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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 

Unga människor har rätt till en framtid som de själva är med och 

utformar – det låter så självklart och enkelt. Men det finns många  

unga som mår psykiskt dåligt eller har en svår fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning, vilket gör att de behöver samhällets stöd för att 

kunna ta del av studier eller närma sig och bli en del av arbetslivet. 

Det kan till exempel handla om medicinsk rehabilitering, sociala stöd-

insatser och arbetslivsinriktade åtgärder. Det här gäller inte minst de 

unga som på grund av nedsatt psykisk eller fysisk prestationsförmåga 

får aktivitetsersättning från Försäkringskassan.  

Samtidigt finns det en mindre grupp unga som inte har möjlighet  

eller potential att utveckla tillräcklig förmåga för att kunna närma sig 

arbetsmarknaden. För dessa personer behöver samhället tillhandahålla 

en god omvårdnad, men också säkra en långsiktig ekonomisk trygg-

het. För att öka den ekonomiska tryggheten för dessa unga ändrades 

reglerna om sjukersättning i februari 2017 så att de kan få varaktig hel 

sjukersättning i stället för att behöva ansökan om aktivitetsersättning 

upprepade gånger innan de fyller 30 år. Den här rapporten presenterar 

en granskning av den regeländringen. 

Regeringens avsikt med regeländringen var bland annat att renodla 

aktivitetsersättningen, så att gruppen med denna ersättning främst  

ska bestå av unga som har potential att utveckla och pröva sin arbets-

förmåga. Målet med förändringen är att ge Försäkringskassan bättre 

möjlighet att koncentrera sina resurser till en mer aktiv samordning av 

rehabiliteringen för unga personer. Målet är också att ge gruppen unga 

med svårast funktionsnedsättningar en tryggad försörjning. Men vår 

granskning visar att regeringens avsikt inte uppnås. Det beror bland 

annat på att många unga med omfattande funktionsnedsättningar inte 

får tillräcklig information om möjligheten att ansöka om hel sjuk-

ersättning. Det beror dessutom på att det finns ekonomiska drivkrafter  
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för unga att välja att ansöka om tidsbegränsad aktivitetsersättning i 

stället för varaktig sjukersättning. Det handlar om en särskild ersätt-

ning för aktiviteter som bara unga med aktivitetsersättning har 

möjlighet att få. 

Rapporten är skriven av Berit Hamrén (projektledare), Louise 

Grönqvist och Maria Gustavson. 

 

 

Stockholm och Göteborg i juni 2019 

 

Catarina Eklundh Ahlgren 
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Sammanfattning 

En försäkrad vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt kan ha rätt till 

sjukersättning eller aktivitetsersättning. I februari 2017 trädde en 

regeländring i kraft som innebär att Försäkringskassan kan bevilja  

hel sjukersättning från och med juli det år den försäkrade fyller 19 år.
1
 

Tidigare kunde sjukersättning lämnas först från och med den månad 

då den försäkrade fyller 30 år. Liksom tidigare kan personer i åldern 

19–29 år få aktivitetsersättning. 

Denna rapport redovisar resultaten av ISF:s granskning av Försäk-

ringskassans tillämpning av den nya bestämmelsen om sjukersättning 

för personer under 30 år.  

Granskningen visar att:  

– Försäkringskassans bedömningar om sjukersättning för unga 

personer håller hög kvalitet. 

– En stor andel av de unga personer som har sökt aktivitetsersätt-

ning för andra eller tredje gången uppfyller förutsättningarna 

för att kunna beviljas sjukersättning. 

– De personer som beviljas aktivitetsersättning för första gången 

är unga och deras arbetsförmåga är ofta oprövad och kan 

utvecklas, vilket gör att det är rimligt att de får aktivitets-

ersättning. 

– Regeringens avsikt att renodla aktivitetsersättningen uppnås 

inte. 

– Den särskilda ersättningen för aktiviteter inom aktivitetsersätt-

ningen bör ses över. 

                                                      
1 33 kap. 16 § i socialförsäkringsbalken. 
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Syfte och frågor 

Syftet med granskningen är att undersöka om den målgrupp som  

kan komma i fråga för hel sjukersättning från 19 års ålder också  

får förutsättningar att ansöka om och bli beviljade sjukersättning.  

En fråga som besvaras i granskningen är om det finns unga personer 

som har beviljats sjukersättning men vars arbetsförmåga inte är helt 

och stadigvarande nedsatt eller för vilka rehabiliteringsåtgärder kan 

leda till att den försäkrade får eller återfår någon arbetsförmåga.  

Vidare besvarar granskningen frågan om det bland unga försäkrade 

som blir beviljade hel aktivitetsersättning finns personer som även 

skulle kunna bedömas uppfylla villkoren för rätt till hel sjukersättning.  

ISF har därutöver analyserat om möjligheten att få särskild ersättning 

för aktiviteter i aktivitetsersättningen påverkar vilken av förmånerna 

aktivitetsersättning eller sjukersättning som den unga försäkrade 

ansöker om. 

Genomförande 

Vi har genomfört granskningen i flera delar. Inledningsvis har vi gjort 

en rättsutredning och analyserat beskrivande statistik från Försäkrings-

kassan. Vi har därefter genomfört granskningar av Försäkringskassans 

ärendeakter (aktgranskning) i tre olika urval och slutligen har vi även 

gjort intervjuer på Försäkringskassan. 

De tre urvalen i aktgranskningen omfattar: 

– Samtliga unga personer som har blivit beviljade sjukersättning, 

utan att tidigare ha haft någon period med aktivitetsersättning 

på grund av nedsatt arbetsförmåga (beviljad sjukersättning).  

– Ett urval av unga personer som har blivit beviljade aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga för första gången 

(nybeviljad aktivitetsersättning). 

– Ett urval av unga personer som har blivit beviljade aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga och som tidigare haft 

minst ett beslut om aktivitetsersättning för nedsatt arbets-

förmåga (tidigare haft aktivitetsersättning).  
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Samtliga grupper gäller personer i åldern 19–24 år och avser beslut 

fattade under perioden februari 2017–augusti 2018. Vi har samman-

taget granskat 266 personakter i de tre urvalen.  

Intervjuerna har genomförts i form av en gruppintervju med handläg-

gare inom aktivitetsersättning och en gruppintervju med handläggare 

inom sjukersättning, inom två av Försäkringskassans verksamhets-

områden. Därutöver har vi genomfört två intervjuer med specialister, 

en specialist inom respektive verksamhetsområde. 

Försäkringskassans bedömningar om 
sjukersättning för unga personer håller hög 

kvalitet 

Lagstiftaren har under olika perioder behövt göra olika vägval när  

det gäller om staten ska kunna ge en stadigvarande ersättning till  

unga personer med svåra funktionsnedsättningar. En anledning till  

att Sverige gick ifrån möjligheten att bevilja unga personer förtids-

pension, och i stället införde förmånen aktivitetsersättning, var att inte 

riskera att permanent ställa unga utanför arbetsmarknaden. Ett syfte 

med denna granskning är därför att undersöka om det är rätt grupp av 

unga som beviljas hel sjukersättning.  

Våra resultat från granskningen av 67 ärendeakter visar att Försäk-

ringskassans beslut om hel sjukersättning till unga i åldersgruppen  

19–24 år håller hög kvalitet. Den lilla grupp av unga, som har beviljats 

sjukersättning utan att tidigare ha haft någon period med aktivitets-

ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, har omfattande funk-

tionsnedsättningar. Vi bedömer att den grupp unga personer som har 

ingått i granskningen och som har blivit beviljade hel sjukersättning 

också är den grupp som lagstiftaren har haft i åtanke med reformen. I 

samtliga ärenden har den bakomliggande utredningen till beslutet varit 

tillräcklig och i samtliga ärenden finns det grund för att bevilja den 

unga personen hel sjukersättning.  

Av intervjuerna och ärendeakterna framgår att det kan vara svårt  

för en person att få fram ett läkarutlåtande för att kunna ansöka om 

ersättning. Svårigheterna kan bero på att många unga i gruppen med 

svåra funktionsnedsättningar inte har någon fast läkarkontakt, efter-

som de inte har någon pågående medicinsk behandling. Det innebär att 
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de vänder sig till primärvården när de behöver ett läkarutlåtande för att 

kunna ansöka om ersättning. Där får den unga personen ofta träffa en 

läkare som hen aldrig har träffat tidigare. 

