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Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som 
arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för 
samhället och ger trygghet för individen. 

ISF:s rapporter har olika fokus: 

– ISF Granskar och analyserar innehåller en omfattande granskning

och analys ur flera olika perspektiv. Avsikten är att presentera så

långtgående slutsatser som möjligt och lämna rekommendationer på

önskvärda förändringar.

– ISF Redovisar presenterar fakta utan att analysera dem på djupet.

Det kan till exempel handla om att redovisa statistik, en rättslig

observation eller en sammanställning av existerande kunskap.

– ISF Kommenterar fokuserar på att synliggöra något som ISF tycker

behöver uppmärksammas. Det kan till exempel handla om att

kommentera en pågående debatt, effekterna av rättstillämpningen

eller att synliggöra olösta problem.

– ISF Föreslår lämnar mer fullständiga och konkreta förslag till

ändrade regler eller andra förändringar som skulle kunna få

socialförsäkringen att fungera bättre.
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Generaldirektörens förord 

Denna rapport redovisar en sammanställning av de viktigaste iakt-
tagelserna i Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) systemtillsyn 
och effektivitetsgranskning under 2020.  

År 2020 präglades av den fortsatta nyetableringen av myndigheten 
efter omlokaliseringen från Stockholm till Göteborg och av den 
pågående pandemin. Samtidigt visar uppföljningen av effekterna som 
verksamheten har haft under samma period att våra rapporter ofta har 
använts som underlag och referensmaterial i kommittédirektiv och 
betänkanden och i några fall har rapporter legat till grund för reger-
ingens styrning av myndigheterna. Försäkringskassan, och även i viss 
mån Pensionsmyndigheten, har under året genomfört eller planerat 
åtskilliga åtgärder inom olika områden utifrån slutsatser och 
rekommendationer i ISF:s rapporter. Rapporterna har också tjänat 
som underlag i myndigheternas interna styrning och utvecklings-
arbete. 

Under 2020 lämnade ISF över 10 rapporter och 2 skrivelser till 
regeringen, vilket är ungefär lika många som 2019, men betydligt 
lägre än åren före omlokaliseringen. Vi besvarade under året 38 
remisser, vilket är en stor ökning jämfört med 2019 då vi lämnade  
23 remissvar till regeringen.  

ISF har under 2020 fått 5 nya regeringsuppdrag. Totalt har vi haft  
25 pågående projekt under verksamhetsåret.  

 

Göteborg i februari 2021 

 

Eva-Lo Ighe
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1 Utgångspunkter för ISF:s tillsyn och 
granskning 

1.1 ISF:s uppdrag 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att värna 
rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.1 

Socialförsäkringen är en central del av det svenska välfärdssystemet. 
Socialförsäkringssystemet består av cirka 50 olika förmåner och är  
av stor betydelse för många människors personliga och ekonomiska 
situation, genom att det ökar den ekonomiska tryggheten i olika livs-
situationer som föräldraskap, sjukdom och ålderdom. Samtidigt med-
för socialförsäkringssystemet stora kostnader för samhället – det  
står för en fjärdedel av de statliga utgifterna och omsluter knappt  
300 miljarder kronor. Till detta kommer utgifter för den allmänna 
pensionen på cirka 345 miljarder kronor som hanteras utanför 
statsbudgeten. Det innebär att det är viktigt att socialförsäkrings-
systemet fungerar som det är tänkt, både för enskilda medborgare  
och för samhället i stort. 

En utmaning är att socialförsäkringssystemet ständigt förändras och 
utvecklas. Men alla förändringar får inte avsedd effekt. Tillämpning-
en av reglerna för en förmån kan variera mellan olika handläggare 
och olika delar av Sverige. Det kan finnas brister i myndigheternas 
system för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att 
motverka bidragsbrott. 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. Handläggningstiderna för förmåner kan bli långa och 

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

(instruktionen). 
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effektiviseringar och besparingar kan bli mindre än förväntat eller 
helt utebli. Sammantaget innebär detta att det är viktigt att följa upp, 
granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar, så 
att eventuella brister upptäcks och rättas till. Detta är ISF:s uppgift. 

ISF har inrättats för att det ska finnas en extern granskning av och 
tillsyn över socialförsäkringsområdet. I uppdraget ingår att granska 
den verksamhet som bedrivs av de myndigheter som administrerar 
socialförsäkringen, nämligen Försäkringskassan och Pensions-
myndigheten2 samt 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 socialförsäkrings-
området. Dessutom kan ISF granska samverkansinsatser som har 
anknytning till socialförsäkringsområdet.3  

ISF har en viktig roll i arbetet med att utveckla socialförsäkringen så 
att den motsvarar medborgarnas och samhällets behov och krav på 
rättssäkerhet, likabedömning, effektivitet och trygghet. Vi har också 
en viktig roll i arbetet med att ta fram ny kunskap för beslut som 
gäller socialförsäkringen. 

Myndighetens medarbetare har sammantaget en kombination av 
generalist- och specialistkompetens som ger goda förutsättningar  
att bevaka hela den svenska socialförsäkringen och relevanta 
gränsområden. 

1.1.1 ISF:s verktyg – systemtillsyn och 
effektivitetsgranskning  

ISF:s verktyg för att granska socialförsäkringssystemet är system-
tillsyn och effektivitetsgranskning.  

Systemtillsyn är granskning av om tillsynsobjektets egna system för 
styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning 
av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa.4  

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

Finansinspektionens tillsyn, se 2 § 2 instruktionen. 
3 2 och 3§§ instruktionen. 
4 1 § instruktionen. 
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Effektivitetsgranskning är granskning av om tillsynsobjektets verk-
samhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.5 

Något förenklat är systemtillsyn i huvudsak är inriktad på rätts-
säkerhet medan effektivitetsgranskning fokuserar på den 
administrativa effektiviteten hos den granskade verksamheten och  
de effekter som olika delar av socialförsäkringssystemet har på 
samhället. 

1.1.2 Rättssäkerhet  
Rättssäkerhet är ett komplext begrepp som rymmer flera olika dimen-
sioner. Centralt för rättssäkerheten är att de beslut som fattas av 
myndigheter 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. Det är 
också väsentligt att lika fall bedöms lika. Ett rättssäkert system ska 
präglas av att det ska vara möjligt för den enskilda personen att 
förutse vilket beslut som kommer att fattas. 

Den formella rättssäkerheten rör framför allt förfarandet vid myndig-
heters handläggning och beslutsfattande. Den syftar till att den 
enskilda personen ska få möjlighet att ta tillvara sina intressen. Den 
enskilda personen måste till exempel få möjlighet att föra fram sina 
argument i saken och få insyn i vilket underlag som har tillförts 
ärendet från någon annan än hen själv. Myndigheten måste också 
motivera sitt beslut på ett tydligt och begripligt sätt så att den enskilda 
personen förstår hur myndigheten har resonerat, bland annat för att 
den enskilda ska kunna ta ställning till om hen har anledning att 
överklaga beslutet. 

1.1.3 Effektivitet  
Effektivitet kan delas upp i två kategorier – administrativ effektivitet 
och effektivitet som ett mått på de effekter som regelverket och 
myndigheternas agerande får i samhället.  

 
5 1 § instruktionen. 
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Administrativ effektivitet  

Den administrativa effektiviteten handlar framför allt om hur en 
organisation använder sina resurser och hur den uppnår målen med 
sin verksamhet. Granskningar av administrativ effektivitet fokuserar 
ofta på vad en viss förmån kostar att administrera, om hantering och 
kostnader skiljer sig mellan olika kontor inom en myndighet och om 
de administrativa kostnaderna kan minskas utan att kvaliteten blir 
lidande.  

Den administrativa effektiviteten kan påverkas av hur långa hand-
läggningstiderna är, hur ärendehanteringen inom den ansvariga 
myndigheten är organiserad eller hur beslutsstödet för handläggarna 
är utformat. Den administrativa effektiviteten kan också påverkas av 
hur myndigheten har utformat sitt arbete med kontroller för att 
förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.  

Samhällseffekter  

Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion utgår från 
det statliga åtagandet. En viktig del i ISF:s granskning är därför att 
utvärdera vilka effekter – såväl avsedda som inte avsedda – som olika 
delar av socialförsäkringen ger upphov till.  

Det statliga åtagandet avser de effekter som uppnås när socialförsäk-
ringsförmåner och andra åtgärder når olika mottagare, till exempel 
barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjuk-
skrivna. En viss förmån kan både handläggas administrativt effektivt 
och vara träffsäker, men ändå brista i effektivitet genom att de politi-
ska mål som förmånen är tänkt att åstadkomma inte uppnås. 

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

I praktiken granskar ISF ofta frågor som rör rättssäkerheten och 
frågor som rör den administrativa effektiviteten tillsammans. Rätts-
säkerhetsfrågor 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. 
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Exempelvis kan en handläggning som är ineffektiv försämra rätts-
säkerheten genom att den leder till långa handläggningstider.  

Även myndigheternas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar 
och bidragsbrott har både rättssäkerhetsaspekter och effektivitets-
aspekter. Att de ansvariga myndigheterna inom socialförsäkrings-
området 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. 

Det finns beröringspunkter även mellan rättssäkerhet och effektivitet  
i form av att den förda politiken får effekter för samhället och 
medborgarna. Tolkningen av om beslut är materiellt riktiga görs med 
utgångspunkt från lagstiftarens intentioner, vilket innebär att frågan 
om reglerna och tolkningen av dem leder till avsedda effekter handlar 
både om effektivitet och om rättssäkerhet. Genom att exempelvis 
genomföra effektutvärderingar i samspel med granskningar som är 
inriktade på rättssäkerhet och administrativ effektivitet kan vi 
undersöka de bakomliggande orsakerna, i de fall som de effekter som 
lagstiftaren eller ansvariga myndigheter vill åstadkomma inte uppnås. 
Att de avsedda effekterna inte uppnås kan till exempel bero på att det 
finns brister i förmånssystemets utformning eller i implementeringen 
av reglerna, att omvärlden har förändrats eller att systemet samverkar 
med andra system på ett sätt som påverkar mottagarnas incitament på 
ett sätt som inte går att förutse. 

Sammanfattningsvis har det ett stort värde att granska rättssäkerhets- 
och effektivitetsfrågor samlat. Granskningar av rättssäkerhetsfrågor 
kan också ge uppslag till granskningar av effektivitetsfrågor och vice 
versa. 

1.2 Resultat av ISF:s tillsyn och granskning 
ISF ska löpande redovisa resultatet av sin tillsyn och granskning till 
regeringen.6 Detta sker normalt i form av rapporter.  

Det förekommer också att ISF lämnar över skrivelser till regeringen. 
Skrivelserna kan användas för att delredovisa regeringsuppdrag eller 

 
6 11 § instruktionen. 
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informera om iakttagelser som bör komma till regeringens kännedom, 
men som inte lämpar sig för en rapport.  

Myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet kan även resul-
tera i vetenskapliga artiklar avsedda för publicering i vetenskapliga 
tidskrifter. Vetenskapliga artiklar överlämnas inte till regeringen. 

Senast sex veckor efter att ISF har lämnat en rapport som särskilt 
berör Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska de enligt sina 
respektive instruktioner kommentera ISF:s slutsatser och redovisa till 
regeringen de eventuella åtgärder som de avser att vidta med anled-
ning av rapporten.7 

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

(2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. 
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2 Sammanställning av ISF:s 
verksamhet 2020 

Under 2020 har ISF publicerat 10 rapporter, inklusive den årliga 
rapporten för 2019. Vi har också lämnat 2 skrivelser till regeringen, 
som delrapportering av uppdrag. ISF har även deltagit i en studie 
tillsammans med IFAU och Uppsala universitet som publicerats i 
IFAU:s rapportserie. Den studien ingår inte i sammanställningen 
nedan men beskrivs i kapitel 9. 

Rapporterna och skrivelserna berör både rättssäkerhetsfrågor och 
effektivitetsfrågor och spänner över flera förmånsområden i 
socialförsäkringen.  

Detta kapitel inleds med två sammanställningar. Den första samman-
ställningen delar in rapporter och skrivelser till regeringen efter vilket 
förmånsområde de handlar om (avsnitt 2.1). Den andra samman-
ställningen delar in publikationerna efter rättssäkerhet och 
effektivitet, de huvudbegrepp som är styrande för ISF:s verksamhet 
(avsnitt 2.2).  

Kapitlet innehåller också en översikt över ISF:s samtliga publika-
tioner under perioden 2018–2020 utifrån förmånsområden och 
huvudsaklig inriktning (avsnitt 2.3).  
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2.1 Sammanställning efter förmånsområde 
Detta avsnitt ger en överblick över de publiceringar som ISF gjort 
under 2020 uppdelade på följande områden: 

– Övergripande granskningar 

– Förmåner till barn och familjer 

– Förmåner till personer med funktionsnedsättning 

– Tandvårdsförmåner 

– Ohälsorelaterade förmåner 

– Pensioner och pensionsrelaterade förmåner. 

Övergripande granskningar 

En övergripande granskning är en granskning som antingen omfattar 
flera förmånsområden eller som inte handlar om ett specifikt för-
månsområde. 

ISF har under 2020 publicerat 2 rapporter inom området övergripande 
granskningar. Under året har ISF också lämnat 1 skrivelse till 
regeringen, som delrapportering av ett uppdrag. 

Tabell 1. Publikationer inom området övergripande 
granskningar under 2020 

Nummer Titel 

2020:1 Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen 

Skrivelse Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på 
individnivå – en delredovisning 

Förmåner till barn och familjer  

Förmåner till barn och familjer omfattar graviditetspenning, föräldra-
penning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, adop-
tionsbidrag, omvårdnadsbidrag och bostadsbidrag. 

Under 2020 har ISF publicerat 3 rapporter som handlar om förmåner 
till barn och familjer. 
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Tabell 2. Publikationer som handlar om förmåner till barn  
och familjer under 2020 

Nummer Titel 

2020:3 Vad vet föräldrar om föräldrapenningen? 

2020:4 Ökat uttag av dagar med föräldrapenning 

2020:10 Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor 
växelvis 

Förmåner till personer med funktionsnedsättning 

Förmåner till personer med funktionsnedsättning omfattar mer-
kostnadsersättning, assistansersättning och bilstöd. 

Under 2020 har ISF publicerat 1 rapport som handlar om förmåner  
till personer med funktionsnedsättning.  

Tabell 3. Publikationer som handlar om förmåner till personer 
med funktionsnedsättning under 2020 

Nummer Titel 

2020:5 Införandet av omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning 

Tandvårdsförmåner 

Tandvårdsförmåner omfattar allmänt tandvårdsstöd, särskilt tand-
vårdsbidrag och högkostnadsskydd. 

Under 2020 har ISF inte publicerat någon rapport som handlar om 
tandvårdsförmåner.  

Ohälsorelaterade förmåner 

Ohälsorelaterade förmåner omfattar sjukpenning, rehabiliterings-
ersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeersättning, 
smittbärarersättning, närståendepenning och bostadstillägg vid sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning. 
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ISF har publicerat 2 rapporter som handlar om förmåner vid ohälsa 
under 2020. Under året har ISF också lämnat 1 skrivelse till 
regeringen, som delrapportering av ett uppdrag. 

Tabell 4. Publikationer som handlar om ohälsorelaterade  
förmåner under 2020 

Nummer Titel 

2020:6  Förebyggande sjukpenning 

2020:9  Variationen inom aktivitetsersättningen 

Skrivelse Uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt 
rehabilitering för återgång i arbete – en delredovisning 

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner 

Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension, 
garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och 
bostadstillägg till pensionärer. 

Under 2020 har ISF publicerat 2 rapporter som handlar om pensioner 
och pensionsrelaterade förmåner. 

Tabell 5. Publikationer som rör pensioner och pensionsrelaterade 
förmåner under 2020 

Nummer Titel 

2020:7 Tidig och sen pensionering  

2020:8  Digitala myndigheter och odigitala medborgare 

2.2 Sammanställning efter inriktning mot 
rättssäkerhet och effektivitet 

Detta avsnitt presenterar samtliga rapporter och skrivelsen till reger-
ingen indelade i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet. Effek-
tivitet har delats upp i underkategorierna administrativ effektivitet 
och samhällseffekter. Eftersom en granskning kan innehålla både 
rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter finns några granskningar i 
flera kategorier.  
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Av de rapporter och andra publikationer som har publicerats under  
2020 har 4 rapporter handlat om rättssäkerhetsfrågor. Under 2020 har 
5 rapporter och 1 skrivelse som har överlämnats till regeringen 
handlat om frågor om administrativ effektivitet medan 7 rapporter 
och 2 skrivelser har behandlat samhällseffekter av regelverket och 
myndigheternas agerande.  

Tabell 6. Rapporter till regeringen publicerade under 2020 
indelade efter inriktning 

 Rättssäkerhet Effektivitet 

  Administrativ 
effektivitet 

Samhälls-
effekter 

Rapporter 

Kontrollnivåer och 
normbildning inom 
socialförsäkringen (2020:1) 

 x x 

Vad vet föräldrar om 
föräldrapenningen? (2020:3) 

  x 

Ökat uttag av dagar med 
föräldrapenning (2020:4) 

  x 

Införandet av 
omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning (2020:5) 

x x  

Förebyggande sjukpenning 
(2020:6) 

x x  

Tidig och sen pensionering 
(2020:7) 

  x 

Digitala myndigheter och 
odigitala medborgare (2020:8) 

x x x 

Variationen inom 
aktivitetsersättningen 2020:9) 

x x x 

Ekonomiska konsekvenser för 
föräldrar med barn son bor 
växelvis (2020:10) 

  x 

Anm.: I tabellen ingår inte ISF:s årliga rapport (2020:2). 



