stärker myndigheten i att bedömningen av att de gör
rätt saker i sitt utvecklingsarbete. Enligt senare uppgifter från Pensionsmyndigheten har myndigheten sedan hösten 2017 fortsatt informationsgivningsarbetet med fokus på kundernas behov. Som en del i
detta driver myndigheten en förstudie tillsammans med Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och Kronofogdemyndigheten
(”Sverige Tur och Retur”).35
Försäkringskassans interna styrning

ISF har granskat Försäkringskassans styrning i flera rapporter.
Under 2016 publicerade ISF en rapport Försäkringskassans
utvecklings- och förändringsarbete under åren 2005–2016
(Försäkringskassan i förändring – En studie av myndighetens
34
35

E-post från Försäkringskassan den 25 januari 2018.
E-post från Pensionsmyndigheten den 17 januari 2018.
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styrande dokument 2005–201636). I förra årets årliga rapport konstaterade ISF att den rapporten väckte stort intresse hos Försäkringskassan. Enligt uppgift från Försäkringskassan har rapporten även
under 2017 använts flitigt och myndigheten har under året refererat
till den i ett antal centralt utformade dokument. Försäkringskassan har
också vid några tillfällen lämnat den till forskare som studerar Försäkringskassans styrning.
I den senaste rapporten med fokus på Försäkringskassans styrning,
Att främja ett professionellt handläggarskap – Ur centrala funktioners perspektiv37, konstaterade ISF att Försäkringskassan under
perioden 2012–2016 ändrade sin styrning. För att komma till rätta
med problem som bland annat hade uppkommit till följd av en alltför
strikt mål- och resultatstyrning övergick myndigheten under den
perioden till en styrning baserad på systemsyn. Sedan 2017 har
Försäkringskassan åter förändrat sin styrning mot en traditionell måloch resultatstyrning, där rättssäkerhet och produktivitet poängteras
särskilt. ISF pekade i rapporten på att denna förändring är förknippad
med vissa risker. Bland annat kan en alltför stark mål- och resultatstyrning leda till oönskade beteenden. ISF framhöll också vikten av
att ta tillvara de positiva effekterna av det utvecklingsarbete som
myndigheten bedrivit under perioden 2012–2016.
I sitt svar på rapporten underströk Försäkringskassan att myndigheten
under en följd av år haft ganska kraftiga svängningar i de grundläggande styrsignalerna, vilket enligt myndigheten beskrivs väl i ISF:s
rapport från 2016. Försäkringskassan beslutade under 2016 om en ny
strategisk inriktning för myndigheten för åren 2017–2021, som ligger
till grund för det förändringsarbete som myndigheten nu bedriver.
Försäkringskassan framhöll också att det är nödvändigt att myndighetens styrning är väl balanserad så att de risker som ISF har lyft fram
i 2017 års rapport med att åter betona mål- och resultatstyrning kan
undvikas.

36
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Informationskvaliteten i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens register