Av granskningen framgår att Försäkringskassan i motiveringen till en 

del beslut redogör för förutsättningarna för att få sjukersättning på ett 

sätt som inte är korrekt för denna målgrupp. Eftersom personer under 

30 år endast kan komma i fråga för hel sjukersättning är information 

om i vilken grad arbetsförmågan ska vara nedsatt för rätt till sjuk-

ersättning på en lägre nivå inte relevant för yngre personer. Men 

denna information lämnas i många beslut om sjukersättning. Försäk-

ringskassan behöver därför se över vilken information som myndig-

heten lämnar i besluten. 

En stor andel av de som har ansökt om aktivitetsersättning flera 

gånger bedöms uppfylla förutsättningarna för att beviljas sjukersätt-

ning. 

Granskningen av 105 ärendeakter där personen har beviljats aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga för andra eller tredje gången visar 

att det finns fler unga personer som skulle kunna beviljas hel sjuk-

ersättning enligt den nya lagstiftningen. Vi bedömer i 41 procent av 

dessa ärenden att förutsättningarna var uppfyllda för att kunna bevilja 

hel sjukersättning. Men för att Försäkringskassan i dessa situationer 

ska kunna fatta ett beslut om sjukersättning krävs att den försäkrade 

ansöker om den förmånen.  

I de flesta av dessa ärenden har den nya prövningen av aktivitets-

ersättning skett utan att myndigheten har lämnat någon information 

om möjligheten att i stället ansöka om sjukersättning. Av ärendena 

framgår att Försäkringskassan inte alltid informerar unga personer om 

möjligheten att ansöka om hel sjukersättning i ärenden när denna 

ersättning skulle kunna vara aktuell. Detta bekräftas även av våra 

intervjuer med handläggare på Försäkringskassan.  

Detta innebär att regeringens avsikt inte uppnås om att gruppen med 

aktivitetersättning uteslutande ska omfatta de unga personer som har 

potential att utveckla arbetsförmåga eller endast har en delvis nedsatt 

arbetsförmåga. Det innebär också att unga personer som eventuellt 

hade velat ha den trygghet som hel sjukersättning kan ge inte ges den 

möjligheten. Dessa unga personer får i stället ansöka om aktivitets-
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ersättning igen, med den osäkerhet som är förknippad med om hen  

blir eller inte blir beviljad ersättningen. 

Det är rimligt att bevilja aktivitetsersättning för 

unga vars arbetsförmåga är oprövad 

Vår granskning av 94 ärendeakter där unga personer beviljats aktivi-

tetsersättning för nedsatt arbetsförmåga för första gången visar att det 

finns unga i denna grupp som sannolikt på sikt kommer att kunna 

beviljas sjukersättning. Men vi bedömer att det är rimligt att nu bevilja 

dem aktivitetsersättning, eftersom de är unga och deras arbetsförmåga 

är oprövad. De kan mogna och utvecklas både av att bli lite äldre och 

av att få medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är därför 

för tidigt att besluta om sjukersättning för denna grupp. Vi bedömer 

att Försäkringskassans bedömningar och beslut i dessa ärenden är väl 

avvägda.  

För den här gruppen unga personer är det väsentligt att de får stöd i att 

kunna närma sig arbetsmarknaden. De bör i högre grad få möjlighet 

att under tiden med aktivitetsersättning få rehabilitering när det är 

möjligt. Inte minst behöver sådana insatser genomföras före Försäk-

ringskassans prövning av en ny ansökan om en period med aktivitets-

ersättning. Det är viktigt för både den unga personen och för att För-

säkringskassan ska kunna bedöma om hen har potential att utveckla  

en arbetsförmåga och komma ut på arbetsmarknaden. I annat fall bör 

Försäkringskassan informera om möjligheten att ansöka om sjuk-

ersättning.  

Regeringens avsikt att renodla 

aktivitetsersättningen uppnås inte helt 

Ett av syftena med regeländringen är att gruppen med aktivitetsersätt-

ning ska bestå av unga personer med potential att utveckla arbets-

förmåga och närma sig arbetsmarknaden.  

Vi bedömer att i 41 procent av de 105 ärenden där personen har 

beviljats aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga för andra eller 

tredje gången är förutsättningarna uppfyllda för att kunna bevilja hel 

sjukersättning. Det innebär att regeringens avsikt inte helt uppnås. Av 
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intervjuerna framgår att det finns ekonomiska drivkrafter som kan 

göra att de unga väljer att ansöka om aktivitetsersättning i stället för 

sjukersättning.  

I förarbetena till regeländringen framgår att ersättningsnivån inom 

aktivitetsersättning respektive sjukersättning för unga ska vara den-

samma och att det inte ska finnas några ekonomiska drivkrafter att 

välja mellan de två förmånerna. Men här verkar lagstiftaren ha förbi-

sett att möjligheten att få särskild ersättning för aktiviteter inom ramen 

för aktivitetsersättning kan vara en ekonomisk drivkraft för unga att 

inte ansöka om sjukersättning. Det gäller även i de fall där det är 

tydligt att den unga personen hade kunnat bli beviljad sjukersättning 

samt när den unga personen eller hens ställföreträdare anser att 

möjligheterna till rehabilitering är uttömda. 

En ung person kan enligt gällande regelverk välja att ha aktivitets-

ersättning för att få särskild ersättning för aktiviteter från Försäkrings-

kassan, trots att hen tillhör den grupp som lagstiftaren har avsett att  

ge hel sjukersättning. Det finns i dag ingen möjlighet för Försäkrings-

kassan att byta ut aktivitetsersättning mot sjukersättning när en person 

uppfyller förutsättningarna för detta. För den som till exempel har 

sjukpenning kan Försäkringskassan på eget initiativ utreda och besluta 

om att byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning eller sjukersätt-

ning.
2
  

Det skulle naturligtvis innebära en betydande inskränkning i den 

försäkrades självbestämmande om Försäkringskassan skulle få möjlig-

het att bestämma om den försäkrade ska få sjukersättning eller aktivi-

tetsersättning. Men vi bedömer att regeringen bör se över om Försäk-

ringskassan ska kunna pröva rätten till sjukersättning även om den 

försäkrade enbart har ansökt om aktivitetsersättning, om avsikten att 

renodla aktivitetsersättningen ska kunna uppnås.  

Särskild ersättning för aktiviteter inom 

aktivitetsersättningen bör ses över 

Granskningen visar att det finns flera problem med regelverket för den 

särskilda ersättningen för aktiviteter inom aktivitetsersättningen.  

                                                      
2 36 kap. 25 § socialförsäkringsbalken. 
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Försäkringskassan kan lämna särskild ersättning för aktiviteter för att 

bekosta aktiviteter som den som har aktivitetsersättning deltar i. Det 

handlar om aktiviteter som kan antas ha en gynnsam inverkan på sjuk-

domstillståndet eller den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. 

Det betyder att det inte finns något direkt krav på att aktiviteterna ska 

leda till ökad arbetsförmåga.  

Av Försäkringskassans statistik och av intervjuerna med handläggarna 

framgår att myndigheten kan betala ut särskild ersättning för aktivi-

teter med relativt höga belopp. Det finns inte någon övre beloppsgräns 

och en del personer får ersättning för flera aktiviteter samtidigt. Vi kan 

även konstatera att den typ av aktiviteter som de försäkrade söker 

ersättning för ofta inte har det uttalade syftet att få den försäkrade att 

närma sig arbetsmarknaden, utan snarare att bidra till att förbättra 

hälsotillståndet eller att behålla funktionsförmågan. 

De arbetslivsinriktade åtgärder som en försäkrad deltar i sker ofta  

i samverkan med Arbetsförmedlingen. Sådana åtgärder medför inte 

någon kostnad för den försäkrade.  