Sammanställning av ISF:s verksamhet 2020 
 

18 

 Rättssäkerhet Effektivitet 

  Administrativ 
effektivitet 

Samhälls-
effekter 

Skrivelser     

Utvärdering av 
samordningsförbundens 
verksamhet på individnivå – en 
delredovisning 

  x 

Uppdrag angående uppföljning 
och utvärdering av förstärkt 
rehabilitering för återgång i 
arbete – en delredovisning 

 x x 

2.3 Översikt för åren 2018–2020 
Detta avsnitt redovisar en översikt över hur de rapporter som ISF har 
publicerat under de tre senaste åren fördelas när det gäller förmåns-
områden och inriktning.  

Sammanställning av rapporter efter förmånsområde  

Övergripande granskningar är ISF:s största verksamhetsområde sett  
till antalet publicerade rapporter under de tre senaste åren. 40 procent 
av rapporterna handlar om detta område. Därefter kommer ohälso-
området med 29 procent och förmåner till barn och familj med  
17 procent. Vidare handlar 8 procent av rapporterna om pensions-
förmåner och 6 procent om förmåner till personer med funktions-
nedsättning. ISF har inte publicerat någon rapport inom tandvårds-
området under de senaste tre åren.  
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Figur 1. Fördelning av rapporter mellan förmånsområden under 
åren 2018–2020 

 

 

 

Sammanställning av rapporter efter inriktning mot rättssäkerhet 
och effektivitet  

I 18 av de totalt 35 rapporter (de årliga rapporterna är exkluderade) 
som har publicerats under 2018–2020 behandlas frågor om rätts-
säkerhet. Effektivitetsfrågor behandlas i 33 rapporter. Frågor om 
administrativ effektivitet behandlas i 17 rapporter och 21 rapporter 
behandlar frågor om samhällseffekter. Observera att varje rapport kan 
ingå i mer än en kategori. 
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Figur 2. Fördelning av rapporter efter huvudsaklig inriktning 
under 2018–2020 
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3 Jämställdhet och barnrätt  

ISF ska på uppdrag av regeringen integrera ett jämställdhets-
perspektiv och ett barnrättsperspektiv i verksamheten. I detta kapitel 
beskriver vi i vilken utsträckning dessa perspektiv har integrerats i 
ISF:s granskningar. 

3.1 Jämställdhetsperspektiv i tillsyns- och 
granskningsverksamheten 

Sedan år 2018 anger ISF:s instruktion att myndighetens gransknings-
verksamhet ska belysa hur socialförsäkringen fungerar för kvinnor 
och män samt för flickor och pojkar. Under åren 2016–2018 hade ISF 
ett särskilt uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen 
nås genom jämställdhetsintegrering. 

I regleringsbrevet för 2020 anges att ISF ska redovisa resultat av de 
åtgärder som har genomförts för att myndighetens verksamhet ska 
bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.  

ISF har fastställt följande övergripande mål för myndighetens jäm-
ställdhetsarbete:  

– ISF bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 
genom att i de besluts- och kunskapsunderlag som 
myndigheten tar fram identifiera och synliggöra de 
jämställdhetsproblem som finns på socialförsäkringsområdet 
och lämna förslag om vad man kan göra åt problemen.  

ISF följer löpande upp hur jämställdhetsarbetet utvecklas vid 
myndigheten. En del i detta är att följa de indikatorer som vi har tagit 
fram i syfte att följa upp vilket genomslag som jämställdhetsfrågorna 
får i tillsyns- och granskningsverksamheten. De viktigaste 
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indikatorerna är om de rapporter som vi publicerar har ett jämställd-
hetsfokus och om de innehåller könsuppdelad statistik eller en analys 
efter kön respektive genus. 

ISF har redan tidigare tydligt fokuserat på jämställdhet i flera rappor-
ter, men sedan ISF fick det särskilda uppdraget om jämställdhets-
integrering har tillsyns- och granskningsverksamheten fokuserat  
ännu mer på jämställdhetsfrågor. Andelen rapporter med 
jämställdhetsfokus har tydligt ökat från 2016 (figur 3).  

Figur 3. Andel rapporter med könsuppdelad statistik eller som 
har ett jämställdhetsfokus 

 

3.2 Barnrättsperspektiv i tillsyns- och 
granskningsverksamheten 

ISF ingick i det kunskapslyft för barnets rättigheter som pågick under 
perioden 2017–2019. Vi har under 2020 fortsatt att arbeta för att höja 
våra medarbetares kompetens om barnrättsperspektivet. Vi inledde 
2020 med en intern workshop om hur barnrättsperspektivet kan föras 
in i ISF:s gransknings- och tillsynsverksamhet. Alla utredare skulle 
före workshopen ha gått Barnombudsmannens webbutbildning om 
barnkonventionen. Ett pass om barnrättsperspektivet ingår också i den 
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introduktionsutbildning som nya medarbetare får. Under 2020 har  
vi utvecklat en ny introduktionsutbildning och planerat in ett utbild-
ningstillfälle i början av 2021. Vi kommer under året att fortsätta 
arbetet med att ta fram en digital utbildning som en del i ett utbild-
ningspaket för utredare vid ISF. 

Under 2020 har vi också tagit fram ett metodstöd för att utredare ska 
få stöd i sina överväganden om hur vi kan anlägga ett barnrätts-
perspektiv i våra granskningsprojekt. Metodstödet innehåller en rad 
frågor som kan ställas i olika faser av ett projekt. I arbetet med att se 
över de dokument som styr vår tillsyns- och granskningsverksamhet 
har vi under året fört in ett barnrättsperspektiv i mallarna för projekt-
idéer och projektplaner. Vi håller också på att utarbeta ett stöd för hur 
vi kan förhålla oss till perspektivet i remissvar genom att uppdatera 
vår vägledning för besvarande av remisser.
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4 Granskningar inom barn- och 
familjeområdet 

Barn- och familjeområdet omfattar graviditetspenning, föräldra-
penning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, 
adoptionsbidrag, omvårdnadsbidrag och bostadsbidrag. Under 2020 
har ISF publicerat 3 rapporter som handlar om förmåner till barn och 
familjer. 

4.1 Vad vet föräldrar om föräldrapenningen?  
En redovisning av nyblivna föräldrars kunskaper om 
reglerna för föräldrapenning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigaste resultaten: 

• Mammor har något större kunskap om föräldrapenningen än 
pappor. De svarar i genomsnitt rätt på fler kunskapsfrågor och 
känner till flera av reglerna för föräldrapenning bättre än 
pappor.  

• Försäkringskassan och dess webbplats är en viktig källa till 
information för föräldrar med barn som är cirka ett år gamla.  

• Försäkringskassans information behöver rikta sig till olika 
målgrupper och särskilt till pappor. Det finns ett behov av olika 
sorters informationsinsatser och av information som är 
lättillgänglig. 
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Reglerna för föräldrapenning innehåller olika begränsningar och 
villkor. Det är som förälder viktigt att ha kunskap om reglerna 
eftersom det ökar föräldrarnas förutsättningar att planera och fördela 
sin betalda föräldraledighet både sinsemellan och över tid. ISF har  
på uppdrag av regeringen kartlagt nyblivna föräldrars kunskap om 
reglerna för föräldrapenning.  

Försäkringskassan är en viktig källa till information för 
föräldrar 
Kartläggningen visar att Försäkringskassan och dess webbplats är en 
viktig källa till information för föräldrar med barn som är cirka ett år 
gamla. Ungefär tre av fyra föräldrar uppger att de fått information om 
föräldrapenningen från myndigheten.  

Det tyder på att en väl utbyggd webbplats som är lätt att använda och 
som innehåller mycket information kan ha stor betydelse för 
föräldrars kunskap om föräldrapenningen. 

Föräldrarna känner till olika delar av föräldrapenningen 
olika väl 
Föräldrarna i vår undersökning har olika stor kunskap om olika delar 
av föräldrapenningen. Vissa regler har majoriteten av föräldrarna 
kunskap om, andra regler är kända av en minoritet av föräldrarna.  

Relativt få föräldrar känner till de regler som infördes år 2014. Det 
gäller alltså att endast 96 dagar får sparas efter att barnet fyllt 4 år och 
att föräldrapenning kan tas ut till och med den dag barnet fyller 12 år 
eller slutar årskurs 5 i grundskolan. 

Det finns vissa kunskapsskillnader mellan föräldrar i 
olika grupper 
Mammor har något större kunskap om föräldrapenningen än pappor. 
Mammor känner till de flesta av reglerna för föräldrapenning bättre 
än pappor.  

Det finns vissa kunskapsskillnader mellan föräldrar även i andra 
grupper, men skillnaderna är inte så stora. 
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Tabell 7. Andelen föräldrar med rätt svar för ett urval av de frågor 
som ingår i undersökningen 

 

Mammor Pappor 

Hur många dagar med föräldrapenning 
har föräldrarna tillsammans rätt till för ett 
barn? 

76 % 62 % 

Vet du hur många dagar med 
föräldrapenning som är reserverade bara 
för pappan som inte kan överlåtas till 
mamman? 

83 % 73 % 

Hur många dagar med föräldrapenning är 
det som får sparas efter barnets 4-
årsdag? 

33 % 21 % 

 

Vår slutsats är att Försäkringskassans information behöver rikta sig 
till olika målgrupper och särskilt till pappor. En av fyra föräldrar i 
enkätundersökningen uppger att de inte har fått någon information om 
föräldrapenningen från Försäkringskassan. Det talar för att det behövs 
olika sorters informationsinsatser, och för att publicera information 
som är lättillgänglig för personer med olika förutsättningar att 
tillgodogöra sig information. 
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4.2 Ökat uttag av dagar med föräldrapenning  
En analys av införandet av en 4-årsgräns och uppdelning av 
dagar med olika ersättningsnivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2014 infördes en 4-årsgräns för föräldrapenningen som bland 
annat innebär att föräldrar kan spara högst 96 dagar efter att barnet 
har fyllt 4 år. Reformen syftar till att få såväl mammor som pappor att 
ta ut fler dagar när barnet är yngre. ISF har på uppdrag av regeringen 
undersökt om reformen har påverkat hur föräldrar använder dagar 
med föräldrapenning fram till barnets 4-årsdag.  

Reformen har haft störst effekt på pappors uttag av 
föräldrapenning 
Reformen har bidragit till att framför allt papporna tar ut fler dagar 
med föräldrapenning fram tills att barnet fyllt 4 år. Förstagångspappor 
och flerbarnspappor tar ut runt 11 fler dagar än innan reformen. 
Förstagångsmammor har ökat sitt uttag med 4 dagar och flerbarns-
mammor med 2 dagar. 

Viktigaste resultaten: 

• Föräldrar har ökat sitt uttag av dagar med föräldrapenning 
fram till barnets fyraårsdag. Framför allt är det pappor som tar 
ut fler dagar. De har ökat sitt uttag med 11 dagar i genomsnitt.  

• Reformen har påverkat mammor och pappor på olika sätt när 
det gäller fördelningen av dagar på sjukpenningnivå respektive 
lägstanivå. Pappor som grupp har ökat sitt uttag av dagar på 
sjukpenningnivå eller grundnivå, medan mammor främst har 
ökat sitt uttag av lägstanivådagar. 

• Reformen har bidragit till ett något mer jämställt uttag av 
dagar med föräldrapenning. Papporna har närmat sig 
mammornas uttag av dagar med föräldrapenning med cirka 10 
dagar. 
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Reformen har bidragit till att nästan alla grupper av pappor tar ut fler 
dagar med föräldrapenning, oavsett föräldrarnas utbildning, inkomst 
och om de är inrikes eller utrikes födda. För mammorna ser vi störst 
ökning av uttagna dagar bland grupper som tenderar att spara dagar 
tills det att barnet blivit äldre än 4 år.  
 

Figur 4. Reformens effekt i ett ökat antal dagar med 
föräldrapenning när barnet har fyllt 4 år, för 
förstagångsföräldrar och flerbarnsföräldrar 

 

Mammor har ökat sitt uttag av lägstanivådagar men 
minskat sitt uttag på sjukpenningnivå 
Reformen har haft olika effekt för mammor och pappor när det gäller 
fördelningen av dagar på sjukpenningnivå respektive lägstanivå.  

Både förstagångsmammor och flerbarnsmammor har ökat sitt uttag 
med lägstanivådagar med nära 10 respektive 8 dagar. Men båda 
grupperna har minskat uttaget av dagar på sjukpenningnivå eller 
grundnivå med ungefär 6 dagar. 

Både förstagångspappor och flerbarnspapport tar ut drygt 2 fler 
lägstanivådagar. Papporna har i stället ökat sitt uttag av dagar på 
sjukpenningnivå eller grundnivå med i genomsnitt runt 8 dagar. 
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Reformen har bidragit till ett något mer jämställt uttag 
av dagar med föräldrapenning  
Även om mammorna fortfarande tar ut merparten av dagarna med 
föräldrapenning har reformen bidragit till att pappor har närmat sig 
mammors uttag med två procentenheter. Det innebär att pappor i 
genomsnitt har närmat sig mammors uttag av dagar med cirka 10 
dagar. Reformen har inte bidragit till ett mer jämställt uttag av 
lägstanivådagar. 

Effekten ser olika ut för olika sociodemografiska grupper, sett till ett 
mer jämställt uttag.  

I vissa fall har reformen haft en tydligare effekt bland grupper av 
pappor som tenderar att dela minst jämställt på dagar med föräldra-
penning, till exempel förstagångspappor och flerbarnspappor i par där 
båda har högst gymnasial utbildning. De här grupperna har närmat sig 
mammornas uttag med 2,2 respektive 3,3 procentenheter. 

I andra fall har reformen haft tydligast effekt bland de grupper av 
pappor som redan innan reformen tog en större del av föräldra-
penningen, till exempel förstagångspappor i par där båda har 
eftergymnasial utbildning, eller där endast pappan har en hög 
inkomst. De här grupperna har närmat sig mammornas uttag med  
2,1 respektive 3,3 procentenheter. 
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4.3 Ekonomiska konsekvenser för föräldrar 
med barn som bor växelvis 
En analys av förändringar inom underhållsstödet och 
bostadsbidraget för föräldrar med växelvist boende barn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 1 mars år 2018 infördes en reform som innebär att underhållsstöd 
till föräldrar med barn som bor växelvis fasas ut och avskaffas helt år 
2021. Samtidigt infördes ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn 
som bor växelvis. ISF har på uppdrag av regeringen simulerat vilka 
de framtida ekonomiska konsekvenserna blir när reformen är helt 
genomförd år 2021. 

Större negativa konsekvenser för kvinnor  
Majoriteten av både ensamstående kvinnor och ensamstående män  
får ett lägre bidrag efter reformen. Men det är en större andel kvinnor 
som får ett lägre bidrag. I genomsnitt får kvinnor 870 kronor lägre i 
månaden, medan män får 504 kronor lägre i månaden.  

Att reformen medför mer negativa konsekvenser för kvinnor än för 
män beror framför allt på att det var vanligare att kvinnor före 
reformen hade bostadsbidrag för hemmavarande barn, vilket är högre 
än umgängesbidraget. Kvinnor är dessutom tydligt överrepresen-
terade bland föräldrar som får underhållsstöd vid växelvist boende, 

Viktigaste resultaten: 

• Ett avskaffat underhållsstöd för barn som bor växelvis 
kompenseras inte fullt ut av det nya bostadsbidraget. 
Majoriteten av de ensamstående föräldrarna får ett lägre 
bidrag med anledning av reformen. 

• Reformen har större negativa ekonomiska konsekvenser för 
föräldrar med många barn än för dem med få barn och för 
föräldrar med lägst inkomst än för dem med högre inkomst. 

• De negativa ekonomiska konsekvenserna påverkar många fler 
kvinnor och bidragen minskar mer för kvinnor än för män. 
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vilket innebär att de negativa ekonomiska konsekvenserna påverkar 
många fler kvinnor än män. 

Större negativa konsekvenser för föräldrar med många 
barn  
När underhållsstöd för barn som bor växelvis avskaffas får det större 
negativa ekonomiska konsekvenser ju fler barn en förälder har. Störst 
konsekvens ser vi för föräldrar med fyra eller fler barn som får i 
genomsnitt 1 752 kronor lägre i månaden. Det kan jämföras med 
föräldrar med ett barn som i genomsnitt får 422 kronor lägre i 
månaden.  

Större negativa konsekvenser för föräldrar med lägre 
inkomst  
Eftersom både underhållsstöd vid växelvist boende och bostadsbidrag 
är inkomstprövade förmåner betyder det att bidraget är lägre ju högre 
inkomsten är.  

Föräldrar med lägst inkomst får i genomsnitt 1 233 kronor mindre i 
månaden som en konsekvens av reformen. Det kan jämföras med 
föräldrar med högre inkomst som i genomsnitt får 397 kronor mindre 
i månaden.  
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5 Granskningar inom området för 
funktionsnedsättning 

Granskningar inom området för funktionsnedsättning omfattar 
förmåner som merkostnadsersättning, assistansersättning och bilstöd. 
Under 2020 har ISF publicerat 1 rapport inom området.  

 

5.1 Införandet av omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning  
En granskning av hur Försäkringskassan har infört två nya 
förmåner i sin verksamhet till personer med funktions-
nedsättning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigaste resultaten: 

• Det har funnits betydande brister i Försäkringskassans 
förutsättningar för att införa de nya förmånerna. 
Försäkringskassan har haft för kort tid för förberedelser och 
otillräcklig kapacitet i handläggningen för att ta emot alla 
ansökningar.  

• Handläggningstiderna har blivit mycket långa. Sedan hösten 
2019 har de varit i genomsnitt åtta månader.  

• Regeringen behöver säkerställa att det finns tillräckligt med 
tid för myndigheten att göra nödvändiga förberedelser vid 
framtida reformer. Försäkringskassan behöver säkerställa att 
området som ska genomföra en reform har tillräcklig 
kapacitet i förhållande till de behov som kommer att uppstå. 
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ISF har granskat hur Försäkringskassans införande av 
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fungerat i 
myndighetens verksamhet och för de försäkrade personerna. 