ISF har under året granskat kvaliteten i Försäkringskassans register
när det gäller information om enskildas personuppgifter och försäkringstillhörighet. När det gäller generell personinformation visade
granskningen att Försäkringskassans hantering av åtgärdsimpulser
behöver bli tydligare, bland annat när det gäller hur sådana impulser
ska hanteras och vem som ska hantera dem. ISF bedömde också att
det fanns behov av kompetensutveckling och att åtgärda brister i
it-stöden inom området. Försäkringskassan uppgav i sitt svar på
rapporten att myndigheten instämmer i ISF:s analys och att de under
hösten 2017 ska göra en analys av och ta ställning till hur åtgärdsimpulserna inom generell pensionsinformation ska hanteras.
När det gäller uppgifter om försäkringstillhörighet visade granskningen att Försäkringskassan inte alltid utreder om en person som har invandrat till Sverige ska omfattas av den svenska socialförsäkringen
om det inte är aktuellt att Försäkringskassan ska pröva om personen
har rätt till en förmån. ISF konstaterade att det såväl i betänkandet
Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:05) som
internt hos Försäkringskassan har förslagits att personer ska kunna
få sin försäkringstillhörighet prövad på begäran. ISF framhöll att
Försäkringskassans hantering kan skapa en osäkerhet hos personer
som har kommit till Sverige om vilket socialförsäkringsskydd de
egentligen har rätt till. Enligt ISF kan det också medföra en risk för
felaktiga utbetalningar att inte bevaka försäkringstillhörighet för
personer som inte är folkbokförda. ISF bedömde vidare att det borde
undersökas hur Försäkringskassans hantering påverkar framtida
pensionsrättigheter. Efter att rapporten publicerades har Försäkringskassan ändrat sin vägledning så att det framgår att Försäkringskassan
numera ska pröva och registrera försäkringstillhörighet även för personer som inte har ansökt om någon förmån.38
ISF framhöll vidare i rapporten att samarbetet mellan Försäkringskassan och Skatteverket behöver utveckals när det gäller överföring
av personinformation. Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är beroende av folkbokföringens uppgifter och utgår från dem i
handläggningen. Det är därför av stor vikt att uppgifterna håller god
38

Försäkringskassan, Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal.
Vägledning 2017:1, version 1, beslutad 2017-09-01, s. 88.
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kvalitet. ISF framhöll särskilt att Försäkringskassan inte har anslutit
sig till den elektroniska tjänst som Skatteverket tillhandahåller för att
andra myndigheter ska kunna rapportera in avvikelser i folkbokföringsuppgifter.
Med anledning av rapporten har Försäkringskassan, enligt sitt svar
på rapporten, under våren 2017 initierat åtgärder för ett bättre samarbete med Skatteverket. Bland annat har behovet av att Försäkringskassan ansluter sig till Skatteverkets elektroniska tjänst för avvikelserapportering kravställts. Enligt uppgift från Försäkringskassan har
myndigheten ännu inte anslutit sig till tjänsten, men möten har
genomförts med både Skatteverket och Pensionsmyndigheten om en
sådan anslutning. ISF kan också konstatera att folkbokföringsområdet
är i fokus i 2018 års regleringsbrev till Skatteverket. Regeringen har
gett Skatteverket i uppdrag att utveckla en metod för systematisk
uppföljning av kvaliteten i folkbokföringen, redovisa hur kvaliteten
i folkbokföringen förbättras och motverka registreringen av falska
identiteter.
I rapporten noterade ISF slutligen att Skatteverket anser att det funnits brister i fastställandet av identitet när Försäkringskassan rekvirerar samordningsnummer från verket. Samordningsnummer används
i stället för personnummer för personer som inte är eller har varit
folkbokförda i Sverige. ISF konstaterade att sådana brister skulle
kunna öka risken för felaktiga eller dubbla identiteter i handläggningssystemen, med risk för förväxlingar som följd. Enligt uppgift
från Försäkringskassan har myndigheten träffat Skatteverket för att
diskutera tilldelningen av samordningsnummer. Detta har lett till att
den blankett som Försäkringskassan i dag använder för att rekvirera
samordningsnummer från Skatteverket ska ses över.
Försäkringskassans effektivitet

I rapporten Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning39
undersökte ISF om det finns potential att förbättra effektiviteten i
Försäkringskassans ärendehandläggning med hjälp av en matematisk
metod kallad DEA-metoden. I rapporten rekommenderar ISF att
Försäkringskassan använder sig av metoden som ett första steg i ett
eventuellt effektiviseringsarbete.
39
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I sitt svar på rapporten instämde Försäkringskassan i ISF:s bedömning att DEA-metoden kan vara lämplig för att systematiskt genomföra benchmarking av enheter inom myndigheten som arbetar med
samma sak. Enligt Försäkringskassan är ISF:s studie ett värdefullt
bidrag i myndighetens pågående arbete med att åstadkomma en så
effektiv resursanvändning som möjligt. Detta både som underlag för
diskussion om relativa skillnader mellan olika handläggande enheter
och dess olika orsaker, och för de insikter i hur DEA kan användas
för systematisk benchmarking inom socialförsäkringsadministrationen.
Aktivitetsersättning för unga