I dag innebär den särskilda ersättningen för aktiviteter en administrativ 

börda för Försäkringskassan. Myndigheten ska pröva om aktiviteterna 

är lämpliga och har en gynnsam inverkan på den försäkrades sjuk-

domstillstånd eller prestationsförmåga. Enligt Försäkringskassans 

interna processer ska aktiviteterna också följas upp.  

Som framgår i föregående avsnitt kan möjligheten till särskild ersätt-

ning för aktiviteter vara det främsta skälet till att en ung person eller 

dennes ställföreträdare inte vill ansöka om sjukersättning. Detta gäller 

även när det inte finns någon förväntan att den unga personen ska 

kunna närma sig arbetsmarknaden.  

ISF anser att den särskilda ersättningen för aktiviteter bör ses över, 

vilket vi även framfört i en tidigare granskning.
3
 Hur den skulle kunna 

vara utformad handlar om ett vägval. Om aktiviteterna ska vara arbets-

livsinriktade bör Försäkringskassan endast ersätta aktiviteter som leder 

till att den försäkrade närmar sig arbetsmarknaden. Försäkringskassan 

ska i dag enbart pröva om aktiviteterna kan antas ha en gynnsam 

inverkan på sjukdomstillståndet eller prestationsförmågan. Om det ska 

gälla även fortsättningsvis bör regeringen överväga om ersättningen 

                                                      
3 Inspektionen för socialförsäkringen, Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer 

sedan? Rapport 2017:5. 
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ska betalas ut som ett bidrag av typen friskvårdsbidrag till hela grup-

pen under 30 år, både de med sjukersättning och de med aktivitets-

ersättning. Regeringen bör i så fall också utreda om ersättningen ska 

ges inom ramen för socialförsäkringen eller inte. 

Oavsett vilket vägval som regeringen gör bör man utreda om någon 

begränsning bör införas när det gäller ersättningens storlek per person 

och år, eller antalet aktiviteter som en enskild kan få ersättning för 

samtidigt. 

ISF:s rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat och de slutsatser som vi har dragit 

lämnar ISF följande rekommendationer till Försäkringskassan och 

regeringen.  

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att i de ärenden där det är befogat, säkerställa att de unga 

försäkrade får information om möjligheten att ansöka om sjuk-

ersättning i stället för aktivitetsersättning 

– att se över vilken information om förutsättningarna för beslutet 

som lämnas i beslut om sjukersättning för unga personer, så att 

informationen är i enlighet med lagstiftningen 

ISF rekommenderar regeringen: 

– att se över om Försäkringskassan ska kunna pröva sjukersätt-

ning även om den försäkrade enbart har ansökt om aktivitets-

ersättning  

– att utreda hur den särskilda ersättningen för aktiviteter i 

aktivitetsersättningen ska vara utformad 
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1 Inledning 

Denna rapport presenterar en granskning av hur Försäkringskassan 

tillämpar den nya bestämmelsen om rätt till hel sjukersättning från 

19 års ålder, enligt 33 kap. 16 § socialförsäkringsbalken. Den nya 

bestämmelsen gäller från den 1 februari 2017. Med anledning av 

regeländringen är det angeläget att granska vilket genomslag som 

reformen har fått. En central fråga i granskningen är om målgruppen 

för regeländringen – unga personer med grava och bestående funk-

tionsnedsättningar – får hel sjukersättning.  

En försäkrad vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt kan ha rätt till 

sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sedan februari 2017 kan 

Försäkringskassan bevilja hel sjukersättning redan från och med juli 

det år den försäkrade fyller 19 år. Tidigare kunde sjukersättning 

lämnas först från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år.  

Liksom tidigare kan en försäkrad få aktivitetsersättning från och med 

juli det år då hen fyller 19 år och längst till och med månaden före den 

månad då hen fyller 30 år. Försäkringskassan kan bevilja aktivitets-

ersättning för maximalt tre år i taget. 

Granskningen analyserar också gränsdragningen mot unga som blir 

beviljade hel aktivitetsersättning. En central fråga är då om det finns 

personer som uppfyller förutsättningarna för hel sjukersättning men 

som endast ansöker om hel aktivitetsersättning. Om så är fallet finns 

det en risk för att regeländringen inte har fått den effekt som rege-

ringen ville. Det skulle också innebära att regeländringen inte har 

uppfyllt syftena att öka tryggheten för den enskilde, minska belast-

ningen för den enskilde med att återkommande göra en ny ansökan 

och minska arbetet för Försäkringskassan med nya ansökningar.  

I denna granskning undersöker vi även om ekonomiska drivkrafter  

att ansöka om aktivitetsersättning i stället för sjukersättning påverkar 
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tillämpningen av den nya bestämmelsen. De ekonomiska drivkrafterna 

handlar om möjligheten att få särskild ersättning för aktiviteter när den 

unga personen har aktivitetsersättning, vilket inte är möjligt när hen 

har sjukersättning. 

Tillämpningen av den nya bestämmelsen är viktig både för rätts-

säkerheten i socialförsäkringen och för de enskilda unga personerna. 

Det är viktigt att den målgrupp som ska ha möjlighet att få den 

varaktiga ersättning som sjukersättning innebär också har den 

möjligheten.  

 Syfte och frågor  1.1

Syftet är att undersöka om den målgrupp som kan omfattas av den nya 

bestämmelsen om hel sjukersättning från 19 års ålder också får förut-

sättningar att ansöka om och bli beviljade sjukersättning.  

Granskningen svarar på följande övergripande frågor:  

– Finns det personer bland unga försäkrade som blir beviljade 

hel sjukersättning vars arbetsförmåga inte är helt och 

stadigvarande nedsatt eller för vilka rehabiliteringsåtgärder kan 

leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga?  

– Finns det personer bland unga försäkrade som blir beviljade 

hel aktivitetsersättning som även skulle kunna bedömas upp-

fylla villkoren för rätt till hel sjukersättning?  

– Påverkar möjligheten att få särskild ersättning för aktiviteter  

i aktivitetsersättningen vilken av förmånerna som den försäk-

rade ansöker om?  

I granskningen har ISF valt att undersöka detta för åldersgruppen  

19–24 år, trots att den nya lagstiftningen gäller åldersgruppen  

19–29 år. Det beror på att vi särskilt vill belysa hur den nya möjlig-

heten för unga att få sjukersättning tillämpas för de yngsta i ålders-

gruppen, det vill säga de som annars hade behövt ansöka om aktivi-

tetsersättning för flera perioder innan de hade kunnat komma i fråga 

för sjukersättning. Vi bedömer att det är för den här gruppen som det 

kan få störst betydelse att de slipper ansöka om ersättning upprepade 

gånger. 
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Vi har granskat nya beviljanden av både sjukersättning och aktivitets-

ersättning. Men vi har även valt att granska en grupp ärenden som 

gäller en ny period med aktivitetsersättning för personer som tidigare 

har haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. För 

samtliga tre grupper gäller urvalet samma åldersgrupp så att vi kan 

jämföra grupperna med varandra. 

 Regelverket för sjukersättning och 1.2

aktivitetsersättning 

En försäkrad person vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en 

fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska 

eller psykiska prestationsförmågan kan vara berättigad till sjukersätt-

ning eller aktivitetsersättning.
4
  

Försäkringskassan kan betala ut aktivitetsersättning tidigast från och 

med juli det år den försäkrade fyller 19 år och som längst till och med 

månaden före hen fyller 30 år.
5
 För att den försäkrade ska ha rätt till 

aktivitetsersättning krävs att Försäkringskassan kan anta att nedsätt-

ningen av arbetsförmågan kommer att bestå under minst ett år.
6
 Ett 

beslut om aktivitetsersättning är tidsbegränsat och får inte gälla för 

längre tid än tre år i taget.
7
 Efter en period med aktivitetsersättning 

kan den försäkrade ansöka om en ny period.  