Det har varit för kort förberedelsetid för att införa två 
helt nya förmåner 
Försäkringskassan har inte fått tillräckligt med tid av regeringen för 
att förbereda verksamheten för införandet. Sex månader har inte räckt 
för det omfattande arbete som det innebär att fasa ut gamla förmåner 
och samtidigt införa två helt nya.  

Försäkringskassan behövde till exempel utveckla ett nytt it-stöd. Den 
korta tiden för förberedelser har gjort att it-systemen inte har fungerat 
så väl som de hade kunnat göra.  

Försäkringskassan behövde också ta ställning till många rättsliga 
frågor innan nya styr- och stöddokument kunde upprättas för 
handläggningen av ärendena. Flera rättsliga oklarheter har också 
funnits kvar efter att de nya förmånerna började gälla.  

Det har inte funnits tillräcklig kapacitet för att 
handlägga de nya förmånerna 
Försäkringskassan hade inte tillräcklig kapacitet att börja handlägga 
de nya förmånerna från och med den 1 januari 2019. När de nya 
förmånerna började gälla hade Försäkringskassan ett stort antal 
ärenden inom vårdbidrag och handikappersättning som väntade på 
beslut, omprövning eller efterkontroller.  

Det har också funnits för få beslutsfattare inom de nya förmånerna. 
Handläggningen av ärendena har därför fördröjts. Det beror på att 
handläggarna har fått vänta, ibland upp till tre månader, på att en 
beslutsfattare ska kvalitetssäkra och fatta beslut.  
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Figur 5. Antalet ärenden som väntar på handläggning eller beslut 
inom de olika förmånerna under år 2019 och början av år 
2020 

 

 

Flera brukarorganisationer upplever att de inte har fått 
tillräcklig information om de nya förmånerna 
Försäkringskassan har genomfört stora informationsinsatser för att 
informera om de nya förmånerna. Men informationen har inte i 
tillräckligt hög utsträckning nått fram till de organisationer vars 
medlemmar är berörda av reformen. 

Företrädarna för brukarorganisationerna upplever att det är svårt att 
svara på medlemmarnas frågor eftersom företrädarna själva inte är 
säkra på vad som gäller och hur bestämmelserna ska tolkas.  
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ISF:s rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer 
till Försäkringskassan och regeringen.  

ISF rekommenderar regeringen: 

– att säkerställa att Försäkringskassan har tillräckligt med tid för 
förberedelser och tillräckliga resurser när myndigheten ska 
genomföra reformer. 

– att följa upp om reformen uppnår sitt syfte samt 
konsekvenserna av reformen. Det gäller bland annat de 
administrativa effekterna och kostnaderna för Försäkrings-
kassan, och effekterna för de försäkrade personer som har haft 
någon av de gamla förmånerna och ansöker om någon de nya 
förmånerna. 

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet inom 
handläggningen av omvårdnadsbidrag och merkostnads-
ersättning. Antalet handläggare och beslutsfattare inom de nya 
förmånerna bör motsvara behovet när det gäller att handlägga 
förmånerna och motverka långa handläggningstider. 

– att se över hur myndigheten kan utveckla dialogerna med 
brukarorganisationer som representerar personer med 
funktionsnedsättning. 
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6 Granskningar inom ohälsoområdet  

Området för ohälsa omfattar sjukpenning, rehabiliteringsersättning, 
sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeersättning, 
smittbärarersättning, närståendepenning och bostadstillägg vid sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning. ISF har publicerat 2 rapporter 
som handlar om förmåner vid ohälsa under 2020.  

6.1 Förebyggande sjukpenning  
En granskning av sjukpenning i förebyggande syfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande sjukpenning är en ersättning för förlorad inkomst som 
en försäkrad person kan få när hen måste vara borta från sitt arbete 
för att delta i medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering. 
ISF har granskat hur förebyggande sjukpenning fungerar när det 
gäller Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och indirekt de 
försäkrade personerna.  

Viktigaste resultaten: 

• Reglerna för förebyggande sjukpenning är inte 
ändamålsenliga, funktionella eller träffsäkra för hälso-  
och sjukvårdens och Försäkringskassans arbete med att 
förebygga sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro.  

• Det finns brister i handläggningen av ärenden om 
förebyggande sjukpenning, både i kommunikationen  
mellan enskilda personer och Försäkringskassan och i 
beslutsprocessen. 
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Reglerna för förebyggande sjukpenning behöver 
moderniseras 
De nästan 30 år gamla reglerna för förebyggande sjukpenning ställer 
till problem för Försäkringskassan och hälso- och sjukvården när de 
ska tillämpa dem. Förmånen skulle kunna vara ett viktigt verktyg i 
deras arbete med att förebygga sjukdom och nedsatt arbetsförmåga, 
men det finns juridiska och administrativa hinder som gör att den inte 
kan användas i tillräcklig omfattning.  

En försäkrad person kan endast få förebyggande sjukpenning om 
behandlingen eller rehabiliteringen pågår under minst en fjärdedel av 
hens arbetsdag. Det medför att ersättningen oftast inte kan användas 
för korta behandlingar, till exempel i KBT-behandling vid psykisk 
ohälsa.  

Det händer att personal inom hälso- och sjukvården försöker pussla 
ihop behandlingar för att nå upp till kravet på minst en fjärdedel av  
en arbetsdag. Det betyder att reglerna ibland styr vilka behandlingar 
personer får, vilket varken är syftet med eller en önskad effekt av 
förmånen.  

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården tolkar 
och tillämpar reglerna på olika sätt 
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har olika syn på hur 
reglerna ska tolkas när det gäller begreppet medicinsk behandling och 
medicinsk rehabilitering. Försäkringskassan har en mer strikt tolkning 
än vad hälso- och sjukvården har. Försäkringskassan godkänner 
vanligtvis inte pedagogiska eller sociala inslag i en behandlingsplan, 
medan hälso- och sjukvården anser att sådana inslag är en självklar 
del i många behandlingsprogram.  

De två aktörerna gör också olika bedömningar av om behandlingar 
eller rehabilitering bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Försäkringskassan tolkar ofta kravet som att behandlingen ska vara 
evidensbaserad. Men den tolkningen är för långtgående och betydligt 
strängare än vad förarbetena till reglerna beskriver. 
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Brister i handläggningen av förmånen 
Försäkringskassans handläggningsprocess sker i två steg, med först 
ett beslut om godkännande av en behandlingsplan och sedan ett beslut 
om själva ersättningen. Men ett beslut om behandlingsplan kan 
ändras av Försäkringskassan under behandlingens gång. Det skapar 
en osäkerhet för den försäkrade personen, som inte kan vara säker på 
om hen kommer beviljas ersättning eller inte, trots att behandlings-
planen har blivit godkänd.  

Det finns brister i handläggningen av ärenden om förebyggande 
sjukpenning. Handläggarna hos Försäkringskassan upplyser till 
exempel inte alltid enskilda personer när de har ansökt om fel 
sjukförsäkringsförmån. Detta kan medföra att personer riskerar att  
gå miste om ersättning från andra förmåner som de kan ha rätt till. 

ISF:s rekommendationer 
ISF rekommenderar regeringen att se till att utredningen Ett mer 
ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för 
förmåner vid rehabilitering (Dir 2020:31) särskilt uppmärksammar 
följande: 

– Reglerna för den förebyggande sjukpenningen behöver vara 
ändamålsenliga, träffsäkra och funktionella så att 
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården och kan arbeta 
effektivt med att förebygga att personer får nedsatt 
arbetsförmåga och förhindra onödig sjukfrånvaro.  

– Reglerna för den förebyggande sjukpenningen behöver bidra 
till att enskilda personer kan delta i den behandling eller 
rehabilitering de behöver, oavsett ohälsa eller sjukdom, och 
oavsett vilken typ av anställning personen har på 
arbetsmarknaden.  

– Reglerna för den förebyggande sjukpenningen behöver vara 
utformade på ett sådant sätt att de stimulerar arbetsgivare att 
agera i förebyggande syfte, så att arbetsgivaren kan arbeta 
med att förebygga att deras anställda blir sjuka eller får 
nedsatt arbetsförmåga, och förhindra onödig sjukfrånvaro. 

– I dag är Försäkringskassans beslut om ett godkännande av 
behandlingsplan inte ett överklagbart beslut, eftersom det inte 
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har några faktiska verkningar när det gäller den försäkrade 
personens rätt till själva ersättningen förebyggande sjuk-
penning. Det innebär att det är först när en person får ett beslut 
om hen får rätt till själva förmånen förebyggande sjukpenning 
eller inte som personen säkert vet om hen har rätt till 
ersättning. Det riskerar att få till följd att personer avstår från 
att delta i behandlingar eller rehabilitering som de skulle 
behöva för att förebygga att de blir sjuka eller förkorta tiden 
de är sjuka och inte kan arbeta. 

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att tillsammans med hälso- och sjukvården och berörda 
myndigheter göra en översyn av tolkningen och tillämpningen 
av reglerna för förebyggande sjukpenning när det gäller att en 
behandling eller rehabilitering ska bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  

– att öka och förbättra myndighetens samverkan och kunskaps-
utbyte med hälso- och sjukvården. En ökad samverkan bör 
bland annat ha som mål att förtydliga vilken roll och vilket 
ansvar respektive part har när det gäller den förebyggande 
sjukpenningen. 

– att förbättra kommunikationen mellan myndigheten och de 
enskilda personer som ansöker om förmånen eller skulle 
kunna göra det. När Försäkringskassan bedömer att en person 
har ansökt om fel sjukförmån bör myndigheten säkerställa att 
denna information lämnas till den sökande personen, så att 
hen i stället kan ansöka om rätt förmån. 

– att förbättra kvaliteten i processen kring myndighetens beslut 
om behandlingsplaner och förmånen, så att dessa beslut är 
rättssäkra, likformiga och transparenta.  

– se över om och i så fall hur myndigheten behöver förändra 
handläggningsprocessen som myndigheten i dag gör i två steg, 
med först ett beslut om godkännande av en behandlingsplan 
och sedan ett beslut om själva förmånen, med anledning av 
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2020 not. 
14). 



Granskningar inom ohälsoområdet 
 

41 

6.2 Variationen inom aktivitetsersättningen  
En granskning av orsakerna bakom ökningen i andelen 
avslag inom aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
under 2017 och 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under det senaste årtiondet har andelen avslag på ansökningar om 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga varierat, trots att 
reglerna inte har förändrats på något avgörande sätt. En markant 
ökning i andelen avslag ägde rum under 2017 och 2018. Under  
2016 avslog Försäkringskassan 13 procent av ansökningarna om 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Under 2018 var 
andelen avslag 30 procent.  

ISF har på uppdrag av regeringen analyserat orsakerna bakom 
variationen i andelen avslag, med särskilt fokus på ökningen under 
2017 och 2018. 

 

 

 

 

 

Viktigaste resultaten: 

• Den kraftiga ökningen i andelen avslag under 2017 och 2018 
beror främst på förändrad handläggning och tillämpning av 
reglerna om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. 

• Förändringarna i handläggningen och tillämpningen föregicks 
av ändrad betoning i regeringens styrning av Försäkringskassan 
och aktivitetsersättningen. En intern granskning på 
Försäkringskassan som pekade på brister i handläggningen 
fungerade som en katalysator för förändringarna. 

• Försäkringskassans avslagsbeslut om aktivitetsersättning vid 
nedsatt arbetsförmåga är ibland svåra att förstå och en del 
beslutsbrev innehåller felaktiga formuleringar om beviskrav. 
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Figur 6. Andelen avslag på ansökningar om aktivitetsersättning 
2011–2019 

 

Förändrad handläggning och tillämpning bakom 
ökningen i andelen avslag 2017 och 2018  
Vår granskning visar att Försäkringskassan har förändrat hur de 
handlägger ärenden och tillämpar reglerna om aktivitetsersättning 
under 2017 och 2018, och resultatet pekar starkt mot att det är den 
främsta förklaringen till ökningen i avslagsandelar under perioden. 
Det är möjligt att förändringar i gruppen som ansöker kan ha påverkat 
utvecklingen något, men det kan inte vara den främsta förklaringen.  

Förändringarna föregicks av att regeringen ändrade 
betoningen i sin styrning 
Regeringen har över tid betonat olika delar av Försäkringskassans 
uppdrag i sin styrning. Granskningen visar att det också finns en 
samvariation mellan regeringens styrning och variationen i andelen 
avslag inom aktivitetsersättningen.  

Den kraftiga ökningen i avslag under 2017 och 2018 föregicks av att 
regeringen förändrade betoningen i sin styrning av Försäkrings-
kassan, från att tidigare ha betonat medborgarnas förtroende för 
Försäkringskassan och socialförsäkringen till att stärka betoningen på 
hur Försäkringskassans utreder och bedömer rätten till ersättning. 
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Försäkringskassan betonade utredning och bedömning 
av rätten till aktivitetsersättning 
Regeringens styrning gjorde avtryck i Försäkringskassans interna 
styrning. Myndigheten började i högre grad att fokusera på hur många 
unga som beviljas aktivitetsersättning och de rättsliga förutsättning-
arna för utredning och bedömning av rätten till förmånen.  

Under perioden när avslagen ökade blev Försäkringskassan mer 
strukturerad i sin bedömning av rätten till aktivitetsersättning och 
myndigheten betonade betydelsen av de medicinska underlagen i 
utredningen och bedömningen på ett tydligare sätt. Myndigheten 
verkar också ha varit mer strikt i sin tillämpning av reglerna än 
tidigare.  

Granskningen visar att en intern rättslig kvalitetsuppföljning på 
Försäkringskassan fungerade som en katalysator för att förändra 
handläggningen och tillämpningen i den här riktningen. 

Avslagsbesluten kan vara svåra att förstå 
Granskningen visar även att många av besluten som har ingått i vår 
aktstudie har ett krångligt och byråkratiskt språk. Det går inte alltid 
att förstå hur Försäkringskassan har kommit fram till sitt beslut, och 
det finns motiveringar som beskriver högre beviskrav för beviljande 
av aktivitetsersättning än vad socialförsäkringsbalken anger.  

Problematiskt att andelen avslag kan variera utan 
förändringar i reglerna 
ISF värderar inte om förändringarna i styrningen av aktivitets-
ersättningen under perioden 2017 och 2018 var nödvändiga och 
rimliga. Men det är problematiskt att andelen avslag kan variera 
kraftigt över tid utan att reglerna har ändrats. Det skapar en 
instabilitet i aktivitetsersättningen och en brist på förutsebarhet.  
Det är ett rättssäkerhetsproblem för de unga personer som ansöker  
om aktivitetsersättning och det kan skada allmänhetens förtroende  
för socialförsäkringen.  
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ISF:s rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer 
till regeringen och Försäkringskassan. 

ISF rekommenderar regeringen: 

– att utforma styrningen av Försäkringskassan och aktivitets-
ersättningen på ett sätt som bidrar till långsiktigt hållbar och 
stabil utveckling av aktivitetsersättningen. Regeringen bör 
även ta hänsyn till att uppdrag till Försäkringskassan som 
gäller förmåner inom socialförsäkringen med bedömnings-
utrymme kan få konsekvenser för hur myndigheten använder 
utrymmet i sin handläggning. 

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att utforma den interna styrningen på ett sådant sätt att den 
undviker kraftiga svängningar i handläggningen och 
tillämpningen av socialförsäkringen. Det handlar bland annat 
om att vara medveten om och ta hänsyn till riskerna med 
förändringar i betoningen av olika aspekter i myndighetens 
uppdrag. Balansen i den interna styrningen är viktig för 
förtroendet för både systemet och myndigheten. 

– att säkerställa att beslutsbreven är formulerade på ett sätt som 
gör dem tydliga och enkla att förstå för unga personer som 
ansöker om aktivitetsersättning. Försäkringskassan bör även 
säkerställa att beslutsbreven innehåller korrekt information om 
vad som krävs för att beviljas aktivitetsersättning. 
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7 Granskningar inom 
pensionsområdet 

Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension, 
garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och 
bostadstillägg till pensionärer. Under 2020 har ISF publicerat 2 
rapporter som hör till pensionsområdet. 

7.1 Tidig och sen pensionering 
En analys av pensionsålder, pensionsmotiv och 
förutsättningar för ett förlängt arbetsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När människor går i pension har stor betydelse, både för deras egna 
pensionsinkomster och för samhällsekonomin. ISF har undersökt 
vilka faktorer som påverkar tidpunkten för pensionering och vilka 
motiv människor själva har för att gå i pension eller fortsätta arbeta. 

Viktigaste resultaten: 

• Arbetslivsfaktorer påverkar tidpunkten för pensionering. 
Möjligheten att gå ner i arbetstid och att kunna anpassa 
arbetsuppgifter är viktiga faktorer för att fortsätta arbeta för 
flera.  

• Ett bra grundskydd i pensionssystemet är viktigt för de som har 
slitsamma och påfrestande arbeten. Det är också viktigt att 
sjukförsäkringen fångar upp de som av hälsoskäl inte kan 
arbeta längre. 

• För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna och vilja 
arbeta längre är det angeläget att slitsamma och ohälsosamma 
arbeten minskar i omfattning. 
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Arbetslivsfaktorer påverkar tidpunkten för pensionering 
Människor med påfrestande arbetsförhållanden går ofta tidigt i 
pension, medan de som har möjlighet att själva styra över sitt arbete i 
högre grad fortsätter arbeta efter 65 års ålder. Egenföretagare är också 
kraftigt överrepresenterade bland de som fortsätter arbeta efter 65.  

Men även sociodemografiska faktorer har betydelse. Kvinnor, 
personer med lägre utbildning, inrikes födda, gifta och personer med 
dålig hälsa går oftare tidigt i pension.  

De flesta har positiva motiv för sina beslut att gå i 
pension eller att fortsätta arbeta 
De flesta som gått i pension anger att de har meningsfulla saker att 
göra som pensionärer och att det var en anledning till att de gick i 
pension.  