I rapporten Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer
sedan?40 konstaterade ISF att Försäkringskassan behöver utveckla sitt
arbete med samordning för unga med aktivitetsersättning. ISF rekommenderade Försäkringskassan att genom en individuell bedömning i
inledningen av ett ärende om aktivitetsersättning planera vad som
är målet med tiden med aktivitetsersättning och vilka delmål som är
lämpliga. ISF rekommenderade vidare att Försäkringskassan ska
planera för hur en första motiverande insats bör utformas och hur
resultatet av respektive aktivitet ska följas upp.
Försäkringskassan instämde i ISF:s bedömning att myndigheten
behöver utveckla sitt samordningsarbete och även i de rekommendationer som ISF lämnat. Enligt Försäkringskassan behöver myndighetens nuvarande metoder och arbetssätt utvecklas, även om de redan
i dag stödjer ett sådant arbetssätt. Försäkringskassan kommer att se
över hur det säkerställs att den enskilde redan inför beslut om ersättning, som grund för fortsatt planering, har god kännedom om de
möjligheter som ges under tiden med ersättning. Försäkringskassan
ser också över hur myndigheten på ett mer ändamålsenligt sätt kan
följa resultatet av olika insatser.

40
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En bättre sjukskrivningsprocess

I rapporten Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra
sjukskrivningsprocessen41 har ISF beskrivit flera problem i sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassan har i sitt svar på rapporten
framhållit att myndigheten på flera områden delar ISF:s uppfattning.
Myndigheten instämmer i att det finns problem när det gäller utredningsarbetet inför bedömningarna vid de olika tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och även när det gäller utredningar för att klargöra
individens behov av rehabilitering. Försäkringskassan delar även
ISF:s uppfattning att kvaliteten på bedömningar och utredningar
skulle kunna förbättras genom att värdera den befintliga informationen i ärendena, liksom att precisionen i utredningarna skulle kunna
förbättras genom att rätt information hämtas in från rätt person.
Försäkringskassan kan också bli bättre på att fånga upp och hantera
impulser från övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen. Det finns
också ibland brister i dokumentationen i ärendena.
Försäkringskassan framhåller att dessa utvecklingsområden är något
som myndigheten själv uppmärksammat, och räknar upp ett antal
redan pågående åtgärder som myndigheten har vidtagit för att komma
till rätta med de brister som har identifierats. Försäkringskassan
uppger också att myndigheten kommer att se över de metoder som
finns i dag för utredning av arbetsförmågans nedsättning och behovet
av rehabilitering. På kort sikt kommer myndigheten att ta fram typfall utifrån de förbättringsområden som framgår i bland annat ISF:s
rapport för att använda i likabehandlingsseminarier för chefer, handläggare och personer som stödjer verksamheten.
I rapporten Mötet mellan medborgaren och staten – En kommentar
om handläggningen vid Försäkringskassan42 beskriver handläggare
som handlägger ärenden som rör sjukskrivna personer med psykiatriska diagnoser de utmaningar som sjukskrivningsprocessen innebär
genom att handläggaren hela tiden måste balansera mellan olika intressen och målsättningar.

41
42
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I sitt svar på rapporten framhåller Försäkringskassan att rapporten
bidrar till att skapa förståelse för handläggarnas arbetssituation och
att den är ett värdefullt bidrag i Försäkringskassans fortsatta arbete
med att skapa förutsättningar för handläggarna att utföra sitt uppdrag.

8.4

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.43
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 2017 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.44
Under 2016 överklagade allmänna ombudet tre beslut om hur ansökningar om bostadsbidrag ska hanteras när bara en av de sökande makarna har uppehållstillstånd med anledning av rapporten Kontroller i
handläggningen av bostadsbidrag.45 Under 2017 allmänna ombudet
överklagat ett av dessa mål till Högsta förvaltningsdomstolen.