Sjukersättning kunde tidigare lämnas tidigast från och med den månad 

den försäkrade personen fyller 30 år. Sedan den 1 februari 2017 gäller 

som en nedre åldersgräns att hel sjukersättning kan lämnas från och 

med juli det år den försäkrade fyller 19 år.
8
 Det innebär att personer  

i åldern 19–29 år även kan komma i fråga för hel sjukersättning. Det 

gäller alltså den åldersgrupp som tidigare kunde få rätt till aktivitets-

ersättning men inte sjukersättning. För sjukersättning på nivåerna tre 

fjärdedels, halv och en fjärdedels sjukersättning gäller fortfarande att 

dessa kan lämnas först från och med den månad den försäkrade fyller 

30 år. Sjukersättning kan lämnas längst till och med månaden före den 

månad den försäkrade fyller 65 år. 

                                                      
4 33 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. 
5 33 kap. 18 § socialförsäkringsbalken. 
6 33 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. 
7 33 kap. 19 § socialförsäkringsbalken. 
8 33 kap. 16 § socialförsäkringsbalken. 
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Ersättning som kan lämnas från och med juli det år den försäkrade 

fyller 19 år kan även komma i fråga för en person som i juli ännu inte 

har fyllt 19 år, men som gör det senare under året. För enkelhetens 

skull använder vi i denna rapport begrepp som 19-åringar och 19–29 

år, trots att åldersgränserna i lagtexten är formulerade på ett annat sätt.  

Rätten till sjukersättning skiljer sig på några punkter från rätten till 

aktivitetsersättning. Ett beslut om sjukersättning är till exempel inte 

tidsbegränsat, medan ett beslut om aktivitetersättning alltid är tids-

begränsat. Det innebär att Försäkringskassan bara kan bevilja sjuk-

ersättning om myndigheten kan anta att arbetsförmågan är stadig-

varande nedsatt och att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna  

leda till att den försäkrade personen återfår arbetsförmågan.
9
  

Vid prövningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska Försäkrings-

kassan ta hänsyn till den försäkrade personens förmåga att försörja  

sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
10

 Det gäller både 

när Försäkringskassan prövar rätten till sjukersättning och rätten till 

aktivitetsersättning. Arbetsförmågan ska alltså prövas i förhållande  

till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Även subventionerade 

anställningar riktade mot personer med funktionsnedsättning ingår i 

det begreppet, till exempel anställning med lönebidrag, skyddat arbete 

hos offentlig arbetsgivare och anställning på Samhall. I rapporten 

används ett sammanfattande begrepp för dessa anställningsformer,  

den skyddade arbetsmarknaden.  

För aktivitetsersättning finns en bestämmelse som säger att en försäk-

rad person har rätt till aktivitetsersättning om hen på grund av funk-

tionshinder ännu inte har avslutat sin skolgång på grundskolenivå eller 

gymnasial nivå när hen fyller 19 år. Det brukar kallas för aktivitets-

ersättning vid förlängd skolgång. I sådana fall beviljar Försäkrings-

kassan hel aktivitetsersättning utan att pröva nedsättningen av 

arbetsförmågan.
11

  

Lagstiftningen och lagstiftningsarbetet 

Anledningen till att personer under 30 år tidigare inte kunde få sjuk-

ersättning var att lagstiftaren ville säkerställa att så stora insatser  

                                                      
9 33 kap. 6 § socialförsäkringsbalken. Rehabiliteringsinsatserna anges i 27 kap. 6 § och 29–31 

kap. socialförsäkringsbalken. 
10 33 kap. 10 § socialförsäkringsbalken. 
11 33 kap. 8 och 13 §§ socialförsäkringsbalken. 
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som möjligt skulle ha genomförts för att ta tillvara unga människors 

kapacitet och förmåga till utveckling. När bestämmelserna om sjuk-

ersättning och aktivitetsersättning infördes anförde regeringen i 

förarbetena följande: 

Det är också principiellt viktigt att det görs klart för såväl den enskilde som 

samhället i sin helhet att ingen skall behöva bli pensionerad i mycket unga 

år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möjligt ta till-

vara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är svårt sjuka 

eller funktionshindrade.12 

Utifrån denna skrivning motiverade regeringen också tidsbegräns-

ningen i aktivitetsersättningen. Syftet var att de ungas potential till 

arbete därigenom skulle prövas regelbundet.
13

  

När förslaget att införa en möjlighet för personer under 30 år att få rätt 

till hel sjukersättning diskuterades – att åter införa en stadigvarande 

ersättning för unga – framfördes under remissförfarandet att det är 

viktigt att unga inte ”fastnar” i sjukersättning i stället för att ta tillvara 

en arbetsförmåga.
14

  

Förslaget till den nya bestämmelsen om sjukersättning för personer i 

åldern 19–29 år lades fram i budgetpropositionen för 2017 och bygger 

på förslag som behandlades i promemorian Mer tydlighet och aktivitet 

i sjuk- och aktivitetsersättningen.
15

 Andra delar av denna reform rör 

bestämmelser om prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersätt-

ning, större trygghet vid vilande sjukersättning och förenkling av 

förnyad utredning. Men vi berör inte dessa delar vidare i den här 

rapporten.  

När det gäller den nya åldersgränsen för sjukersättning uttalade 

regeringen i propositionen att det är en heterogen grupp unga som  

får aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Gruppen 

omfattar både unga som sannolikt aldrig kommer att kunna arbeta  

och unga som med lämpliga insatser kan utveckla en arbetsförmåga.
16

 

Regeringen önskade därför renodla aktivitetsersättningen så att för-

                                                      
12 Prop. 2000/01:96, Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension, s. 71. 
13 Prop. 2000/01:96, Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension s. 81. Se 

även Ds 2000:40, Aktivitetsersättning – Nytt försäkringsstöd för unga med långvarig 
medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan, s. 85–89. 

14 Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 10, s. 52. 
15 Ds 2016:5, Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, s. 25–38. 
16 Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 10, s. 51–53. 
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månen uteslutande omfattar de unga som har potential att utveckla 

arbetsförmåga eller endast har en partiellt nedsatt arbetsförmåga. 

Regeringen förväntade sig också att renodlingen skulle underlätta för 

Försäkringskassan att arbeta aktivt med dessa ärenden och se till att 

rätt insatser ges till rätt personer i rätt tid. 

När det gäller de unga som sannolikt aldrig kommer att kunna arbeta, 

framhöll regeringen att många upplever oro när de vart tredje år 

behöver ansöka om aktivitetsersättning. Vidare menade regeringen att 

talet om rehabilitering, arbetsförmåga, återgång i arbete och liknande 

riskerar att framstå som nästan kränkande för unga med mycket 

omfattande funktionsnedsättningar.
17

  

Även Riksrevisionen konstaterade år 2015 i sin rapport 

Aktivitetsersättning – En ersättning utan aktivitet? att det finns 

problem inom aktivitetsersättningen.
18

 Riksrevisionen pekar på den 

oro som kan skapas hos unga med grava funktionsnedsättningar över 

att enbart kunna få en tidsbegränsad ersättning och att regelbundet 

behöva genomgå en prövning för bli beviljad aktivitetsersättning. 

Även Försäkringskassan pekar i ett förändringsförslag på att det 

skapar onödig administration och tar resurser i anspråk att återkom-

mande behöva utreda ansökningar för personer som myndigheten 

bedömer har en mycket liten möjlighet att få eller återfå någon 

arbetsförmåga.
19

 

Tanken bakom förslaget var följaktligen att öka försörjningstrygg-

heten och att minska den belastning det är för både den enskilde och 

Försäkringskassan med förnyade ansökningar för den förhållandevis 

lilla grupp unga vars funktionsnedsättningar är så pass omfattande att 

de sannolikt aldrig kommer att utveckla en arbetsförmåga. Enligt 

Försäkringskassans prognos kommer ungefär 10 procent av de perso-

ner som har aktivitetsersättning att ha gått över från den förmånen till 

sjukersättning tre år efter att de nya reglerna har införts. Det motsvarar 

ungefär 3 000 personer år 2018.
20

  

För åldersgruppen 19–29 år är ersättningsnivån för aktivitetsersättning 

respektive sjukersättning densamma. Förarbetena motiverar detta med 

                                                      
17 Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 10, s. 52. 
18 Riksrevisionen. Aktivitetsersättning – En ersättning utan aktivitet? RiR rapport 2015:7. 
19 Försäkringskassan, Fler förslag för minskat krångel. December 2014. 
20 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk-  

och aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, dnr 002675-2018. s. 4. 
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att det inte ska finnas några ekonomiska drivkrafter för vad personer 

ansöker om för förmån.
21

 Enligt regeringen ska de personer som får 

sjukersättning med stöd av den nya bestämmelsen i övrigt omfattas av 

de villkor som gäller för den som har sjukersättning, förutom beräk-

ningsregler och vissa samordningsregler. Det innebär bland annat att 

de personer i åldern 19–29 år som får sjukersättning inte har rätt till 

den särskilda ersättning för aktiviteter som personer med aktivitets-

ersättning har rätt till.
22

  

 Genomförandet av granskningen 1.3

Vi har genomfört granskningen genom en rättsutredning och genom 

att undersöka beskrivande statistik från Försäkringskassan. Vi har 

dessutom genomfört granskningar av Försäkringskassans ärendeakter 

(aktgranskning) i tre olika urval. Slutligen har vi även gjort intervjuer 

på Försäkringskassan. Dessa genomfördes som gruppintervjuer med 

handläggare inom aktivitetsersättning och sjukersättning och som 

enskilda intervjuer med specialister.  