Figur 7. Andelen som instämmer helt eller delvis med olika 
påståenden om motiv för pensionering, procent 

 

Samtidigt svarar runt 40 procent att deras hälsa påverkade beslutet att 
gå i pension, och en tredjedel svarar att deras arbete var alltför 
stressigt.  
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Figur 8. Andelen som instämmer helt eller delvis med olika 
påståenden om motiv för fortsatt arbete, procent 

 

Bland de som fortsätter arbeta efter 65 anger nästan alla att de gör det 
bland annat för att deras arbeten är stimulerande. Men vi ser också att 
mer än hälften instämmer helt eller delvis i att ekonomiska över-
väganden har varit ett viktigt motiv för deras beslut att fortsätta 
arbeta.  

Även arbetsgivarens inställning och agerande har betydelse för de 
anställdas pensionsbeslut. 12 procent har känt sig motarbetade av sin 
arbetsgivare och nämner det som ett motiv för att gå i pension.  

Många som fortsätter arbeta efter 65 går ner i 
arbetstid 

Bland de som fortsätter arbeta efter 65 års ålder är det många som 
anpassar sin arbetssituation på något sätt. Nästan hälften av alla som 
har arbetat heltid före 65 hade gått ner på deltid. Bland de relativt få 
som gått i pension men kan tänka sig att börja arbeta igen, svarar 
nästan alla att de i så fall skulle kunna tänka sig deltidsarbete.  

De flesta känner sig välinformerade om sin pension 
60 procent kände sig mycket eller ganska välinformerade om sin 
pension. Män och resursstarka personer med bra arbetsförhållanden 
kände sig oftare välinformerade. Men pensionsinformation verkar ha 
ganska liten påverkan på människors beslut att gå i pension.  
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Mindre resurssvaga grupper har sämre valmöjligheter 
inför sin pensionering 
De som går tidigt i pension är oftare lågutbildade, personer med dålig 
hälsa, personer med påfrestande arbetsförhållanden och kvinnor. 
Detta är grupper där många har lägre livsinkomster och därmed får 
lägre pensioner. Däremot är det i större utsträckning resursstarka 
grupper som är mer benägna att fortsätta arbeta efter 65 – personer 
med hög utbildning, god hälsa, bra arbetsförhållanden, höga 
inkomster och män. Det kan leda till att dessa grupper får ännu högre 
pensioner på grund av ett förlängt arbetsliv medan andra riskerar att 
få låga pensioner om de slutar tidigt.  

Ett bra grundskydd i pensionssystemet är viktigt för de som har 
slitsamma och påfrestande arbeten. Det är också viktigt att sjuk-
försäkringen fångar upp de som av hälsoskäl inte kan arbeta längre. 
Men framför allt är det viktigt att skapa förutsättningar för att fler ska 
kunna och vilja arbeta längre. Därför är det angeläget att slitsamma 
och ohälsosamma arbeten minskar i omfattning.  
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7.2 Digitala myndigheter och odigitala 
medborgare  
En analys av allmänhetens kontakter med 
Pensionsmyndigheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen har som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter och att kommunikation mellan 
myndigheter och medborgare i första hand ska ske digitalt. Men alla 
medborgare kan eller vill inte ha digitala myndighetskontakter.  

Vi har granskat hur kontakten med Pensionsmyndigheten fungerar för 
de som inte använder myndighetens digitala kanaler och tjänster.  

Icke-digitala kanaler behövs 
Det finns legitima och långsiktiga behov av icke-digitala kanaler och 
tjänster. En betydande grupp svenskar använder sällan eller aldrig 
internet. Det finns också många som använder internet, men ändå inte 
är fullt ut digitala. De som saknar e-legitimation är en viktig grupp. 
Dessutom behöver även fullt digitala människor ibland icke-digitala 
myndighetskontakter. 

Odigitala medborgare bör ha möjlighet att ansöka om förmåner, sköta 
sina ärenden och få tillgång till den information de behöver för att 
kunna använda socialförsäkringen i lika hög grad som andra. Det är 

Viktigaste resultaten: 

• Pensionsmyndigheten är mindre tillgänglig för de som inte 
använder myndighetens digitala kanaler. Framför allt har det 
varit stora problem med långa svarstider i telefon. 

• De som inte använder e-legitimation har svårt att få en 
överblick över sin framtida pension. De riskerar att göra mindre 
medvetna val inför sin pensionering. 

• Det finns legitima och långsiktiga behov av icke-digitala kanaler 
och tjänster. Myndigheterna behöver vara medvetna om dessa 
behov och erbjuda alternativ till de digitala kontaktvägarna. 
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viktigt för både rättssäkerheten och effektiviteten i social-
försäkringen. 

Alla kan komma i kontakt med Pensionsmyndigheten, 
men det kan vara svårare om man inte är digital  
Pensionsmyndigheten har många kontakter med människor som inte 
är digitala, framför allt äldre personer. Myndigheten betonar att ingen 
ska lämnas utanför och att det alltid ska finnas alternativ för de som 
inte använder digitala kontaktvägar. Det är en bra målsättning. 

Men tillgänglighet och utbud i de alternativa kanalerna är ofta 
begränsade jämfört med de digitala kontaktvägar som myndigheten 
erbjuder. Framför allt har det varit stora problem med långa svarstider 
i telefon. Möjligheten till personliga möten är också begränsad och 
utbudet av tryckt information är betydligt mindre än utbudet av 
digital information. Servicekontoren har begränsningar i tillgäng-
lighet, befogenheter och kunskap om pensionsfrågor. Det innebär att 
odigitala pensionstagare har svårare att få information i pensions-
frågor. 

Den som inte är digital har svårare att planera för sin 
framtida pension  
Pensionsmyndigheten ska informera pensionsspararna om hela 
pensionen och anpassa informationen till den enskildes behov. I dag 
har Pensionsmyndigheten svårt att fullgöra detta uppdrag gentemot de 
pensionssparare som inte är digitala. En anledning är att myndigheten 
inte har möjlighet att skicka ut heltäckande pensionsprognoser till alla 
pensionssparare. En annan anledning är att tjänsten Min Pension är 
svår att använda för de som inte har e-legitimation. Det finns en risk 
att dessa gör mindre medvetna val inför sin pensionering. 

Styrning mot digitala kanaler kan upplevas negativt 
Både Pensionsmyndigheten och servicekontoren försöker på olika sätt 
styra pensionstagarna mot att använda digitala kanaler och tjänster. 
För de som kan och vill uträtta sina ärenden digitalt kan viss styrning 
och vägledning vara till hjälp. Samtidigt kan en alltför hård styrning 
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uppfattas negativt och i värsta fall bidra till en känsla av utanförskap 
bland de som inte kan eller vill använda digitala tjänster.  

ISF:s rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer 
till Pensionsmyndigheten och regeringen. 

ISF rekommenderar Pensionsmyndigheten: 

– att säkerställa att det finns effektiva och ändamålsenliga icke-
digitala alternativ till myndighetens digitala kanaler och 
tjänster 

– att säkerställa en god tillgänglighet i icke-digitala kanaler  

– att verka för att odigitala pensionssparare får tillgång till 
tjänsten Min Pension på ett enklare sätt än i dag 

– att säkerställa att det inte finns omotiverade skillnader mellan 
digitala och icke-digitala ärenden  

– att överväga när myndigheten bör kräva inloggning med 
e-legitimation, och vilka alternativ som finns för de 
pensionstagare som inte använder e-legitimation 

– att uppmuntra användningen av digitala kanaler och tjänster 
med metoder som inte upplevs som negativa av odigitala 
pensionstagare, eller försvårar för dem. 

ISF rekommenderar regeringen: 

– att säkerställa att det finns fungerande icke-digitala 
kontaktvägar till myndigheterna 

– att verka för en god tillgång till servicekontor i hela landet, 
och för att kontoren utnyttjas på bästa sätt. 

ISF rekommenderar Pensionsmyndigheten och regeringen:  

– att genomföra de åtgärder som krävs för att alla pensions-
sparare ska få information och prognoser om hela sin pension 
med det årliga pensionsbeskedet. 
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8 Granskningar inom övriga 
socialförsäkringsområdet  

Övriga socialförsäkringsområdet omfattar rapporter som inte handlar 
om ett specifikt förmånsområde. ISF har under 2020 publicerat 1 
rapport inom området.  

8.1 Kontrollnivåer och normbildning inom 
socialförsäkringen  
En analys utifrån simuleringar i ett socialpolitiskt 
laboratorium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheterna som hanterar socialförsäkringen behöver kontrollera 
att de inte betalar ut för mycket eller för lite pengar och att pengarna 
inte går till personer som inte har rätt att få dem. Att välja 
omfattningen på kontrollerna är en avvägning mellan kostnader för 
kontrollen och samhällsnyttan. En fråga som inte har blivit belyst 

Viktigaste resultaten: 

• Myndigheter kan med analysmetoden agentbaserad simulering 
få en större förståelse för de samband och processer som leder 
till ett önskat resultat, få underlag för att välja olika 
handlingsalternativ och ta kostnadseffektiva beslut. 

• Agentbaserad simulering är en väl fungerande metod för att 
förstå hur kommunikation i personliga kontaktnät påverkar 
personers benägenhet att begära ersättning de inte har rätt till, 
och hur olika nivåer av kontroll och sanktioner kan påverka hur 
beteendet sprider sig.  
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tidigare är hur människors kommunikation och erfarenhetsutbyte i 
personliga kontaktnät kan påverka valet av kontrollnivå och hur 
omfattande sanktioner kan behöva vara.  

ISF analyserar med hjälp av metoden agentbaserad simulering hur 
kommunikation i personliga kontaktnät påverkar personers 
benägenhet att begära ersättning som de inte har rätt till, och hur 
kontroll kan tänkas påverka hur beteendet sprider sig.  

Simulering gör det möjligt att belysa frågor där 
traditionella analysmetoder inte räcker till 
Agentbaserad simulering rekonstruerar en konkret beslutssituation i 
en datorsimulering. Olika agenter med egna attribut och beslutsregler 
interagerar med varandra och sin omgivning. Metoden är särskilt 
användbar för att belysa frågor där människors interaktion och 
påverkan på varandras beteenden ger utfall som är svåra att förutsäga. 
Myndigheter kan använda sig av metoden för att testa olika 
handlingsalternativ där annars förutsättningarna att genomföra 
experiment eller försöksverksamheter är begränsade. 

Människors erfarenhetsutbyte om kontroll är centralt 
för genomslaget av kontrollinsatser 
I det tillämpade fallet visar metoden följande: 

– Kommunikation i personliga kontaktnät kan ha stora 
konsekvenser för kontrollens genomslag. 

– Kommunikation i personliga kontaktnät kan ha stora 
konsekvenser för sanktioners genomslag. 

– Kontroll kan undvika dolda kostnader genom att förebygga 
benägenheten att begära oberättigad ersättning. 

– Kommunikation i personliga kontaktnät kan påverka vilken 
kontrollmetod som är mest framgångsrik för att minska 
oberättigade ersättningsanspråk. 

Simuleringarna visar att omfattningen av kommunikation i personliga 
kontaktnät är en så central komponent för genomslaget av kontroll-
insatser att kontrollen inte kan utformas på bästa sätt utan sådan 
kunskap. 
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9 Delredovisningar och övriga 
publiceringar 

ISF har överlämnat 2 delredovisningar av uppdrag till regeringen. Vi 
har också deltagit i en studie tillsammans med IFAU och Uppsala 
universitet som publicerats i IFAU:s rapportserie. 

9.1 Delredovisning av uppdrag angående 
uppföljning och utvärdering av förstärkt 
rehabilitering för återgång i arbete 

ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera 
reformen om förstärkt rehabilitering i arbete, som trädde i kraft den  
1 juli 2018. Vi har delredovisat uppdraget genom en skrivelse. 

Av delredovisningen framgår hur reformen om förstärkt rehabilitering 
för återgång i arbete har förändrat arbetsgivares skyldigheter och det 
ekonomiska stödet till arbetsgivare genom bidrag till arbetsgivare för 
köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Reformen har också 
gjort det möjligt för Försäkringskassan att använda arbetsgivares 
planer i sin handläggning och uppföljning. Reformen har dessutom 
betydelse för samverkan mellan Försäkringskassan och Arbets-
miljöverket. 

Delredovisningen beskriver det arbete som vi hittills har genomfört 
inom ramen för uppdraget samt det arbete som pågår för att svara på 
uppdraget och de olika delar som uppdraget innehåller. Men 
delredovisningen innehåller inga resultat. 

Det framgår av delredovisningen att vi inte kommer att kunna svara 
på frågan om reformen har haft effekter i form av minskad 
sjukfrånvaro eller kortare sjukperioder. Vi beskriver också att vi inte 
kommer att kunna ge något entydigt svar på frågan om vilka 
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arbetsgivare som lever upp till denna skyldighet, eller vilka som inte 
gör det. 

9.2 Delredovisning om utvärdering av 
samordningsförbundens verksamhet på 
individnivå 

År 2018 fick ISF i uppdrag av regeringen att förbereda och genom-
föra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på 
individnivå. Uppdraget ska slutredovisas den 1 december 2022.  

Utvärderingen består av två delar, utvärderingen av FINSAM-teamen 
i Malmö stad och utvärderingen av teamverksamhet vid Göteborgs, 
Insjörikets och Stockholms stads samordningsförbund.  

Del 1 är en utvärdering av FINSAM-teamen i Malmö stad 
(Malmökraften). Utvärderingen kan liknas vid ett naturligt 
experiment, där de individer som kallades till Malmökraften valdes ut 
slumpmässigt utifrån ett representativt urval från de som har varit 
inskrivna hos Arbetsförmedlingen i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet jobb och utvecklingsgarantin (JOB). 

Del 2 är en utvärdering av samordningsteam vid Göteborgs, 
Insjörikets och Stockholms stads samordningsförbund. Utvärderingen 
är ett kontrollerat experiment, där individer som har remitterats till 
förbundet fördelas slumpvis till en behandlingsgrupp och en 
kontrollgrupp. Rekrytering av deltagare till utvärderingen pågår under 
perioden augusti 2019 till och med juni 2021. 

Delredovisningen beskriver de teaminsatser som utvärderas i de två 
delarna av utvärderingen, vad som kännetecknar de som har fått del 
av dessa insatser och hur långt arbetet har kommit med utvärdering-
ens två delar. Delredovisningen innehåller inga resultat, eftersom 
uppföljningsperioden för del 1 pågår och del 2 är fortfarande i en 
operativ fas. 
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9.3 Svenska folkets kunskaper om pensionen 
I ett samarbete med IFAU och Uppsala universitet har ISF studerat 
hur kunniga individer är om sin egen pension och pensionssystemet i 
stort, hur denna pensionskunskap skiljer sig mellan olika grupper, 
vilka orsaker det finns till att individer saknar kunskaper och om det 
finns ett samband mellan personers pensionskunskap och hur väl 
förberedd de är inför sin pension. Rapporten bygger på en ny och 
omfattande enkätundersökning om personers kunskap om det svenska 
pensionssystemet och deras egen pension.  

Resultaten från enkäten visar att en stor andel av pensionsspararna 
saknar grundläggande pensionskunskap och att kunskaperna i 
genomsnitt är lägre bland yngre, lågutbildade, låginkomsttagare och 
kvinnor. Personer med sämre pensionskunskaper har också i lägre 
utsträckning planerat och förberett sig inför sin pension. Vidare anger 
en klar majoritet att komplexiteten i pensionssystemet eller att de har 
planerat att skaffa sig kunskap men att det inte blivit av är orsaker till 
att de saknar kunskap.  

Rapporten är publicerad i IFAU:s rapportserie.8

 
8 IFAU, Svenska folkets kunskaper om pensionen. Rapport 2020:23. 
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10 Effekter av ISF:s verksamhet 

Detta kapitel redovisar de effekter av ISF:s verksamhet som myndig-
heten har kunnat se under 2020. Kapitlet börjar med en allmän 
diskussion om effekterna av tillsyns- och granskningsverksamheten 
(avsnitt 10.1). Därefter redovisas effekter av ISF:s arbete på 
riksdagens och regeringens styrning (avsnitt 10.2), på myndigheternas 
styrning och handläggning (avsnitt 10.3) och på rättsutvecklingen 
inom socialförsäkringsområdet (avsnitt 10.4). Kapitlet avslutas med 
en beskrivning av vilken spridning ISF:s rapporter har fått i övrigt 
under året (avsnitt 10.5). 

10.1 Allmänt om effekterna av tillsyns- och 
granskningsverksamheten  

Det finns inte någon given metod för att mäta effekterna av en 
myndighets verksamhet. Vi skulle kunna säga att effekterna är 
skillnaden mellan den faktiska utvecklingen och hur utvecklingen 
skulle ha sett ut om myndigheten inte hade funnits. Men eftersom det 
inte går att göra en sådan jämförelse är det svårt att mäta effekterna.  

Det går inte alltid att räkna med att den typ av övervakande och före-
byggande verksamhet som ISF bedriver leder till direkta förändringar 
för medborgarna eller samhället i övrigt. Resultat av verksamheten 
finns i stället ofta inom den kedja av åtgärder och beslut som krävs 
för att ett politiskt initiativ så småningom ska leda till en faktisk 
förändring för enskilda personer, grupper 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 
ändra ett regelverk eller andra delar av systemet inom ett visst 
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område. Riksdagens och regeringens beslut kan få både direkt och 
indirekt genomslag i hur myndigheterna handlägger sina ärenden.  

För att riksdagens och regeringens beslut ska få genomslag hos 
myndigheterna behöver dessa ofta förändra 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 personer, hushåll, företag och andra aktörer  
i samhället, på kort och på lång sikt.  

ISF:s verksamhet kan få effekter i olika delar av denna kedja. Myn-
dighetens rapporter och andra publikationer kan utgöra ett underlag 
för såväl riksdagens och regeringens beslut som för myndigheternas 
interna styrning. Det är ofta svårt att bedöma exakt vilken påverkan 
ISF har haft i en sådan händelsekedja, särskilt som det ibland kan ta 
flera år innan ett politiskt initiativ faktiskt leder till effekter i sam-
hället.  