43

Beskrivningen i detta avsnitt baseras på information från Allmänna ombudet för
socialförsäkringen.
44
E-post från allmänna ombudet den 25 januari 2018.
45
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Allmänna ombudet har under 2017 drivit ett par ärenden om sjukpenning som gäller hur bedömningen av arbetsförmågan hos
behovsanställda ska göras med anledning av ISF:s arbetsrapport
Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen46.
Ombudet har också drivit ett antal processer som gäller frågan om
egenvård kan utgöra ett grundläggande behov vid prövningen av
rätten till assistansersättning. Enligt allmänna ombudet har rapporten
Sjukvårdande insatser och personlig assistans47 varit en inspirationskälla och haft betydelse för arbetet i dessa mål.
Även rapporten Återkravshandläggning på Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten – Styrning och tillämpning48 ledde till ett överklagande från ombudets sida under 2016. Enligt ombudet har rapporten även haft betydelse för verksamheten under 2017 genom att den
har lett till att ombudet fått upp ögonen för flera olika återkravsfrågor.
Under året har allmänna ombudet vidare initierat några mål om skydd
för sjukpenninggrundande inkomst, efter inspiration från rapporten
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll49.
Slutligen har ombudet under 2017 drivit flera mål som gäller rätten
till tillfällig föräldrapenning under lägervistelse i regi av en ideell
förening med anledning av information som ombudet fått från ISF.

8.5

Spridning av ISF:s rapporter i övrigt

Utöver att utgöra underlag för riksdagens och regeringens styrning
och för att utveckla verksamheten vid myndigheterna inom socialförsäkringsadministrationen används ISF:s rapporter också i andra
sammanhang, till exempel i andra myndigheters utredande verksamhet och i den offentliga debatten.

46

ISF Arbetsrapport 2016:1.
ISF Rapport 2016:16.
48
ISF Rapport 2014:3.
49
ISF Rapport 2016:10.
47

73

Effekter av ISF:s verksamhet

8.5.1 Annan utredande verksamhet
Det förekommer att ISF:s rapporter används som underlag i andra
myndigheters utredande eller granskande arbete, exempelvis Riksdagens ombudsmän (JO), Statskontoret, Socialstyrelsen, Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och
Riksrevisionen. Under 2017 har Riksrevisonen refererat till 4 av ISF:s
rapporter i sammanlagt två granskningsrapporter.50 Även Statskontoret och Socialstyrelsen har under året publicerat en rapport vardera
som innehåller referenser till två olika ISF-rapporter.51
8.5.2 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 2017 har ISF, liksom under tidigare år, föreläst om sin verksamhet och aktuella granskningar på socialförsäkringsdagarna.
De anordnas av Domstolsakademin och är en årligen återkommande
kompetensutvecklingsinsats för domare vid förvaltningsdomstolarna.
Vidare har en medarbetare deltagit i utformning och genomförande
av utbildningen Fördjupat program om styrning för erfarna handläggare på Regeringskansliet.
Utöver detta har medarbetare hos ISF under 2017 presenterat rapporter och andra publikationer vid ett tiotal tillfällen.

50

Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv (RiR 2017:9)
och Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19).
51
Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården,
(Socialstyrelsen 2017, och Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten,
Statskontoret, Om offentlig sektor 32.
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8.5.3 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, 943 under 2016 och 222 under 2017.
ISF följer även 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, 97 delningar eller kommentarer under 2016 och 127 delningar
eller kommentarer under 2017.
8.5.4 Kommentarer till lagstiftningen med mera
ISF:s rapporter har använts i Norstedts kommentar till socialförsäkringsbalken.52 I kommentaren nämns ett stort antal av ISF:s rapporter.

52

Hessmark, L-G m.fl. (2015): Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Norstedts, Stockholm.
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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
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2015:4
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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
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Skrivelser
Försäkringskassans administration – produktivitet och kvalitet 2014
Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen
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adoption
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till handläggningsverksamheten
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En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex
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