Den nya regeln infördes den 1 februari 2017. ISF har beställt uppgifter 

om antalet beslut om sjukersättning för personer i åldersgruppen  

19–24 år, som fattats under perioden 1 februari 2017–31 augusti 2018. 

Vi har också beställt uppgifter rörande ärenden där personer beviljats 

hel aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga inom samma ålders-

spann och tidsperiod. Ett kriterium var att ingen i gruppen skulle ha 

haft aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare. Utifrån en 

analys av de beställda uppgifterna har vi gjort en första beställning av 

akter för aktgranskningen i form av två urval, ett för respektive grupp.  

Dessa urval omfattar gruppen personer som har blivit beviljade sjuk-

ersättning (beviljad sjukersättning) och gruppen som blivit beviljade 

aktivitetsersättning för första gången (nybeviljad aktivitetsersättning).  

Gruppen beviljad sjukersättning omfattade totalt 67 ärenden och vi 

beställde samtliga ärenden. Det är således en totalundersökning av 

gruppen.  

Men gruppen som blivit beviljade aktivitetsersättning för första 

gången – nybeviljad aktivitetsersättning – gav vid aktgranskningen 

                                                      
21 Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 10, s. 54. 
22 Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 10, s. 53. 
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inte en tillräckligt god bild av hur gränsdragningen ser ut mellan de 

unga som blir beviljade hel aktivitetsersättning och de unga som blir 

beviljade hel sjukersättning. Vi valde därför att granska ytterligare  

en grupp med aktivitetsersättning för att få en bättre helhetsbild. 

Gruppen nybeviljad aktivitetsersättning omfattade i urvalsramen 

5 637 personer. 

Beställningen av akter till den andra gruppen med aktivitetsersättning 

– tidigare haft aktivitetsersättning – omfattar samma åldersgrupp och 

samma tidsperiod när beslutet fattades som de övriga akterna i gransk-

ningen. Men vi specificerade då att personerna ska ha haft minst ett 

beslut om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare  

där beviljandetiden var minst 24 månader. Gruppen tidigare haft 

aktivitetsersättning omfattade i urvalsramen 2 381 personer. 

Vi har granskat totalt 266 personakter i dessa tre urval.  

 

 

Urval i aktgranskningen 

Försäkrade 19–24 år med beslut fattat 1 februari 2017–31 augusti 2018. 

Urval 1, beviljad sjukersättning: Har blivit beviljade hel sjukersättning. 

Ska inte ha haft aktivitetersättning för nedsatt arbetsförmåga tidi-

gare. Kan ha haft aktivitetsersättning för förlängd skolgång. 

67 granskade ärenden.  

Urval 2, nybeviljad aktivitetsersättning: Har blivit beviljade aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Ska inte ha haft aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare. Kan ha haft aktivitets-

ersättning för förlängd skolgång. 94 granskade ärenden.  

Urval 3, tidigare haft aktivitetsersättning: Har blivit beviljade aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Ska ha haft minst ett beslut  

om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare där 

beviljandetiden var minst 24 månader. 105 granskade ärenden. 
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Tabell 1.1 Antal och andel (%) granskade ärenden i de tre urvalen 

i aktgranskningen 

 Kvinnor Män  Totalt 

 Antal Andel Antal Andel Antal 

Beviljad sjukersättning  18 27 % 49 73 % 67 

Nybeviljad aktivitetsersättning 44 47 % 50 53 % 94 

Tidigare haft aktivitetsersättning 49 47 % 56 53 % 105 

Totalsumma 111 42 % 155 58 % 266 

Anm.: Alla granskade ärenden avser hel ersättning. Gruppen beviljad sjukersättning är samtliga 

ärenden i urvalsramen. 

Källa: Statistik från Försäkringskassan över samtliga försäkrade i de tre urvalen. 

Fler män än kvinnor har blivit beviljade sjukersättning i urvalsgruppen 

beviljad sjukersättning. I grupperna med aktivitetsersättning är fördel-

ningen mellan kvinnor och män mer jämn (tabell 1.1). Det finns även 

andra skillnader mellan kvinnor och män i våra resultat, som vi redo-

visar löpande i rapporten. Vi vill betona att skillnaderna gäller urvals-

grupperna i granskningen och att vi inte kan dra några generella slut-

satser om skillnader mellan könen inom sjuk- och aktivitetsersättning 

utifrån detta.  

För en mer detaljerad beskrivning av genomförandet av granskningen, 

se bilaga 1. 

 Granskningen kompletterar 1.4

Försäkringskassans uppföljning 

Försäkringskassan besvarade i februari 2019 ett regeringsuppdrag  

som bland annat innebär att Försäkringskassan har följt upp den nya 

bestämmelsen om hel sjukersättning från 19 år som började gälla  

den 1 februari 2017.
23

 Försäkringskassan redovisar i sitt svar statistik 

över de unga som har gått från aktivitetsersättning till sjukersättning 

och över nybeviljanden av sjukersättning, det vill säga personer under 

30 år som har fått sjukersättning utan att tidigare ha haft aktivitets-

                                                      
23 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och 

aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, Dnr 002675-2018. 
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ersättning. Försäkringskassan redogör också för vilka grupper det är 

som byter till sjukersättning och om det finns förutsättningar för att 

reformen leder till ökad aktivitet i aktivitetsersättningen.  

Det finns flera skillnader mellan ISF:s granskning och Försäkrings-

kassans svar på regeringsuppdraget, såväl metodologiskt som när  

det gäller vilka frågor de besvarar. ISF:s granskning belyser särskilt 

om reformen fångar upp den målgrupp som är avsedd. Vi analyserar 

tillämpningen av reformen och hur reformen har påverkat den försäk-

rades val att ansöka om en viss förmån. Försäkringskassans svar på 

regeringsuppdraget analyserar framför allt utfallet av vilka som får 

sjukersättning och vilka som får aktivitetsersättning och använder 

statistik kompletterat med intervjuer.
24

  

 Rapportens innehåll 1.5

Kapitel 2 redovisar resultaten från granskningen av ärenden där unga 

personer som inte tidigare haft aktivitetsersättning för nedsatt arbets-

förmåga har fått sjukersättning. 

I kapitel 3 beskriver vi resultaten från granskningen som gäller 

gruppen unga som har beviljats hel aktivitetsersättning. 

Kapitel 4 tar upp frågan om den särskilda ersättning för aktiviteter 

som personer med aktivitetsersättning kan få och vilken betydelse  

den kan ha för vilken ersättning enskilda väljer att ansöka om.  

Kapitel 5 innehåller ISF:s slutsatser och rekommendationer.  

                                                      
24 I sitt svar på regeringsuppdrag analyserar Försäkringskassan också om det finns förutsättningar 

att reformen leder till ökad aktivitet i aktivitetsersättningen. 



Beslut om sjukersättning för unga med omfattande funktionsnedsättning 
 

27 

2 Beslut om sjukersättning för unga 

med omfattande 

funktionsnedsättning 

Granskningen visar att samtliga ärenden där Försäkringskassan har 

beviljat sjukersättning till en person i åldersgruppen 19–24 år har till-

räckliga underlag för ett beslut. ISF bedömer att underlagen i ärendena 

stödjer de unga personernas rätt till sjukersättning.  