ISF:s granskningar kan även få viss inverkan på rättsutvecklingen 
inom socialförsäkringsområdet, genom att de lyfter fram olösta 
rättsfrågor. På så sätt kan ISF bidra till förvaltningsdomstolarnas 
praxisbildning. Hur förvaltningsdomstolarna utformar sin praxis  
har stor betydelse för hur socialförsäkringen utvecklas, och kan få 
effekter för både enskilda personer 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 särskild svårighet när det gäller att redovisa vilka effekter som 
tillsyns- och 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 finnas i ett område, så kan en 
tillsyns- och 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.  

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 



Effekter av ISF:s verksamhet 
 

61 

andra publikationer omsätts i praktisk handling. Samtidigt är det svårt 
att visa exakt vilka effekter ISF:s arbete har haft i alla situationer där 
det har kommit till användning.  

Resten av det här kapitlet redovisar de effekter av ISF:s verksamhet 
som vi har kunnat iaktta under 2020. Redovisningen omfattar 
rapporter som har publicerats under 2020 och även under tidigare år 
där effekterna har uppstått under 2020. Redovisningen fokuserar på 
effekter som har lämnat skriftliga avtryck, exempelvis i interna 
styrdokument för myndigheter, kommittédirektiv och utredningar. 
Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig eftersom en 
effektanalys inte helt enkelt låter sig göras, av de skäl som vi 
redovisat i detta avsnitt. 

10.2 Effekter på riksdagens och regeringens 
styrning  

ISF:s rapporter används ofta som underlag för olika typer av 
riksdags- och regeringsbeslut. Det kan vara underlag i olika skeden  
i lagstiftningsarbeten eller arbeten med andra författningsändringar, 
till exempel för att ta fram kommittédirektiv eller som underlag för 
offentliga utredningar eller propositioner. Det förekommer också att 
regeringen använder ISF:s rapporter som underlag när den beslutar att 
ge 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 2021 framgår att resultat från ISF-rapporter 
har haft betydelse som bedömningsgrund för resultatutvecklingen 
inom utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn.9 
Vidare refererar budgetpropositionen till 2 av ISF:s rapporter och  
4 remissyttranden från ISF. Utöver detta har ISF under 2020 
omnämnts i 6 propositioner eller regeringsskrivelser, 8 betänkanden 
från offentliga utredningar (SOU), 3 departementspromemorior (Ds) 
och 5 kommittédirektiv.  

Även i riksdagen förekommer referenser till ISF i olika sammanhang, 
som exempelvis motioner, utskottsbetänkanden, interpellationer och 

 
9 Prop. 2020/21, Budgetpropositionen för 2021, utgiftsområde 12, s. 9.  
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skriftliga frågor. Under 2020 har ISF omnämnts i ett 50-tal av 
riksdagens dokument.  

10.2.1 Underlag i utrednings- och författningsarbete 
ISF:s rapporter används ofta som underlag och referensmaterial i 
statliga utredningar och även vid annat författningsarbete. Under 
2020 gäller det bland annat i följande sammanhang.  

Yrket personlig assistent 

En särskild utredare har gjort en översyn av yrket personlig assistent, 
och lämnade sitt betänkande i januari 2020.10 Utredningens kartlägg-
ning när det gäller vårdnära uppgifter visar att det ofta upplevs som 
otydligt vad olika aktörer inom personlig assistans har för ansvar  
och befogenheter när det gäller egenvård och hälso- och sjukvård  
på delegation. Utredningen föreslår därför att regeringen ger 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra  
en tillsyn av hur regelverket om egenvård och vård på delegation 
tillämpas vid personlig assistans.  

I sammanhanget refererar utredningen till att ISF tidigare har 
konstaterat oklarheter kring egenvård kontra hälso- och sjukvård  
på delegation, och att ISF i rapporten Sjukvårdande insatser och 
personlig assistans11 lyfter fram att det finns en oro hos assistans-
anordnare över att personliga assistenter utför åtgärder där säkerheten 
för assistansanvändaren kan ifrågasättas. Utredningen refererar till att 
ISF i rapporten rekommenderar att regeringen ser över möjligheterna 
att skapa ett system som förtydligar vilket ansvar olika huvudmän har 
för de insatser som personliga assistenter gör. 

Föräldraansvaret vid personlig assistans  

I kommittédirektivet Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid 
egenvård, vid tillsyn samt för barn tillsätter regeringen en särskild 
utredare som ska se över vissa frågor inom personlig assistans.12 
Utredaren ska se över möjligheten att stärka rätten till personlig 

 
10 SOU 2020:1, Översyn av yrket personlig assistent.  
11 ISF Rapport 2016:16. 
12 Dir. 2020:3 och Dir. 2020:90. 
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assistans för stöd vid egenvårdsinsatser samt analysera och ge förslag 
på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn 
kan stärkas. Utredaren ska också se över föräldraansvaret vid 
bedömningen av barns rätt till personlig assistans.  

När det gäller uppdraget att se över föräldraansvaret hänvisar 
regeringen i kommittédirektivet till att ISF i rapporten Vad är 
normalt13 rekommenderar regeringen att låta utreda den rättsliga 
regleringen av föräldraansvaret. Detta då ISF i sin granskning kunnat 
konstatera att Försäkringskassan saknar verktyg för att säkerställa en 
enhetlig och rättssäker tillämpning av principen om föräldraansvar  
i assistansersättningen. Regeringen poängterar också att ISF i 
rapporten påpekar att bestämmelsen om föräldraansvar i social-
försäkringsbalken ger ett stort tolkningsutrymme, samtidigt som det 
inte framgår av förarbetena hur föräldraansvaret ska avgränsas och 
bedömas. Hur reglerna om föräldraansvaret inom personlig assistans 
tillämpas styrs i stället av prejudikat och Försäkringskassans styrande 
dokument. Regeringen yttrar vidare att ISF:s granskning visar att 
handläggare på Försäkringskassan anser att det är svårt att bedöma 
vad som ingår i ett föräldraansvar, och att det handläggarstöd som 
finns inte räcker till och det finns en risk för osakliga skillnader i 
besluten.  

Personlig assistans – de grundläggande behoven andning och 
sondmatning 

Regeringen föreslår i en proposition i mars 2020 att hjälp med de 
grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning 
ska ge rätt till personlig assistans oavsett hjälpens karaktär.14  

I propositionen anger regeringen att ISF i remissbehandlingen anfört 
att gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och egenvård är 
problematisk när det gäller hjälp med andning och måltider i form av 
sondmatning, och att det behöver finnas tydligare regler om vilka 
hälso- och sjukvårdsåtgärder som kan utföras av en personlig 
assistent som egenvård. Även ansvarsfrågan om något går fel bör 
belysas, enligt ISF, med hänsyn till att patientsäkerhetslagen inte 
gäller för egenvårdsinsatser. Regeringen konstaterar i propositionen 

 
13 ISF Rapport 2014:6. 
14 Prop. 2019/20:92, Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 

måltider i form av sondmatning. 
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att denna problematik ska belysas av en särskild utredare som 
tillsattes i januari 2020. Utredaren ska analysera gränsdragningen 
mellan egenvård och hälso- och sjukvård och överväga om frågan  
ska regleras i författning på en högre nivå än myndighetsföreskrifter. 
Utredaren ska också analysera det som ISF påpekar om ansvarsfrågan 
– om det bör införas ett krav på att teckna en försäkring motsvarande 
patientförsäkringen när personlig assistans lämnas för egenvårds-
åtgärder.  

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen 

En särskild utredare fick i mars 2020 i uppdrag av regeringen att se 
över sjukersättningen och aktivitetsersättningen i syfte att förmånerna 
ska ge hög trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god 
förutsebarhet för den enskilde och stabilitet i tillämpningen över tid.15 
Utredaren ska bland annat utreda hur regelverket när det gäller arbete, 
studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning 
och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för 
både den försäkrade och Försäkringskassan.  

Regeringen anger i kommittédirektivet att regelverket är svårt att 
överblicka och att ISF i rapporten Steglös avräkning16 exempelvis har 
konstaterat att regelverket om så kallad steglös avräkning för personer 
som har beviljats sjukersättning enligt de regler som gällde före den  
1 juli 2008 är administrativt mödosamt för både Försäkringskassan 
och den försäkrade. Regeringen anger också att utredaren ska sam-
råda med bland annat ISF vid genomförandet av uppdraget, som ska 
redovisas till regeringen senast den 30 juli 2021. Flera gransknings-
projekt hos ISF har också samrått med utredningen och presenterat 
och diskuterat granskningens resultat med utredningen. Det gäller 
projekten som arbetade med rapporten Förebyggande sjukpenning17 
och rapporten Variationen inom aktivitetsersättningen18. Även ett  
nu pågående projekt hos ISF, som på uppdrag av regeringen gör en 
komparativ analys av tidig pensionering, har samrått med 
utredningen.  

 
15 Dir. 2020:31, Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och 

förmåner vid rehabilitering. 
16 ISF Rapport 2018:11. 
17 ISF Rapport 2020:6. 
18 ISF Rapport 2020:9. 
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En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering 

I kommittédirektivet En trygg sjukförsäkring med människan i 
centrum fick en särskild utredare i uppdrag att analysera delar av 
regelverket kring sjukförsäkringen i syfte att säkerställa en mer 
rättssäker och ändamålsenlig sjukförsäkring.19 Utredningen har 
levererat tre betänkande inom ramen för detta uppdrag, varav två 
lämnades under 2020. En del av uppdraget bestod i att analysera 
tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid 
bedömningen av rätten till sjukpenning, analysera vilka fysiska och 
mentala förmågor som kan krävas av en person för att hen ska kunna 
hänvisas till ett på arbetsmarknaden förekommande arbete samt se 
över om det är ändamålsenligt att ha särskilda skäl för att i vissa fall 
skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden 
normalt förekommande arbete. Denna del av uppdraget redovisades i 
januari 2020 i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering.20  

Utredningen använder flera av ISF:s rapporter som underlag och 
informationskälla i sin utredning. Exempelvis refererar utredningen 
till ISF:s rapport Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabili-
teringskedjan21 och ISF:s slutsatser om bristande aktivitet hos 
Försäkringskassan tidigt i sjukfallen. Utredningen använder ISF:s 
iakttagelser i Rapporten Ökning av antalet personer som får beslut 
om indragen sjukpenning22 för att beskriva ett antal fakta om 
utvecklingen med ökade antal avslag inom sjukpenningen. Samma 
rapport samt rapporterna Striktare sjukförsäkring och tidig ålders-
pensionering23 och Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och 
män24 har bidragit med faktaunderlag till utredningens förslag om att 
äldre försäkrade med begränsad tid i arbetslivet ska bedömas mot 
arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt 
arbetsförmåga.  

 
 
 

 
19 Dir. 2018:26. 
20 SOU 2020:6. 
21 ISF Rapport 2017:9.  
22 ISF Rapport 2018:12. 
23 ISF Rapport 2014:7. 
24 ISF Rapport 2018:10. 
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Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen 

Den avslutande delen av uppdraget i kommittédirektivet En trygg 
sjukförsäkring med människan i centrum bestod i att utreda behovet 
av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställ-
ningar och andra tidsbegränsade anställningar. Denna del av 
uppdraget redovisades i april 2020 i slutbetänkandet En sjuk-
försäkring anpassad efter individen.25 Utredningen konstaterar att 
regelverket kring de behovsanställdas rätt till sjukpenning är 
oförutsebart eftersom det är otydligt mot vilket arbete arbetsförmågan 
ska bedömas för de som är behovsanställda. Betänkandet refererar i 
denna fråga till att ISF i rapporten Tidsbegränsade anställningar och 
sjukförsäkringen26 kommer fram till att det kan vara svårt för de 
försäkrade att förutse om en ansökan om sjukpenning kommer att 
prövas mot ett normalt förekommande arbete eller mot det arbete som 
de faktiskt har utfört före insjuknandet. Det innebär att även storleken 
på den eventuellt beviljade sjukpenningen kan vara svår att förutse. 
Utredningens förslag i frågan är att en försäkrad som är behovs-
anställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen 
om det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte hade varit sjuk. 
Vidare föreslår utredningen att bedömningen av arbetsförmågan mot 
behovsanställningen ska göras till den dag då den försäkrade har haft 
nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar. Sjukpenning lämnas utan hänsyn 
till den begränsning av beloppet som gäller för arbetslösa. 

Samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen 

2018 beslutade regeringen att ge en särskild utredare – en nationell 
samordnare – i uppdrag att främja samverkan mellan aktörerna i 
sjukskrivningsprocessen. Enligt direktiven ska samordnaren bland 
annat analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan 
mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen och följa upp nuvarande 
samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för 
individen. Samordnaren ska också se över om regelverket är ända-
målsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete och 
främja dialog för att skapa en smidigare process för individen så att 
hen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete. Målet 
med samordnarens uppdrag är att bidra till att motverka de problem 

 
25 SOU 2020:26. 
26 ISF Rapport 2016:1 AR. 
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som kan uppstå till följd av det uppdelade ansvaret mellan aktörerna i 
sjukskrivningsprocessen.27  

I maj 2020 kom utredningens betänkande Tillsammans för en 
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.28 
Utredningen hänvisar i flera avseenden till ISF:s iakttagelser i de två 
rapporter29 som ISF hittills har publicerat i regeringsuppdraget att 
utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Utredningen anger 
bland annat i betänkandet att de problem som beskrivs i ISF:s rapport, 
som har att göra med svårigheterna att få insatser som bedöms vara 
framgångsrika att implementeras hos någon av aktörerna, också har 
framkommit i utredningens möten med samordningsförbund. Av 
betänkandet framgår också att utredningen har genomfört en studie  
av individsynpunkter i syfte att identifiera brister och utvecklings-
områden ur ett individperspektiv. I det sammanhanget har 
utredningen tagit del av och analyserat 114 unika individsynpunkter 
som har inkommit till ISF under sista halvåret 2018.  

Från underhållsstöd till underhållsbidrag  

Regeringen har i februari 2020, i Tilläggsdirektiv till Utredningen om 
bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad 
träffsäkerhet, gett den särskilde utredaren i uppdrag att även utreda 
hur tillämpningen av de särskilda skälen inom underhållsstödet kan 
förtydligas och få ett vidare tillämpningsområde utifrån syftet med 
regleringen.30 Det handlar om att den nya så kallade sex-månaders-
regeln innebär att Försäkringskassan inte längre ska ge fullt 
underhållsstöd till en förälder om den andra föräldern har skött sina 
betalningar till Försäkringskassan prickfritt under minst sex månader 
i följd. Om Försäkringskassan bedömer att det finns särskilda skäl 
kan myndigheten fortsätta att betala ut underhållsstöd.  

I tilläggsdirektivet skriver regeringen att ISF i rapporten Från 
underhållsstöd till underhållsbidrag?31 konstaterar att vissa föräldrar 
riskerar att åka in och ut ur systemet. ISF anser i rapporten att fler 
borde kunna vara kvar i underhållsstödssystemet och att 

 
27 Dir. 2018:27, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. 
28 SOU 2020:24. 
29 ISF, Samordningsförbundens organisering och verksamhet. Rapport 2019:1 och ISF, Gör 

samordningsförbund någon skillnad? Rapport 2019:4.  
30 Dir. 2020:14. 
31 ISF Rapport 2019:7. 
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återkommande ärenden med särskilda skäl inte borde prövas på nytt 
var sjätte månad så som granskningen har visat sker. Regeringen 
konstaterar i direktivet att ISF rekommenderar regeringen att utreda 
förutsättningarna för en lagändring så att rätten till underhållsstöd inte 
behöver prövas på nytt när det finns särskilda skäl och dessa sannolikt 
kvarstår.  

Utredaren presenterade sina förslag i promemorian En justerad 
indragningsbestämmelse i underhållsstödet i juni 2020.32 
Promemorian uppger att efter att de nya reglerna infördes har vissa 
tillämpningsproblem uppmärksammats, och att de framför allt har 
framkommit i ISF:s rapport. Promemorian presenterar ett antal 
förslag som går i linje med ISF:s iakttagelser i rapporten.  

Tillfällig föräldrapenning 

Regeringen har tillsatt en utredare att göra en översyn av regelverket 
om den tillfälliga föräldrapenningen. Syftet med översynen är att 
modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer 
lättöverskådligt. Översynen är också tänkt att minska utrymmet för 
fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till 
kontroll. Översynen ska också ha som mål att bidra till ett mer 
jämställt uttag av förmånen.33  

Regeringen hänvisar i direktivet till att ISF i rapporten Försäkrings-
kassans hantering av tillfällig föräldrapenning34 visar att det är svårt 
för föräldrar att förstå regelverket i fråga om när en annan person än 
föräldern kan få tillfällig föräldrapenning, och att det i vissa fall även 
är svårt för handläggarna hos Försäkringskassan att administrera. 
Regeringen gör bedömningen att det därför finns skäl att se över 
regelverkets ändamålsenlighet för ensamstående föräldrar.  

Regeringen konstaterar också att antalet egenföretagare på arbets-
marknaden har ökat och hänvisar till att ISF:s rapport Sjukfrånvaro 
och vård av barn bland företagare35 visar att den tillfälliga föräldra-
penningen för vård av barn utnyttjas mindre av företagare än av 
anställda, men att skillnaderna är stora mellan olika grupper av 

 
32 S2020/05216/SF. 
33 Dir. 2020:114, Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med 

minskad risk för felaktiga utbetalningar. 
34 ISF Rapport 2015:12. 
35 ISF Rapport 2012:8. 
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företagare. I föräldrapar där den ena föräldern är egenföretagare och 
den andra är anställd är det oftast den med anställning som tar ut 
tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Detta bedöms bidra till 
egenföretagares lägre användning. Om båda föräldrarna är egen-
företagare är det oftast kvinnan som tar ut tillfällig föräldrapenning 
för vård av barn. Regeringen menar att för att förmånen ska kunna 
anses fungera ändamålsenligt bör föräldrar ha goda möjligheter att 
använda föräldraförsäkringen om de har behov av det, oavsett 
anställningsform eller sektor. Regeringen anser att det därför bör 
därför kartläggas och analyseras vilka utmaningar dagens arbetsliv 
innebär för föräldrar och hur utformningen av den tillfälliga föräldra-
penningen och dess handläggning kan bidra till att dagens föräldrar 
bättre kan möta dessa utmaningar.  