I detta kapitel besvarar vi den första frågan i vår granskning:  

– Finns det personer bland unga försäkrade som blir beviljade 

hel sjukersättning vars arbetsförmåga inte är helt och stadig-

varande nedsatt eller för vilka rehabiliteringsåtgärder kan leda 

till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga?  

Granskningen av ärendeakter visar att samtliga unga personer under 

25 år i den grupp som har beviljats sjukersättning har helt nedsatt 

arbetsförmåga på grund av omfattande funktionsnedsättningar som 

sätter ner den fysiska eller den psykiska prestationsförmågan.  

I vår granskning av dessa 67 ärenden har vi funnit att Försäkrings-

kassans utredning visar att samtliga unga har haft helt och stadig-

varande nedsatt arbetsförmåga, och att rehabiliteringsåtgärder inte 

bedöms kunna leda till att den unga personen får eller återfår någon 

arbetsförmåga. Det gäller på både den öppna och den skyddade 

arbetsmarknaden.  

Genomgången av beslut i dessa ärenden visar att Försäkringskassan i 

många fall i motiveringen till besluten redogör för rättsregler som inte 

är helt relevanta för den aktuella åldersgruppen.  

Kapitlet beskriver gruppen unga personer som har beviljats sjukersätt-

ning (avsnitt 2.1) och deras diagnoser (avsnitt 2.2). Vidare beskrivs de 
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läkarutlåtanden som Försäkringskassan har fått in i ärendena (avsnitt 

2.3) och hur handläggarna konsulterar den försäkringsmedicinska 

rådgivaren i handläggningen (avsnitt 2.4). Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av en brist i motiveringen av besluten (avsnitt 2.5). 

 En beskrivning av gruppen unga som 2.1

beviljas sjukersättning – vad har de 
ansökt om och hur har reformen tagits 

emot? 

Granskningen av ärendeakter visar att de personer som beviljas sjuk-

ersättning före 25 års ålder har svåra funktionsnedsättningar som 

stadigvarande sätter ner arbetsförmågan.  

De 67 ärenden som vi har granskat gäller 18 kvinnor och 49 män.  

Urvalet till aktgranskningen innebär att ingen av de försäkrade har 

haft aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare. I 33 ären-

den där sjukersättning har beviljats har den unga personen först ansökt 

om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. I ett ärende har 

personen först ansökt om aktivitetsersättning för förlängd skolgång 

och i resterande 33 ärenden har den unga personen ansökt direkt om 

sjukersättning (tabell 2.1).  

Det är inte särskilt anmärkningsvärt att så många av de unga som har 

beviljats sjukersättning först har ansökt om aktivitetsersättning. Det 

beror på att reglerna nyligen ändrades och att gruppen tidigare var 

hänvisad till att ansöka om aktivitetsersättning.  

I de ärenden där den unga personen först har ansökt om aktivitets-

ersättning framgår det i en majoritet av ärendena – 24 av 34 ärenden – 

att Försäkringskassan hade informerat om möjligheten att i stället 

ansöka om sjukersättning. I de övriga tio akterna framgår att ansökan 

var ändrad, men det gick inte att utläsa hur den sökande hade fått 

information om möjligheten att i stället ansöka om sjukersättning.  
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Tabell 2.1 Antal och andel (%) i den granskade gruppen med 

sjukersättning som ansöker direkt om sjukersättning.  

Även fördelat på kvinnor och män 

Vad den försäkrade  

först ansökte om 
Kvinnor Män Totalt 

 Antal  Andel Antal  Andel Antal 

Sjukersättning 7 39 % 26 53 % 33 

Aktivitetsersättning 11 61 % 23 47 % 34 

Totalsumma 18 100 % 49 100 % 67 

Anm.: Tabellen visar andelar av kvinnorna respektive männen. Inom aktivitetsersättning ansökte 

samtliga utom en om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. En man ansökte först om 

aktivitetsersättning för förlängd skolgång. 

Källa: ISF aktgranskning, urval 1. 

I våra intervjuer med handläggare på Försäkringskassan framkommer 

att unga som kommer i fråga för sjukersättning har svåra 

funktionsnedsättningar. Handläggarna uppger att många under 30 år 

som får sjukersättning omfattas av personkretsen i lagen (1993:387) 

om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) och har 

diagnoser inom till exempel autismspektrum
25

. 

För de unga personer som har beviljats sjukersättning har 

Försäkringskassan bedömt att rehabiliteringsinsatser inte kan bidra till 

att öka arbetsförmågan. Några personer har en strukturerad 

samhällsinsats i form av daglig verksamhet eller liknande och en del 

har medicinsk behandling för att behålla eller öka funktionen. Men av 

ärendena framgår att många av de unga personerna med svår 

funktionsnedsättning behöver mycket hjälp och stöd med dagliga 

aktiviteter som rör mat, hygien och liknande. Alla behöver eller 

önskar inte delta i regelbundna aktiviteter utanför hemmet.  

Av intervjuerna framgår att samtliga handläggare upplever att 

reformen har tagits emot mycket väl av de försäkrade och deras 

                                                      
25Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för alla 

autismspektrumtillstånd är begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och 
begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Autismspektrum-

tillstånd innefattar diagnoserna autistiskt syndrom, atypisk autism, Aspergers syndrom och 

desintegrativ störning. Källa: Kunskapsguiden.se. Socialstyrelsen är ansvarig utgivare för 
Kunskapsguiden i samverkan med andra myndigheter. 
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ställföreträdare. Handläggarna säger att de unga personer som har 

svårast funktionsnedsättningar (eller deras ställföreträdare) anser att 

det är en lättnad att slippa ansöka på nytt och begära ett nytt läkar-

utlåtande. En handläggare beskriver det på följande sätt: 

I vissa fall, just med de här grava nedsättningarna, kan det vara oerhört 

omständligt att få en person till ett läkarbesök bara för att få ett läkar-

utlåtande. [Det kan skapa] oro och ett ganska omfattande lidande för  

den personen. Så jag tror att de anhöriga och de som sköter omsorgen  

om de här personerna upplever det som en väldigt positiv förändring.  

 De unga personer som beviljas 2.2
sjukersättning har omfattande 

funktionsnedsättningar 

För att synliggöra funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsning-

arna inom de grupper som har fått aktivitetsersättning och sjukersätt-

ning har vi analyserat vilka huvuddiagnoser som är vanligast i våra tre 

urvalsgrupper. Här redovisar vi huvuddiagnoser för den första urvals-

gruppen, det vill säga för unga personer som beviljats sjukersättning. 

Diagnoserna redovisas enligt den internationella klassificeringen  

ICD-10-SE.
26

  

I de flesta av de 67 granskade ärenden där sjukersättning har beviljats 

förekommer mer än en diagnos. I de läkarutlåtanden om hälsotillstånd 

som normalt, och ibland tillsammans med någon annan utredning, 

ligger till grund för beslut om ersättning anges den försäkrades huvud-

diagnos först.  

I 34 av de 67 ärendena finns huvuddiagnosen inom diagnoskapitlet 

psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar.
27

 Över 

hälften av dessa 34 ärenden har någon grad av psykisk utvecklings-

störning som huvuddiagnos.
28

 I 11 av de 67 ärendena är huvud-

diagnosen autism i barndomen eller atypisk autism.
29

 Även andra 

typer av psykisk störning förekommer som huvuddiagnos. 

                                                      
26 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, Systematisk 

förteckning, Svensk version 2019. 
27 Diagnoskapitel F enligt ICD-10-SE. 
28 F70–F79 enligt ICD-10-SE. 
29 F84.0–F84.1 enligt ICD-10-SE. 
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Utöver de som har en psykisk utvecklingsstörning som huvuddiagnos 

finns en sådan diagnos med bland de tre först nämnda diagnoserna i 

20 ärenden. I ärenden där en autismdiagnos inte är huvuddiagnos finns 

en sådan diagnos bland de tre först nämnda i 15 ärenden. 

I 17 av de 67 ärendena finns huvuddiagnosen inom diagnoskapitlet 

sjukdomar i nervsystemet.
30

 Det handlar till exempel om muskelsjuk-

domar och cerebral pares. En del av dessa unga personer har också 

någon form av psykiatrisk diagnos. 

I 12 ärenden finns huvuddiagnos inom diagnoskapitlet medfödda 

missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser.
31

 Det gäller  

till exempel Downs syndrom. 

De allra flesta unga personer som har beviljats sjukersättning har alltså 

en psykiatrisk diagnos som huvuddiagnos eller som bidiagnos. 

Vi har i aktgranskningen även analyserat vissa delar av den medicin-

ska utredningen i ärendena. Hur gamla är de läkarutlåtanden som 

lämnas in av de försäkrade och i vilken omfattning konsulterar hand-

läggarna den försäkringsmedicinska rådgivaren i ärenden? Syftet med 

att analysera detta är att få en bild av kvaliteten på utredningarna.  

 Läkarutlåtandena är aktuella 2.3

Den som ansöker om sjukersättning ska lämna in ett läkarutlåtande om 

inte särskilda skäl talar emot det.
32

 Det finns inga regler om hur gam-

malt ett sådant läkarutlåtande får vara. I en majoritet av ärendena var 

läkarutlåtandet utfärdat högst tre månader innan ansökan kom in till 

Försäkringskassan, 48 av de 67 ärendena. I de ärenden där det enbart 

fanns äldre läkarutlåtanden beskriver utlåtandet i regel på ett tydligt 

sätt diagnosen och funktionsnedsättningen som permanent. Även äldre 

medicinska underlag kan därför styrka rätten till sjukersättning. Vi 

fann i vår granskning att läkarutlåtandena inte i något fall var så inak-

tuella att det medicinska underlaget sammantaget inte var ett tillräck-

ligt underlag för beslut. 

De intervjuade handläggarna menar att det för vissa diagnoser inte 

spelar så stor roll om läkarutlåtandet är flera år gammalt, eftersom  

                                                      
30 Diagnoskapitel G enligt ICD-10-SE. 
31 Diagnoskapitel Q enligt ICD-10-SE. 
32 3 § förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning. 
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de vet att funktionsnedsättningen är bestående. Det som handläggaren 

i så fall behöver veta är att den information som framgår av ett äldre 

läkarutlåtande fortfarande är aktuell när de prövar rätten till förmånen. 

Det är vanligt att personer med vissa typer av diagnoser, till exempel 

utvecklingsstörning, inte har någon upparbetad eller regelbunden 

läkarkontakt. Det kan då vara svårt att gå till en läkare på en vård-

central och be om att få ett läkarutlåtande. Vi beskriver mer om 

läkarutlåtanden i avsnitt 3.9. 

 Handläggarna konsulterar sällan en 2.4
försäkringsmedicinsk rådgivare  

Granskningen visar att handläggarna i dessa ärenden sällan konsul-

terar en försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan. I majo-

riteten av ärendena – 60 av 67 ärenden – har inte någon sådan konsul-

tation begärts. Den försäkringsmedicinska rådgivaren är en läkare som 

ska fungera som ett stöd för Försäkringskassans handläggare och vid 

behov hjälpa dem att förstå och analysera den information om den 

enskildes medicinska tillstånd, funktion och förmåga till aktivitet som 

finns i de medicinska underlagen. 

I de ärenden där den försäkringsmedicinska rådgivaren har konsulte-

rats framgår av utlåtandet antingen att den unga personens arbetsför-

måga är helt nedsatt eller stadigvarande helt nedsatt, eller att rehabili-

teringsmöjligheterna är helt uttömda.  

Det finns inga skillnader mellan könen i hur stor del av ärendena som 

Försäkringskassan har konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare. 

Både i ärenden som gäller kvinnor och ärenden som gäller män har 

handläggaren konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare i denna 

grupp i cirka 10 procent av ärendena.  

En reflektion från aktgranskningen är att det i flera av de ärenden där 

den försäkringsmedicinska rådgivaren har konsulterats finns tydliga 

medicinska underlag med väl beskriven diagnos och prognos. Vi upp-

lever därför att syftet med konsultationen är oklart. Att konsultera den 

försäkringsmedicinska rådgivaren kan vara en del av lärandet för en 

handläggare, men det är viktigt att resurserna används effektivt och att 

konsultationen bidrar till att handläggningen drivs framåt i ärendet och 

att en korrekt bedömning kan göras. 
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 Vissa beslut motiveras utifrån fel 2.5

bestämmelse 

Ett annat resultat som framkommer i aktgranskningen är att Försäk-

ringskassan i beslut om sjukersättning för den aktuella åldersgruppen 

ofta redogör i ganska allmänna ordalag för vilka förutsättningar som 

ska vara uppfyllda för att en person ska vara berättigad till ersätt-

ningen. Denna information återfinns då under rubriken Motivering  

till beslutet. Vi noterar att det är vanligt att informationen då handlar 

om de förutsättningar som gäller för att personer som är mellan 30 och 

65 år ska få sjukersättning.  

Nedan följer två exempel på hur Försäkringskassan skriver i beslut  

om sjukersättning till personer under 30 år: 

För rätt till sjukersättning krävs att arbetsförmågan för all överskåd-

lig framtid är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel
33

  

i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Sjukersätt-

ning kan tidigast beviljas från och med juli månad det år då den 

försäkrade fyller 19 år. 

Man kan få sjukersättning om arbetsförmågan på grund av sjukdom 

är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel
34

. Arbetsförmågan 

bedöms i förhållande till alla slags förvärvsarbeten på hela arbets-

marknaden, inklusive särskilt anpassade arbeten. Med stadigvarande 

menas för all överskådlig framtid och att medicinsk eller arbetslivs-

inriktad rehabilitering inte ens på sikt bedöms kunna leda till att 

arbetsförmågan förbättras. 

Eftersom personer under 30 år endast kan få sjukersättning om arbets-

förmågan är helt eller i det närmaste helt nedsatt är information om att 

arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel inte relevant 

för personer i åldersgruppen 19–29 år. Men sådan icke relevant infor-

mation lämnades i en tredjedel av de granskade besluten om sjuk-

ersättning – 22 av 67 ärenden.  

Vid intervjuerna framkommer att det i den mall som används för 

beslut i sjukersättningsärenden finns en standardiserad text med en 

allmän formulering om förutsättningarna för att få sjukersättning. Men 

texten är inte anpassad till de förutsättningar som gäller för den unga 

                                                      
33 Fetstil av ISF. 
34 Fetstil av ISF.  
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personens möjlighet att få sjukersättning. De intervjuade anser att det 

därför är upp till varje handläggare att ändra i texten, vilket de ofta 

inte gör. 

ISF anser därför att den redogörelse för lagstiftningen som Försäk-

ringskassan lämnar i en del beslut om sjukersättning till unga personer 

inte är korrekt för målgruppen. Försäkringskassan bör se över vilken 

information som myndigheten lämnar i besluten.  
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3 Många unga som har beviljats 

aktivitetsersättning uppfyller även 

förutsättningarna för rätt till hel 

sjukersättning 

I det här kapitlet presenterar vi resultat från analysen av handlägg-

ningen och utfallet i ärenden om aktivitetsersättning, både för personer 

som får aktivitetsersättning för första gången och de som tidigare har 

haft aktivitetsersättning under minst en period på 24 månader eller 

mer.  

Granskningen visar att i de båda grupperna som har blivit beviljade 

aktivitetsersättning finns ett betydande antal ärenden där vi bedömer 

att personerna även skulle kunna vara kvalificerade för sjukersättning. 

Detta gäller särskilt gruppen som tidigare har haft ett längre beslut  

om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga (gruppen 

tidigare haft aktivitetsersättning). I den gruppen bedömer vi att vill-

koren för sjukersättning var uppfyllda i nästan hälften av ärendena 

(41 procent).  