När det gäller uppdraget i direktivet att minska utrymmet för fusk och 
felaktiga utbetalningar, samt att stärka möjligheterna till kontroll, 
nämner regeringen riskbaserade kontroller där ärenden som kan ha 
hög risk för felaktigheter väljs ut via urvalsprofiler för ytterligare 
kontroll före eller efter utbetalning. Regeringen konstaterar att ISF 
efter en granskning36 av de riskbaserade kontrollerna har funnit att 
dessa är ett effektivt sätt att bedriva kontroll som bör vidareutvecklas.  

Främjande av äldre arbetskraft  

I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill 
arbeta längre föreslår Delegationen för senior arbetskraft vilka 
överväganden och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska 
kunna få ett längre arbetsliv.37 Delegationen har sammanställt fakta 
och forskning om bland annat seniorers möjligheter i arbetslivet, och 
betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för 
individens slutliga pension.  

Delegationen har använt ISF:s rapport Tidigt utträde från arbetslivet 
bland kvinnor och män som underlag i flera frågor i betänkandet.38 
Det gäller exempelvis kunskap om skillnader i medellivslängd mellan 
olika socioekonomiska grupper samt utträdesåldrar och utträdesvägar 
för olika grupper på arbetsmarknaden. 

 
36 ISF, Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller. Rapport 2018:5. 
37 SOU 2020:69. 
38 ISF Rapport 2018:10. 
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Karensval egenföretagare 

I betänkandet 55 år och karensval, som är ett delbetänkande av 
Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare, föreslår 
utredningen att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten 
att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en 
försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar 
egenavgifter.39 I betänkandet presenterar utredningen en analys av 
inkomstens betydelse i val av karensdag för egenföretagare. I detta 
sammanhang hänvisar utredningen till ett resonemang om egna 
företagares val av karenstid i sjukförsäkringen som ISF för i 
rapporten Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare40.    

Ökad ekonomisk jämlikhet 

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhets-
kommission – har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att 
långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna 
till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra 
till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Kommittén 
lämnade sitt betänkande En gemensam angelägenhet i augusti 2020.41 
Kommittén har använt flera av ISF:s rapporter som underlag i sitt 
betänkande.42  

10.2.2 Underlag för regeringens myndighetsstyrning 
ISF:s rapporter kan på olika sätt ligga till grund för regeringens 
styrning av myndigheterna. Ibland är det mycket tydligt att en ISF-
rapport har medfört att regeringen har gett en myndighet ett uppdrag, 
eftersom regeringen uppger detta i själva uppdraget. Ibland är inte 
sambandet tydliggjort, men ISF har lyft fram ett problem eller en 
iakttagelse som regeringen sedan åtgärdar eller utreder på olika vis 
genom sin myndighetsstyrning. 

 
39 SOU 2020:65. 
40 ISF Rapport 2012:8. 
41 SOU 2020:46. 
42 ISF Rapporter 2010:7, 2011:15, 2012:1, 2013:7, 2014:4, 2014:14, 2015:6, 2016:1, 2016:3, 

2017:5, 2018:7 och 2018:14. 
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Utökad samverkan i frågor om att bli bättre på att upptäcka våld i 
nära relationer med mera 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att samverka för att 
bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer med mera. Regeringen 
hänvisar till att ISF i rapporten Social problematik och sjukskrivning 
– handläggning43 drar slutsatsen att få handläggare har använt 
Försäkringskassans metodstöd för att upptäcka våld och att fler 
behöver utbildas under 2018–2019.44 De fyra myndigheterna har tagit 
fram en gemensam handlingsplan som beslutades i maj 2019.45  

I augusti 2019 fick myndigheterna, tillsammans med Jämställdhets-
myndigheten, ett uppdrag om att fortsätta att verka för att bli bättre på 
att upptäcka våld som ska pågå perioden 2019–2021.46 Uppdraget har 
fokus på att myndigheterna var för sig ska utveckla arbetet gentemot 
målgrupperna för sina verksamheter samt på samverkan kring 
frågorna.47 Under 2020 har Försäkringskassan bland annat infört att 
försäkringsutredarna som hanterar ansökningar om sjukpenning och 
rehabiliteringsersättning frågar om våld på rutin, i stället för 
indikation, i alla ärenden som kräver utredning. Tanken är att fånga 
upp de som utsätts för våld så att myndigheterna kan samordna stöd 
till dem i rätt instans.48 

Merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag 

Ett område där regeringen har vidtagit ett antal åtgärder under 2020 
gäller de nya socialförsäkringsförmånerna merkostnadsersättning och 
omvårdnadsbidrag. ISF konstaterar i rapporten Införandet av 
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning att införandet av de 
nya och utfasningen av de gamla förmånerna har lett till negativa och 
allvarliga konsekvenser för många enskilda personer och familjer 
med barn som har en funktionsnedsättning.49 Det beror på att 
handläggningstiderna hos Försäkringskassan har blivit långa, vilket 

 
43 ISF Rapport 2018:8. 
44 Regeringens beslut 2018-06-14, S2018/03696/JÄM. 
45 Socialstyrelsen, Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer, 

2019-05-24. 
46 Regeringens beslut 2019-08-29, S2019/01517/JÄM. 
47 E-post från Försäkringskassan den 27 januari 2021.  
48 Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se, hämtad den 27 januari 2021. 
49 ISF Rapport 2020:5. 
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har medfört att många sökande får vänta för länge på ett beslut om 
ersättning. I rapporten rekommenderar ISF regeringen att följa upp 
om reformen uppnår sitt syfte samt konsekvenserna av reformen. Det 
gäller bland annat de administrativa effekterna och kostnaderna för 
Försäkringskassan, och effekterna för de försäkrade personer som har 
haft någon av de gamla förmånerna och ansöker om någon av de nya 
förmånerna.  

Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2021 fått i uppdrag av 
regeringen att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska 
komma tillrätta med de långa handläggningstiderna för omvårdnads-
bidrag och merkostnadsersättning. Handlingsplanen ska även 
inkludera en plan för hur myndigheten ska förbättra sin information 
till enskilda personer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 
den 15 februari 2021.50  

I november 2020 gav regeringen också ISF i uppdrag att analysera 
utfallet av reformen om reformerade stöd till personer med 
funktionsnedsättning. I uppdraget ingår bland annat att studera 
reformens effekter när det gäller till exempel ersättningsnivåer. 
Analysen och granskningen ska också inkludera hur Försäkrings-
kassan handlägger de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning jämfört med hur myndigheten handlägger 
förmånerna handikappersättning och vårdbidrag.51  

Sjukpenning 

Regeringen gav i september 2020 Försäkringskassan i uppdrag att 
förbättra kvaliteten i ärenden om rätt till sjukpenning.52 Försäkrings-
kassan ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa 
att utredningen i ärenden där sjukpenning från dag 180 i sjukperioden 
nekas genomförs på sådant sätt att myndigheten tydligt kan motivera 
varför ansökan avslås. I uppdraget ingår också att Försäkringskassan 
ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa att 
behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så 
tidigt som möjligt. I regleringsbrevet anges också att 

 
50 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försäkringskassan, S2020/09448, S2020/09516, 

S2020/0953 (delvis) s. 8. 
51 Regeringens beslut 2020-11-12, S2020/08254, Uppdrag att utvärdera reformen om 

reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning. 
52 Regeringens beslut 2020-09-20, S2020/06863/SF (delvis). 
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Försäkringskassan ska redovisa vilka effekter de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av uppdraget har fått. Försäkringskassan ska 
då särskilt redovisa i vilken utsträckning vidtagna åtgärder har lett till 
att behovet av rehabiliteringsinsatser utreds och vid behov vidtas så 
tidigt som det är möjligt utifrån omständigheterna i ärendena.53  

Uppdraget från regeringen har sin bakgrund i att brister inom dessa 
områden hos Försäkringskassan har framkommit i utredningen En 
trygg sjukförsäkring med människan i centrum 54. ISF kan konstatera 
att liknande iakttagelser presenterades redan 2017 i ISF:s rapport 
Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan.55 ISF:s 
rapport visar att för bedömningarna efter 180 dagar saknar ungefär en 
tredjedel av ärenden en bedömning av tillräckligt god kvalitet. Det är 
framför allt uppgifterna om vilken arbetsförmåga den försäkrade har i 
ett normalt förekommande arbete som behöver förbättras.  

ISF konstaterar i rapporten att för att Försäkringskassans arbete ska 
vara framgångsrikt behöver myndigheten i varje enskilt ärende 
klarlägga vilka utredningsåtgärder eller andra åtgärder som behöver 
genomföras. Detta sker inte i tillräcklig omfattning, och framför allt 
inte med tillräcklig kvalitet. ISF anser vidare att för att Försäkrings-
kassan ska ta sitt samordningsansvar i rehabiliteringsverksamheten 
behöver myndigheten också utreda varje ärende tillräckligt mycket 
för att klarlägga eventuella behov av rehabilitering. För att den 
försäkrade ska få möjlighet att återgå i arbete behöver alltså 
Försäkringskassan fullgöra sina skyldigheter i enlighet med 
lagstiftningen. I annat fall kan den försäkrade hamna i en situation  
där Försäkringskassan inte längre kan bevilja sjukpenning utifrån 
rehabiliteringskedjans regler, samtidigt som myndigheten, i 
samarbete med arbetsgivaren och hälso- och sjukvården, inte har  
gjort tillräckligt för att göra det möjligt för den försäkrade att återgå  
i arbete. 

 
53 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försäkringskassan, S2020/09448, S2020/09516, 

S2020/0953 (delvis) s. 4. 
54 Dir. 2018:26. 
55 ISF Rapport 2017:9.  
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10.3 Effekter på myndigheternas styrning och 
handläggning 

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

Nedan redovisas ett urval av effekter av ISF:s verksamhet på styrning 
och handläggning inom socialförsäkringsområdet. 

Samordningsförbunden 

ISF utvärderar samordningsförbundens organisering och verksamhet. 
Granskningen, som är ett regeringsuppdrag, redovisas i tre delar och 
hittills har två rapporter publicerats: Samordningsförbundens 
organisering och verksamhet56 och Gör samordningsförbund någon 
skillnad?57  

Med anledning av ISF:s iakttagelser i den första rapporten (2019:1) 
har Försäkringskassan tagit fram en åtgärdsplan som ska genomföras 
fram till och med 2021.58  

Försäkringskassan uppger att myndighetens arbete under 2020 i 
enlighet med åtgärdsplanen har resulterat i flera olika aktiviteter. 
Myndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram stödmaterial till 
verksamheten för att förtydliga när medarbetare kan medverka i en 
insats. Myndigheten har också påbörjat en revidering av myndig-
hetens riktlinjer för tjänstledigheter, i syfte att ha ett generösare 
förhållningssätt till tjänstledighet för arbete i samordningsförbundets 
kansli. Försäkringskassan har också tagit fram informationsunderlag 
för samverkan genom samordningsförbund för att stödja de som 
utbildar medarbetare inom sjukförsäkringen. När det gäller styrande 

 
56 ISF Rapport 2019:1. 
57 ISF Rapport 2019:4. 
58 Försäkringskassan, Åtgärdsplan avseende ISF-rapport, dnr 019583-2017, 2019-03-18. 
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dokument har myndigheten påbörjat ett arbete med att förstärka 
skrivningar om samverkan genom samordningsförbund i vägled-
ningar och processer. Försäkringskassan har vidare startat ett arbete 
med att identifiera, prioritera och planera aktiviteter som ska resultera 
i att fler personer får ta del av insatser via samordningsförbund. 
Myndigheten har även inlett och för kontinuerligt dialoger i olika 
forum med chefer och medarbetare kring åtgärdsplanen för att öka 
kunskapen om det uppdrag som Försäkringskassan har inom ramen 
för samordningsförbund.  

Under 2020 har också flera aktiviteter, med kopplingar till åtgärds-
planen med anledning av ISF:s utvärdering av samordnings-
förbunden, genomförts inom ramen för Nationella rådet för finansiell 
samordning. Nationella rådet bildades 2008 av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting 
och Socialstyrelsen och behandlar frågor om finansiell samordning 
som är av gemensamt intresse. Aktiviteterna består av en utbildning 
för styrelseledamöter och en kartläggning av samordningsförbundens 
lokala och regionala behov när det gäller utvärdering, uppföljning och 
analys. ISF lämnar också två rekommendationer till Nationella rådet i 
rapporten 2019:1. ISF rekommenderar att berörda parter behandlar 
frågan om vilka möjliga vägar som finns för att uppnå en långsiktig 
finansiering för insatser som befinner sig i gränslandet och därför inte 
kan genomföras hos någon av parterna. ISF rekommenderar också 
Nationella rådet att knyta till sig en grupp av rådgivande experter på 
uppföljning och utvärdering som förbunden kan vända sig till när de 
ska upphandla sådana tjänster.  

Försäkringskassan har under 2020 diskuterat ISF:s rekommendationer 
med Nationella rådet och när det gäller den första rekommendationen 
är rådet överens om att det krävs en tydlighet med att vissa insatser 
inte kan implementeras. Rådet ska omhänderta de arbetssätt, 
förhållningssätt och metoder som kan implementeras hos parterna.  

När det gäller ISF:s andra rekommendation är Nationella rådet 
överens om att rådet har en rådgivande funktion i övergripande frågor 
som rör uppföljning och utvärdering. Nationella rådets arbetsgrupp 
har därför fått i uppdrag att ta fram ett förslag för stöd till förbunden 
om upphandling av tjänster för uppföljning och utvärdering. Arbetet 
med detta uppdrag kommer att pågå till 2021.  
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I del två av ISF:s granskning av samordningsförbunden (rapport 
2019:4) lämnar ISF en rekommendation i syfte att öka kunskapen  
om samordningsförbundens verksamhet. ISF rekommenderar 
regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att i samråd med 
samordningsförbunden och samverkansparterna utveckla och anpassa 
uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppfölj-
ning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliterings-
området) så att de uppgifter som samordningsförbunden samlar in och 
registrerar i SUS är heltäckande och relevanta för framtida uppfölj-
ningar och utvärderingar. Försäkringskassan har under hösten 2020 
påbörjat ett arbete med att se över ett nytt uppföljningssystem och 
planerar att starta upp ett genomförandeprojekt under våren 2021.59  

Föräldrapenning 

I rapporten Vad vet föräldrar om föräldrapenningen? har ISF på 
uppdrag av regeringen kartlagt vilken kunskap som föräldrar har om 
regelverket för föräldrapenning.60 Kartläggningens viktigaste resultat 
är för det första att Försäkringskassan är en viktig källa till 
information för föräldrar med små barn. Myndighetens information 
verkar också göra skillnad. För det andra verkar föräldrarna i 
undersökningen känna till olika delar av reglerna för föräldrapenning 
olika väl. ISF konstaterar i rapporten att Försäkringskassan har i 
uppdrag från regeringen att bidra till att föräldrar får bättre kunskap 
om föräldraförsäkringens regler. ISF bedömer i rapporten att om 
Försäkringskassan ska lyckas med sitt uppdrag behöver myndigheten 
sannolikt genomföra flera olika sorters informationsinsatser som 
riktar sig till båda föräldrarna. ISF konstaterar också att Försäkrings-
kassan behöver anpassa sin information till olika målgrupper och 
aktivt rikta information till pappor. Mammor vet i genomsnitt något 
mer om föräldrapenningen än pappor, särskilt när barnet är bara några 
månader.  

Försäkringskassan har under 2020 genomfört flera olika 
informationskampanjer som riktar sig till småbarnsföräldrar. 
Försäkringskassan planerar att under 2021 fortsätta att genomföra 
diverse olika kampanjer som riktar in sig på information till föräldrar. 
Försäkringskassan har också marknadsfört vänta barn-guiden vid 

 
59 E-post från Försäkringskassan den 8 januari 2021. 
60 ISF Rapport 2020:3. 
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flera tillfällen under 2020. Vidare har Försäkringskassan satsat mer 
på sociala kanaler 2020 för att myndigheten når föräldrarna där på ett 
bra sätt. Myndigheten sjösatte bland annat Instagram 2020, där fokus 
har varit på föräldrar och att informera om hur bland annat föräldra-
försäkringen fungerar för olika målgrupper bland föräldrar. När 
Försäkringskassan köper annonser ser de till att de kan riktas till 
särskilda grupper, exempelvis mammor eller pappor 61 

Steglös avräkning 

ISF har på regeringens uppdrag utvärderat steglös avräkning av 
sjukersättning vid inkomst av förvärvsarbete, och rapporterat 
resultatet från utvärderingen i rapporten Steglös avräkning.62 
Granskningen visar att cirka 8 000–10 000 personer per år använder 
sig av möjligheten till steglös avräkning, men att de flesta arbetar 
bara så mycket att de inte riskerar att behöva återbetala sjukersätt-
ningen. Samtidigt går de miste om en inkomstförstärkning som ett 
eventuellt ytterligare ökat arbetsutbud ger. Granskningen visar också 
att det finns stora skillnader hos personer med sjukersättning när  
det gäller deras möjlighet att kunna arbeta. Personer med partiell 
sjukersättning använder steglös avräkning mer än de som har hel 
sjukersättning.  

ISF rekommenderar Försäkringskassan att bland annat utreda 
möjligheten att använda sig av månadsuppgifter i handläggning av 
ärenden om steglös avräkning som liknar det som Försäkringskassan 
har föreslagit för bostadsbidrag samt att undersöka möjligheten att 
utveckla ett beräkningsstöd för de personer som vill använda steglös 
avräkning för att visa vad konsekvenserna på sjukersättningen blir av 
ökande arbetsinkomster.  

Försäkringskassan har under 2020 gjort en utredning som konstaterar 
att det krävs omfattande lagändringar för att kunna använda sig av 
månadsuppgifter inom steglös avräkning. Myndigheten bedömer att 
den först vid ett konkret förslag från regeringen (där alla delar blir 
tydliga) kan beräkna behovet av it-utveckling och tillhörande 
kostnader. När det gäller rekommendationen att undersöka 
möjligheten att utveckla ett beräkningsstöd har Försäkringskassan 
identifierat stora risker med ett digitalt beräkningsstöd, eftersom det 

 
61 E-post från Försäkringskassan den 1 och 2 februari 2021. 
62 ISF Rapport 2018:11. 
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lätt kan baseras på felaktiga eller otillräckliga uppgifter från den 
sökande. Detta kan ge ett missvisande resultat eftersom det är ett 
komplicerat regelverk och många parametrar som spelar in. 
Försäkringskassan har även uppskattat att kostnaden för att utveckla 
ett it-system kommer att vara hög och gjort den sammantagna 
bedömningen att kostnaden är högre än effekten, vilket beror på att 
målgruppen successivt minskar. Försäkringskassan har konstaterat att 
ett mer kostnadseffektivt alternativ är att ha tydliga räkneexempel på 
myndighetens webbplats. Sådana har lagts till under 2020.63  

Försäkringskassans processföring 

ISF:s rapport Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol visar 
att Försäkringskassans processföring i stora delar fungerar bra, men 
att förutsättningarna för en bra och enhetlig processföring kan 
förbättras.64 Den övergripande slutsatsen är att det finns skillnader i 
synen på processförarens roll och uppdrag. Dessa skillnader i synsätt 
får genomslag i hur processförarna agerar i domstolsprocessen. 
Skillnaderna finns både mellan enskilda processförare och mellan de 
fyra processjuridiska enheterna som ansvarar för processföringen i 
var sin del av landet.  

ISF riktar utifrån iakttagelserna i rapporten flera rekommendationer 
till Försäkringskassan när det gäller bland annat att förtydliga 
styrningen, att ta fram åtgärder för att arbeta bort omotiverade 
skillnader mellan de processjuridiska enheterna och att ta fram 
strategier för hur processföringen kan motverka att det blir 
omotiverade skillnader i tillämpningen av socialförsäkringen inom 
myndigheten i stort och i domstol. ISF anser också att Försäkrings-
kassan behöver utveckla arbetssätt och rutiner för samarbete 
processförarna emellan och hitta vägar att systematiskt följa upp och 
utveckla kvaliteten samt etablera ett systematiskt sätt för återkoppling 
och lärande mellan de olika leden för grundbeslut, omprövning, 
processföring och dom. 

Under 2020 har Försäkringskassans rättsavdelning tagit fram flera 
åtgärder för att hantera ISF:s rekommendationer i rapporten. 
Försäkringskassan har tagit fram en process för systematiskt 
kvalitetsarbete inom processföringen. Det systematiska 

 
63 E-post från Försäkringskassan den 29 januari 2021. 
64 ISF Rapport 2019:8. 
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kvalitetsarbetet ska utgå från Försäkringskassans definition av god 
processföring och innebär regelbundna systematiska uppföljningar 
och analyser av processföringen för att identifiera och arbeta bort 
eventuella olikheter samt skapa samsyn mellan processförarna inom 
och på de olika enheterna. Försäkringskassan har under 2020 slutfört 
en pilotstudie av kvaliteten inom processföringen och planerar att 
fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet under 2021 enligt den 
process som har tagits fram. Försäkringskassan har också under 2020 
vidareutvecklat produktionsstyrningen inom processföringen, vilket 
innebär att myndigheten löpande styr om resurser utifrån arbets-
belastning mellan de fyra processjuridiska enheterna. På så vis 
påverkar inte olika hög arbetsbelastning på enheterna kvaliteten i 
myndighetens svar till domstolen. Det leder också till att de process-
juridiska enheterna i högre grad än tidigare arbetar mot samtliga 
förvaltningsdomstolar, vilket också kan bidra till att utjämna even-
tuella olikheter över landet. Myndigheten har genom produktions-
styrningen också fått möjlighet till långsiktiga prognoser, bättre 
planering och resursfördelning.  

Rättsavdelningen har under 2020 planerat för och förberett att 
tillsammans med övriga verksamhetsområden och övriga avdelningar 
inom myndigheten ta fram en struktur/riktlinje för återföring och 
återkoppling inom myndigheten. Syftet är att upptäcka och komma 
tillrätta med systematiska rättsliga kvalitetsbrister samt att ge 
information om vilka olösta rättsfrågor som finns som antingen kan 
leda till överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen, behov av 
rättslig styrning från Försäkringskassan eller ge underlag till 
bedömningar om det behövs förförfattningsändringar. Det har också 
pågått ett arbete under 2020 med att ta fram ett förslag på ett nytt 
arbetssätt som syftar till ett nära samarbete mellan processförare, 
genom att dela in processförare från olika enheter i ansvarsgrupper. 
Även andra rutiner som rör samarbete mellan processförare och 
rättsliga experter har omarbetats under 2020 och är på beredning 
inom Rättsavdelningen.65  

Arbetsskadeförsäkringen 

Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av ISF granskat 
om det finns några skillnader i hur Försäkringskassan handlägger 

 
65 E-post från Försäkringskassan den 2 februari 2021. 
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kvinnors och mäns ärenden vid ansökan om livränta. De presenterar 
resultaten från granskningen i rapporten En jämställdhetsanalys av 
handläggningen av arbetsskadeförsäkringen.66 Granskningen, som är 
ett regeringsuppdrag, har funnit att så inte är fallet.  

I fyra olika delstudier har forskare vid Göteborgs universitet granskat 
om det finns osakliga skillnader i hur Försäkringskassan handlägger 
kvinnors och mäns ärenden vid ansökan om livränta från arbetsskade-
försäkringen. En sammantagen slutsats är att forskarna inte har funnit 
några systematiska och osakliga skillnader i handläggningen. Men 
forskarna reserverar sig för att dra alltför säkra slutsatser från 
studierna. De pekar bland annat på att antalet ärenden som de 
granskat har varit för få och att de haft problem med att få tillgång  
till viss statistik som hade behövts för att kunna ge ett säkrare svar. 

ISF har kompletterat rapporten med analyser som bland annat visar 
att skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som beviljas 
livränta har minskat under de senaste åren. Men om detta beror på att 
Försäkringskassans handläggning blivit mer jämställd eller om det 
beror på andra faktorer går inte att avgöra utifrån de analyser som 
gjorts i rapporten.  

Forskarna från Göteborgs universitet konstaterar i rapporten vissa 
brister i Försäkringskassan handläggning, men utan att kunna slå fast 
om de drabbar kvinnor och män olika. En brist handlar om att 
Försäkringskassan inte tillräckligt ofta kompletterar ärenden där den 
behandlande läkaren inte anger någon prognos för återgång i arbete 
eller där prognosen är otydlig. En annan brist gäller prövningen av 
inkomstförmåga efter arbetsskada. Forskarna anser att Försäkrings-
kassan inte tillräckligt ofta och tydligt utreder och motiverar 
alternativa yrken och uppskattade inkomster, så kallade fiktiva 
inkomster. En tredje brist är att Försäkringskassan ibland använder fel 
beviskrav vid bedömningen av varaktighet när det gäller nedsättning 
av förmågan att skaffa inkomst genom arbete. Beviskravet i social-
försäkringsbalken är att det ”kan antas” att nedsättningen av 
förmågan att skaffa inkomst genom arbete kommer att bestå under 
minst ett år. Men i flera beslut uttrycker inte Försäkringskassan detta 
beviskrav. I stället använder Försäkringskassan en rik variation av 
uttryckssätt. Två exempel är uttrycken ”visat” eller ”styrkt”, som 
förekommer i ett stort antal beslut. Men i strikt bevisrättslig mening 

 
66 ISF Rapport 2019:10. 



Effekter av ISF:s verksamhet 
 

81 

markerar dessa uttryck ett högre beviskrav än ”kan antas”. Forskarna 
är osäkra på om formuleringarna innebär att myndigheten faktiskt gör 
en felaktig bevisprövning, eller om handläggarna använder rätt 
beviskrav i sin bedömning, men felaktiga formuleringar i 
dokumentationen. 

Försäkringskassan har under 2020 genomfört flera åtgärder med 
anledning av rapportens iakttagelser. Försäkringskassan har reviderat 
samtliga beslutsmallar, tagit fram en skrivhandledning för begripliga 
beslut samt genomfört seminarier för begripliga beslut. Åtgärderna 
syftar bland annat till att tydliggöra vilka villkor som ska användas 
vid bedömning och beslutsfattande i ärendena. Det pågår också en 
omfattande revidering av myndighetens produktionsprocesser för 
arbetsskador och statligt personskadeskydd. I det arbetet ingår det  
att se över metodstödet för försäkringsmedicinska bedömningar i 
livränteärenden.67  

Social problematik och våldsutsatthet i handläggningen av 
sjukskrivningsärenden 

I rapporten Social problematik och sjukskrivning – handläggning har 
ISF på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat Försäkrings-
kassans arbete med att identifiera social problematik och vålds-
utsatthet i handläggningen av sjukskrivningsärenden.68 ISF:s 
granskning visar att Försäkringskassan behöver öka medvetenheten 
om och identifiera social problematik i sjukskrivningsärenden och ge 
mer stöd till handläggarna om hur de ska hantera dessa delar. ISF 
konstaterar att frågan måste prioriteras inom hela verksamheten om 
målet ska kunna uppnås. ISF rekommenderar Försäkringskassan att 
bland annat öka sitt stöd till handläggarna när det gäller om, hur och 
när dessa förhållanden ska utredas. Vidare rekommenderar ISF 
Försäkringskassans ledning att prioritera arbetet med att bidra till att 
motverka mäns våld mot kvinnor, så att detta arbete genomsyrar 
verksamheten även på handläggningsnivå och att det finns med i de 
konsekvensanalyser som genomförs i samband med verksamhets-
förändringar.  

 
67 E-post från Försäkringskassan den 23 december 2020. 
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ISF:s rapport ledde till att Försäkringskassan tog fram en åtgärdsplan 
med flera olika aktiviteter som har löpt under 2018–2020.69 
Försäkringskassan anser att ISF:s rapport har en positiv effekt på 
arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor och att den bidrar 
till tydligare styrning och konkreta åtgärder på myndigheten. 
Försäkringskassan har under de senaste åren intensifierat sitt arbete  
i frågan. Under 2020 har Försäkringskassans arbete fokuserat på 
samverkan med andra myndigheter och erfarenhetsutbyten. Arbetet 
har haft såväl externt som internt perspektiv. Det externa perspektivet 
har som mål att göra nytta för Försäkringskassans kunder och olika 
målgrupper där. Arbetet har främst riktat in sig på att i den hand-
läggande verksamheten rutinmässigt ställa frågor om våld i nära 
relationer i utredningskrävande ärenden i stället för att fråga endast 
vid indikation på våld i nära relationer. Det interna perspektivet har 
fokuserat på att stödja Försäkringskassans chefer i att ta sitt arbets-
givaransvar genom att identifiera om en medarbetare är utsatt för våld 
i nära relationer samt ge dem stöd i hur de ska hantera en sådan 
situation. Styrande och stödjande dokument har reviderats under 2020 
och inom sjukpenning har metodstödet om mäns våld mot kvinnor 
lagts in i vägledningen i syfte att få till en mer rutinmässig frågeställ-
ning i handläggningen. Särskilda kompetenssatsningar i form av 
webbutbildningar, lärarledda utbildningar och APT-material har tagits 
fram och genomförts. Försäkringskassan har också följt upp sitt 
arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor genom en 
enkätundersökning 2020.70 

Internationell vård   

ISF har i rapporten Vård utomlands på regeringens uppdrag kartlagt 
och analyserat Försäkringskassans hantering av kostnader för 
vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz. ISF har särskilt granskat 
hanteringen av vårdförmånerna sjukvård och tandvård.71 ISF:s 
granskning visar att myndighetens hantering av vårdförmåner i 
många delar är bra. Men i granskningen framkommer även ett antal 
risker som kan påverka förutsättningarna att fatta korrekta beslut och 
säkerställa att de olika aktörerna får den ersättning som de har rätt till. 

 
69 Försäkringskassan, Åtgärdsplan avseende ISF-rapport, dnr 012657-2017, 2018-06-04. 
70 Seminarium 2021-01-26 med Försäkringskassans samordnare inom jämställdhetsintegrering 

samt E-post från Försäkringskassan den 27 januari 2021.  
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Dessutom har Försäkringskassan inte kunnat visa hela bilden över 
kostnaderna på området. ISF lämnar flera rekommendationer till 
Försäkringskassan i rapporten.  

En rekommendation från ISF är att Försäkringskassan ska arbeta  
för att utveckla uppföljningen när det gäller kostnader för vård 
utomlands. Senaste nytt inom det området är att Försäkringskassan 
från och med första kvartalet 2020 har statistik om ansökningar om 
förhandstillstånd, förhandsbesked, ersättning i efterhand och intyg. 
Det är ett resultat av ett arbete i två utvecklingsprojekt med huvud-
syfte att leverera kvalitetssäkrad statistik inom de olika delarna av 
internationell vård samt ett elektroniskt informationsutbyte med andra 
medlemsstater med hjälp av ett nytt it-stöd.  

En annan rekommendation från ISF är att Försäkringskassan i så hög 
utsträckning som möjligt ska se till att utredningen av försäkrings-
tillhörighet görs inom rimlig tid. Försäkringskassan delar ISF 
uppfattning om problemet och har under 2020 arbetat, och kommer 
även fortsatt att arbeta, med att effektivisera utredningen av 
försäkringstillhörighet och korta handläggningstiderna. Försäkrings-
kassan har också genomfört rekrytering och vidareutbildning av 
personal i syfte att förbättra handläggningstiderna.  

Ytterligare en rekommendation i rapporten gäller att Försäkrings-
kassan, i samråd med regionerna, bör se över hur samarbetet  
kan förbättras när det gäller ärenden om internationell vård. 
Försäkringskassan har genomfört en förstudie för att se vilka 
möjligheter som finns till en digitaliserad hantering, där regionerna 
elektroniskt ska kunna ansöka om ersättning och Försäkringskassan 
elektroniskt ska kunna betala ut ersättning till regionerna. Denna 
förstudie blev klar 2020 och ett genomförandeprojekt kommer att 
starta under 2021.72 

Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 

ISF har granskat hur Försäkringskassans införande av de två nya 
förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har 
fungerat i myndighetens verksamhet och vad det har medfört för de 
försäkrade. Resultaten av granskningen presenteras i rapporten 
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Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.73 De 
nya reglerna om stöd till personer med funktionsnedsättning började 
gälla den 1 januari 2019 och innebär att de två nya förmåner ersätter 
förmånerna vårdbidrag och handikappersättning, som efter detta 
datum fasas ut.  

ISF:s rapport visar att införandet av de nya förmånerna och 
utfasningen av de gamla förmånerna har lett till allvarliga konsek-
venser för många enskilda personer och för familjer med barn som 
har en funktionsnedsättning. Handläggningstiderna för de nya 
förmånerna har gradvis vuxit och blivit långa. Det har framför allt 
drabbat personer vars tidigare ersättning har upphört och som har fått 
vänta lång tid på ett beslut om den nya förmånen.  

Det har funnits betydande brister i Försäkringskassans förutsättningar 
att införa de nya förmånerna. ISF konstaterar att myndigheten har haft 
för kort tid för att förbereda sig för de nya förmånerna, och att 
myndigheten inte har haft tillräcklig kapacitet för att handlägga 
förmånerna. Övergångsbestämmelserna har bidragit till långa 
handläggningstider och glapp i utbetalningar mellan förmånerna. 
Flera brukarorganisationer, vars medlemmar är berörda av reformen, 
säger att de har fått otillräcklig information om de nya förmånerna, 
trots att Försäkringskassan har genomfört stora informationsinsatser. 

ISF:s iakttagelser resulterade i två rekommendationer till 
Försäkringskassan. Försäkringskassan bör säkerställa att det finns 
tillräcklig kapacitet inom handläggningen av omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning. Antalet handläggare och beslutsfattare inom 
de nya förmånerna bör motsvara behovet när det gäller att handlägga 
förmånerna och motverka långa handläggningstider. Försäkrings-
kassan bör också se över hur myndigheten kan utveckla dialogerna 
med de brukarorganisationer som representerar personer med 
funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan har arbetat aktivt med att försöka säkerställa 
kapaciteten inom handläggningen av omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning under 2020 genom att starta upp ett 
rekryteringsarbete inom området. Under våren 2021 kommer  
260 nya medarbetare att börja arbeta inom området. Det handlar  
om försäkringsutredare, beslutsfattare, specialister, enhetschefer  
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och verksamhetsutvecklare. Försäkringskassan har haft kontinuerlig 
kontakt och arbetat tillsammans med en extern referensgrupp som 
består av deltagare från olika brukarorganisationer, i arbetet med  
att utveckla informationen på Försäkringskassans webbplats. 
Försäkringskassan har också under 2020 påbörjat ett arbete med  
att genomföra olika insatser för att rätt personer ska ansöka om 
merkostnadsersättning. Dessa insatser handlar om att utveckla  
e-tjänsten för merkostnadsersättning och att förstärka informationen i 
form av filmer och informationstexter på Försäkringskassans 
webbplats. Försäkringskassan har också under 2020 arbetat med olika 
former av informationsinsatser i samarbete med andra aktörer. 
Myndigheten har arbetat tillsammans med olika vårdaktörer som 
exempelvis habiliteringar, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
Svenska Barnläkarföreningen. Andra aktörer som Försäkringskassan 
har arbetat tillsammans med inom informationsinsatser är olika 
stödfunktioner, till exempel BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, 
LaSSe Brukarstödcenter och Centrum för sällsynta diagnoser.74  

Förebyggande sjukpenning 

ISF har i rapporten Förebyggande sjukpenning granskat hur förmånen 
fungerar i praktiken när det gäller Försäkringskassan, hälso- och 
sjukvården och indirekt de försäkrade personerna som ska delta i 
förebyggande behandling eller rehabilitering.75 Syftet med gransk-
ningen är att öka kunskapen om den förebyggande sjukpenningen  
och belysa vad som skapar problem utifrån de regler som gäller för 
förmånen.  

Utifrån granskningens resultat och slutsatser lämnar ISF flera 
rekommendationer till såväl regeringen som Försäkringskassan.  
Till Försäkringskassan handlar rekommendationerna bland annat  
om att förbättra sin samverkan och kommunikation med hälso-  
och sjukvården samt med de enskilda personer som ansöker om 
förmånen. Försäkringskassan bör också förbättra kvaliteten i 
processen kring myndighetens beslut så att de blir rättssäkra, 
likformiga och transparenta.  

Försäkringskassan anser att rapporten är ett viktigt underlag för 
analysarbetet av fortsatt utveckling av tolkning och tillämpning av 

 
74 E-post från Försäkringskassan den 27 januari 2021. 
75 ISF Rapport 2020:6. 



Effekter av ISF:s verksamhet 
 

86 

reglerna för sjukpenning i förebyggande syfte och myndigheten 
kommer att använda resultatet i sina pågående utvecklingsarbeten. 
Försäkringskassan ser med anledning av ISF:s granskning bland 
annat skäl att ytterligare klarlägga vilka behov som finns av att stärka 
samverkan och öka kunskapsutbytet med hälso- och sjukvården om 
sjukpenning i förebyggande syfte. Ett första steg innebär att 
Försäkringskassan ska klarlägga detta i den egna verksamheten. 
Därefter kan det även bli aktuellt med åtgärder för att stärka dialogen 
med hälso- och sjukvården. Försäkringskassan ska också se över 
skrivningen i vägledningen Sjukpenning, rehabilitering och 
rehabiliteringsersättning.76 Det gäller framför allt vägledningens  
del om metodstöd, där Försäkringskassan vill tydliggöra hur 
handläggarna ska hantera olika beslutssituationer samt säkerställa  
att den sökande personen får den information som hen behöver.77  

Tidig och sen pensionering 

ISF har undersökt vilka faktorer som påverkar om människor väljer 
att gå i pension eller att fortsätta arbeta. Resultaten presenteras i 
rapporten Tidig och sen pensionering.78 Studien är ett samarbete 
mellan ISF och forskare vid Linnéuniversitetet. Rapporten visar bland 
annat att redan i dag fortsätter relativt många äldre att arbeta efter  
65 års ålder. De som fortsätter arbeta är framför allt välutbildade 
personer med bra hälsa, goda arbetsförhållanden och stimulerande 
arbetsuppgifter. Män fortsätter att arbeta i större utsträckning än 
kvinnor. Motiven för pensionering och fortsatt arbete varierar också 
mellan olika grupper. Analysen visar även att för många som 
fortsätter att arbeta efter 65 år sker en anpassning av arbets-
situationen, till exempel genom förkortad arbetstid. I rapporten 
diskuteras också åtgärder som kan bidra till ett förlängt arbetsliv  
och till mer positiva och frivilliga pensionsbeslut.  

Pensionsmyndigheten anger att myndighetens analysavdelning har 
haft nytta av rapporten i sitt arbete, och att den har legat till grund för 
inriktningen på arbetet med myndighetens uppdrag att beskriva hur de 
försäkrade nyttjar valfriheten i pensionssystemet. ISF:s analyser och 

 
76 Försäkringskassan, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. Vägledning 
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77 Försäkringskassan, Svar på ISF rapport (2020:6) Förebyggande sjukpenning, dnr 
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beskrivningar i rapporten är värdefulla i arbetet med att utveckla 
beskrivningen av övergång från förvärvsarbete eller annan försörjning 
till försörjning genom pension.79  

Digitalt utanförskap 

I rapporten Digitala myndigheter och odigitala medborgare har ISF 
granskat hur väl kontakten med Pensionsmyndigheten fungerar för de 
som inte använder myndighetens digitala tjänster.80 ISF konstaterar  
i rapporten att odigitala medborgare bör kunna ansöka om förmåner, 
sköta sina ärenden och få tillgång till den information de behöver för 
att kunna använda socialförsäkringen i lika hög grad som digitala 
medborgare. Det är viktigt för både rättssäkerheten och effektiviteten 
i socialförsäkringen. ISF:s granskning visar bland annat att 
Pensionsmyndighetens kundservice har haft stora problem med att 
många som ringer inte får svar och att de som får svar har fått vänta 
länge i telefonkö. Om pensionstagare inte kan nå myndigheten per 
telefon drabbar det i synnerhet de pensionstagare som inte är digitala. 
ISF:s granskning visar också att servicekontoren är en viktig kanal för 
Pensionsmyndighetens kontakter med allmänheten. De erbjuder lokal 
närvaro och personliga möten som är värdefulla, inte minst för 
odigitala pensionstagare. Men det finns begränsningar när det gäller  
i vilken utsträckning pensionstagarna har tillgång till servicekontor, 
liksom i personalens kompetens och befogenheter. Det är också oklart 
i vilken mån de som har behov av servicekontorens tjänster känner till 
dem och söker sig dit.  

Pensionsmyndigheten har ett antal planerade åtgärder och aktiviteter 
på gång för att förbättra problematiken med låg tillgänglighet för 
kunder i telefon. Dessa åtgärder har Pensionsmyndigheten initierat 
redan innan ISF publicerade sin rapport, men Pensionsmyndigheten 
kommer att ta med sig det som framkommer i rapporten när de 
planerar sitt framtida utvecklingsarbete. Pensionsmyndigheten 
bekräftar de utmaningar som ISF:s rapport konstaterar när det gäller 
att odigitala kunder ska få samma möjlighet och förutsättningar. 
Pensionsmyndigheten arbetar därför både internt och i samverkan 
med Statens servicecenter för att alla kunder som besöker 

 
79 E-post från Pensionsmyndigheten den 2 och 5 februari 2021. 
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servicekontoren i största möjliga utsträckning ska kunna få likvärdig 
hjälp på plats.81  

10.4 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. För att kunna hitta 
lämpliga ärenden att driva brukar det allmänna ombudet skicka ut 
interna meddelanden inom Försäkringskassan och en frågelista inom 
Pensionsmyndigheten där ombudet frågar efter ärenden som inne-
håller vissa rättsfrågor. På så sätt kan ombudet få information om 
ärenden där det finns olösta rättsfrågor eller där en bestämmelse kan 
tolkas på olika sätt och därmed leda till olika resultat. Allmänna 
ombudet kan därefter ta ställning till om ärendena är lämpliga att 
driva vidare till domstol. ISF:s rapporter är en av de informations-
källor som det allmänna ombudet använder sig av för att identifiera 
frågor att driva i domstol och de utgör även underlag när ombudet 
frågar efter ärenden i verksamheterna. Allmänna ombudet menar 
också att ombudet har stor nytta av ISF:s rapporter specifikt i sina 
överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen, för att ge dessa 
tyngd när det gäller att få prövningstillstånd. Rättsfrågan blir ofta  
med hjälp av ISF:s iakttagelser allsidigt belyst på ett bra sätt, enligt 
allmänna ombudet. Det kan handla om exempelvis statistikuppgifter, 
men också om mer specifika uppgifter från till exempel intervjuer 
med handläggare i ISF:s rapporter.82  

 
81 E-post från Pensionsmyndigheten den 2 februari 2021. 
82 Beskrivningen i detta avsnitt baseras på information från Allmänna ombudet för 

socialförsäkringen.  
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Under 2020 har det allmänna ombudet hänvisat till flera av ISF:s 
rapporter i sina överklaganden. 

Tillfällig föräldrapenning 

Under 2020 överklagade allmänna ombudet en förvaltningsrättsdom 
om tillfällig föräldrapenning till kammarrätten och hänvisade till 
ISF:s rapport Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldra-
penning83. Frågan i det målet är vad som avses med begreppet 
behandling i 13 kap. 20 § 5 socialförsäkringsbalken och om en 
behandling förutsätter att den genomförs under överinseende av  
en ansvarig huvudman. 

ISF kom i sin granskning fram till att liknande situationer inte 
utreddes på samma sätt och därmed gjorde Försäkringskassan inte 
likformiga bedömningar av vilka läkarbesök, behandlingar och kurser 
som ger rätt till ersättning. Även de ärenden som allmänna ombudet 
har tagit del av förmedlar, enligt ombudet, bilden av att Försäkrings-
kassan inte tillämpar bestämmelsen på ett enhetligt sätt. 

Sjukersättning, steglös avräkning 

Under 2020 har allmänna ombudet överklagat två kammarrättsdomar 
till Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om beräknings-
modellens tillämpning i de fall den försäkrade arbetar del av ett 
kalenderår. Allmänna ombudet har använt ISF:s rapport Steglös 
avräkning84 som underlag. 

Omvårdnadsbidrag 

Allmänna ombudet har under 2020 överklagat en förvaltningsrätts-
dom till kammarrätten som handlar om frågan om det är möjligt att 
regelmässigt bevilja en viss nivå på omvårdnadsbidraget utifrån den 
diagnos som barnet har eller om en individuell bedömning utifrån 
omvårdnads- och tillsynsbehovet ska göras. En annan fråga är vilken 
arbetsinsats som krävs för rätt till en fjärdedels respektive ett halvt 
omvårdnadsbidrag – en prövning av vad som utgör mer än måttliga 
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behov av omvårdnad och tillsyn i förhållande till stora behov av 
omvårdnad och tillsyn.  

Allmänna ombudet har i överklagandet hänvisat till regerings-
uppdraget som ISF har fått om att analysera utfallet av reformen om 
reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning.85 Särskilt 
nämnde ombudet att det ska ske en initial analys av bland annat 
ärenden där bedömningen av omvårdnadsbehovet skiljer sig mellan 
vårdbidrag och omvårdnadsbidrag. Detta följer av att det finns 
uppgifter om att föräldrar, som tidigare har varit beviljade vårdbidrag, 
vid ansökan om omvårdnadsbidrag har fått en lägre nivå på ersättning 
än de tidigare har haft. Allmänna ombudet framförde i överklagandet 
att det är möjligt att fråga sig om tillämpningen står i strid med 
lagstiftarens avsikt.  

10.5 Spridning av ISF:s rapporter i övrigt 
Utöver att utgöra underlag för riksdagens och regeringens styrning 
och för att utveckla verksamheten vid myndigheterna inom social-
försäkringsadministrationen, används ISF:s rapporter också i andra 
sammanhang, till exempel i andra myndigheters utredande verksam-
het och i den offentliga debatten. Det händer också att ISF själv deltar 
i den offentliga debatten med anledning av iakttagelser som har gjorts 
i en granskning. 

10.5.1 Annan utredande verksamhet 
Det förekommer att ISF:s rapporter används som underlag i andra 
myndigheters utredande eller granskande arbete, exempelvis 
Riksdagens ombudsmän (JO), Statskontoret, Socialstyrelsen, 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) och Riksrevisionen.  

Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete  
vid nekad sjukpenning fungerar effektivt. Resultaten redovisas i 
rapporten Vägen till arbete efter nekad sjukpenning.86 Granskningen 
visar bland annat att de granskade statliga arbetsgivarna 

 
85 Regeringens beslut 2020-11-12, S2020/08254, Uppdrag att utvärdera reformen om 

reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning.  
86 Riksrevisionen, Vägen till arbete efter nekad sjukpenning. Granskningsrapport, 2020:12. 
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(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten, 
Kriminalvården och Skatteverket) inte uppfyller lagkravet om  
att upprätta en plan för återgång i arbete i samtliga sjukfall. 
Riksrevisionen konstaterar att det är stora skillnader mellan arbets-
givarna, men att det i genomsnitt saknas en plan för återgång eller 
annan dokumentation i vart tredje ärende. I rapporten refererar Riks-
revisionen till två av ISF:s rapporter.87 Riksrevisionen kan utifrån sin 
granskning inte avgöra om arbetsgivares planer för återgång i arbete 
bidrar till kortare sjukfall utan kan endast konstatera att myndig-
heterna inte upprättar planer i förväntad utsträckning, och att avstegen 
från att upprätta en plan sällan dokumenteras. Riksrevisionen skriver i 
rapporten att de bedömer att regeringens uppdrag till ISF att utvärdera 
om en plan för återgång i arbete bidrar till att stärka individens 
möjligheter till rehabilitering och ökar förutsättningarna för en 
tidigare återgång i arbete är ett steg i riktning mot att öka kunskapen 
inom området.  

Riksrevisionen har refererat till 4 av ISF:s rapporter i 3 gransknings-
rapporter.88 Riksrevisionen har också refererat till intervjuer med 
företrädare för ISF i 1 granskningsrapport.89  

IFAU refererade under 2020 i 1 rapport90 till 1 ISF-rapport. 
Rapporten har för övrigt genomförts inom ramen för ett samarbete 
mellan IFAU och ISF.  

10.5.2 Den offentliga debatten 
En del av effekterna av ISF:s arbete uppkommer indirekt genom att 
resultaten sprids via massmedier och den diskussion som följer på 
detta. Under 2020 förekom ISF i drygt 270 olika artiklar och 
nyhetsinslag i massmedia. En majoritet av dessa handlade om ISF:s 
rapporter.  

ISF deltog själv i den offentliga debatten genom en debattartikel i 
Dagens Nyheter i december 2020.91 Debattartikeln baseras på ISF:s 

 
87 ISF Rapport 2018:12 och 2018:16. 
88 Särskild löneskatt för äldre – redovisning och effekter (RiR 2020:24), Vägen till arbete efter 

nekad sjukpenning (RiR 2020:12) och Flerbarnstillägget i barnbidraget (2020:9). 
89 Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen (RiR 2020:22). 
90 Svenska folkets kunskaper om pensionen (IFAU 2020:23).  
91 Dagens Nyheter, DN Debatt, Digital myndighetskontakt får inte vara enda alternativet, 

publicerad den 1 december 2020.   
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rapport Digitala myndigheter och odigitala medborgare.92 I rapporten 
granskade ISF hur väl kontakten med Pensionsmyndigheten fungerar 
för de som inte använder myndighetens digitala tjänster. ISF lämnar 
flera rekommendationer till Pensionsmyndigheten och regeringen 
eftersom granskningen bland annat visar att det kan vara svårare att 
komma i kontakt med myndigheten, och att planera sin framtida 
pension för den som inte är digital, samt att krav på e-legitimation 
utestänger många från myndighetstjänster. I debattartikeln konstaterar 
ISF att frågan om digitaliseringens konsekvenser inte bara berör 
Pensionsmyndigheten, utan alla myndigheter som digitaliserar och att 
alternativa kontaktvägar till myndigheter behövs för människor som 
inte kan eller vill vara digitala. ISF menar att ”[m]yndigheterna ska 
finnas till för alla medborgare och behandla alla på ett likvärdigt 
sätt. Det framgår av de lagar som reglerar offentlig verksamhet, och 
är grundläggande för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. I ett bredare samhällsperspektiv kan möjligheten till 
personliga kontakter och kommunikation också stärka medborgarnas 
tillit till myndigheterna och bidra till delaktighet och inkludering”.  

ISF skrev också en debattartikel i Altinget i december 2020.93 
Artikeln baseras på ISF:s rapport Variationen inom 
aktivitetsersättningen.94 I rapporten konstaterar ISF att andelen avslag 
på ansökningar om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga  
har varierat under det senaste decenniet och att variationen inte kan 
förklaras av förändringar i regelverket eller praxis. Variationen blev 
särskilt markant under 2017 och 2018 när andelen avslag ökade 
mycket. ISF:s granskning visar att den främsta förklaringen till  
den starka ökningen i andelen avslag under 2017 och 2018 är att 
Försäkringskassan förändrade hur de handlägger ärenden om 
aktivitetsersättning och tillämpar reglerna för ersättningen. 
Granskningen visar att förändringar i regeringens styrning har gjort 
avtryck i Försäkringskassans interna styrning och att det har påverkat 
förändringarna i handläggningen, och i förlängningen även ökningen  
i andelen avslag. ISF tar inte ställning till om förändringarna i hand-
läggningen har varit motiverade men rekommenderar regeringen och 
Försäkringskassan att utforma sin styrning så att utvecklingen inom 
aktivitetsersättningen blir långsiktigt hållbar och stabil. ISF lyfter i 

 
92 ISF Rapport 2020:8. 
93 Altinget, Debatt, Brist på förutsebarhet påverkar unga som ansöker om aktivitetsersättning, 

publicerad den 10 december 2020. 
94 ISF Rapport 2020:9.  
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debattartikeln fram att variationerna är ett rättssäkerhetsproblem och 
menar att ”[n]är variationen i andelen avslag inte kan förstås genom 
förändrade regler är det svårt för unga som ansöker om aktivitets-
ersättning att förutse vad som krävs för att bli beviljad ersättningen. I 
förlängningen blir bristen på förutsebarhet ett rättssäkerhetsproblem, 
och det kan också skada allmänhetens förtroende för 
socialförsäkringen.” 

10.5.3 Kommentarer till lagstiftningen med mera 
ISF:s rapporter har använts i Norstedts kommentar till socialför-
säkringsbalken.95 I kommentaren nämns ett stort antal av ISF:s 
rapporter. 

 
95 Hessmark, L-G m.fl., Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Norstedts, Stockholm 2015. 
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