Därutöver finns det flera gränsfall. I gränsfallen tyder utredningen  

på att funktionsnedsättningen är varaktig men att situationen i det 

enskilda ärendet gör att vi bedömer att det ändå är rimligt att Försäk-

ringskassan inte lämnar information till den enskilde om att hen kan 

ansöka om sjukersättning i stället för aktivitetsersättning.  

Kapitlet besvarar den andra frågan i granskningen: 

– Finns det personer bland unga försäkrade som blir beviljade 

hel aktivitetsersättning som även skulle kunna bedömas 

uppfylla villkoren för rätt till hel sjukersättning?  
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Kapitlet beskriver inledningsvis de ärenden som vi bedömer uppfyller 

förutsättningarna för rätt till sjukersättning (avsnitt 3.1), de ärenden 

som vi bedömer är gränsfall mellan aktivitetsersättning och sjukersätt-

ning (avsnitt 3.2) samt Försäkringskassans information om sjukersätt-

ning till de som ansöker om aktivitetsersättning (avsnitt 3.3). Därefter 

redovisar vi diagnoserna hos gruppen som har beviljats aktivitets-

ersättning (avsnitt 3.4) och de strukturerade insatser som pågår eller 

planeras för gruppen (avsnitt 3.5). Därefter följer ett avsnitt som 

beskriver handläggarnas konsultation med försäkringsmedicinsk 

rådgivare (avsnitt 3.6) och det följs av en beskrivning av förmåns-

tidens längd i aktivitetsersättning (3.7). Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av hur den försäkrade har rätt att välja vilken förmån hen 

ansöker om (avsnitt 3.8) och en beskrivning av svårigheterna för de 

försäkrade att få fram medicinska underlag till ansökan (avsnitt 3.9).  

I rutan nedan förtydligar vi våra tre urval.  

 

Urval i aktgranskningen 

Försäkrade 19–24 år med beslut fattat 1 februari 2017–31 augusti 2018. 

Urval 1, beviljad sjukersättning: Har blivit beviljade hel sjukersättning. 

Ska inte ha haft aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidi-

gare. Kan ha haft aktivitetsersättning för förlängd skolgång. 

67 granskade ärenden. 

Urval 2, nybeviljad aktivitetsersättning: Har blivit beviljade aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Ska inte ha haft aktivitetsersätt-

ning för nedsatt arbetsförmåga tidigare. Kan ha haft aktivitetsersätt-

ning för förlängd skolgång. 94 granskade ärenden.  

Urval 3, tidigare haft aktivitetsersättning: Har blivit beviljade aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Ska ha haft minst ett beslut  

om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare där 

beviljandetiden var minst 24 månader. 105 granskade ärenden. 
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 Ärenden inom aktivitetsersättning där 3.1

den försäkrade bedöms uppfylla villkoren 

för rätt till hel sjukersättning  

I båda grupperna med aktivitetsersättning har vi i samtliga ärenden 

bedömt att underlagen är tillräckliga för beslut. I samtliga fall delar 

ISF också bedömningen att det har varit rimligt att bevilja personerna 

hel aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga, vilket är den förmån 

som personerna har ansökt om.  

Vi har också bedömt om förutsättningarna för att bevilja sjukersätt-

ning hade varit uppfyllda om ansökan hade gällt denna förmån. Vi har 

då analyserat samtliga underlag i ärendet utifrån de krav som lagstift-

ningen ställer. Avgörande för om kriterierna för sjukersättning i dessa 

fall är uppfyllda är om arbetsförmågans nedsättning är bestående på 

grund av nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmå-

gan samt om rehabiliteringsmöjligheterna bedöms vara uttömda. 

Anledningen till att vi först har bedömt om underlagen är tillräckliga 

för beslut är att det är viktigt för rättssäkerheten och för den enskilda 

unga personen att beslut i ärenden fattas på tillräckliga underlag. Det 

handlar om beslut som är avgörande för den försäkrades försörjning 

under en längre tid. Det är också det första steget i att bedöma om 

kvaliteten i besluten är hög. I bilaga 1 finns mer information om hur  

vi har gått tillväga i granskningen.  

I 9 procent av ärendena (8 ärenden) inom gruppen nybeviljad 

aktivitetsersättning och i 41 procent av ärendena (43 ärenden) inom 

gruppen tidigare haft aktivitetsersättning är vår bedömning att även 

förutsättningarna för att bevilja sjukersättning har varit uppfyllda 

(tabell 3.1).  
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Tabell 3.1. Antalet och andelen (%) personer som bedöms vara 

kvalificerade även för sjukersättning, inom urvals-

grupperna med aktivitetsersättning. Även fördelat  

på kvinnor och män 

 

Nybeviljad aktivitetsersättning Tidigare haft aktivitetsersättning 

 

Även kvalificerade  
för sjukersättning 

Hela 
gruppen 

Även kvalificerade  
för sjukersättning 

Hela 
gruppen 

 

Antal  Andel Antal Antal Andel Antal 

Kvinnor 1 2 % 44 17 35 % 49 

Män  7 14 % 50 26 46 % 56 

Totalt 8 9 % 94 43 41 % 105 

Källa: ISF aktgranskning urval 2 och 3. 

Det är viktigt att notera att Försäkringskassan är bunden av den 

försäkrades ansökan. Det innebär att Försäkringskassan inte på eget 

initiativ kan pröva rätten till sjukersättning utan att den enskilde har 

ansökt om det (se även avsnitt 3.8). 

 Ärenden som är gränsfall – det är rimligt 3.2

med aktivitetsersättning trots omfattande 

och bestående funktionsnedsättningar 

I vår granskning bedömde vi att flera ärenden var gränsfall mellan 

aktivitetsersättning och sjukersättning. Gränsfallen var ärenden utöver 

de där vi har bedömt att personerna även skulle kunna vara kvali-

ficerade för sjukersättning. I gruppen nybeviljad aktivitetsersättning 

var 11 av de 94 ärendena gränsfall (12 procent) och i gruppen tidi-

gare haft aktivitetsersättning var 10 av de 105 ärendena gränsfall 

(10 procent) (tabell 3.2). Se bilaga 1 för mer information om hur vi  

har gått tillväga i aktgranskningen.  

De unga personer som dessa ärenden rör har en bestående funktions-

nedsättning med stora aktivitetsbegränsningar. Sjukersättning hade 

därför kunnat övervägas om den försäkrade hade ansökt om det. Vi 

bedömer ändå att situationen i det enskilda ärendet gör att det varit 

rimligt att bevilja hel aktivitetsersättning, vilket den försäkrade också 

ansökt om, och att inte väcka frågan om sjukersättning.  
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I princip alla unga personer i den här gruppen har en neuropsykiatrisk 

diagnos, ofta i kombination med psykisk utvecklingsstörning eller 

fysisk sjukdom. I något fall finns också en annan psykiatrisk diagnos 

som tillägg till en diagnos inom autismspektrum. I endast ett av de 

ärenden som vi bedömde var ett gränsfall har den enskilde enbart en 

fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning. I något fall har den unga 

personen en sjukdom som har uppkommit eller förvärrats i tonåren, 

utöver en neuropsykiatrisk diagnos. Det handlar om ett allvarligt 

tillstånd med osäker prognos, men där personen har påbörjat en 

medicinsk behandling.  

Hälften av personerna i gruppen gränsfall nybeviljad aktivitetsersätt-

ning fyllde 19 år under det år som beslutet fattades och var alltså fort-

farande tonåringar. För unga människor med funktionsnedsättning är 

det ofta osäkert vilken grad av självständighet de kan nå när det gäller 

boende och mer vardagliga sysslor. I vissa fall har den unga personen 

inte hunnit pröva på någon egentlig sysselsättning utöver skolan och 

är därför ganska oprövad i en mer arbetslik situation. En del personer 

har ännu inte funnit en sysselsättning där deras fulla potential kommer 

till sin rätt. Några har praktiserat eller så pågick det försök att hitta 

lämplig sysselsättning vid tiden för beslutet. En person hade tidigare 

klarat av feriearbete i ett familjeföretag, men hade då arbetat tillsam-

mans med släktingar. 

De unga personer som dessa ärenden gäller har en omfattande och 

bestående funktionsnedsättning och behöver mycket stöd i det dagliga 

livet. Det står också klart att de i nuläget helt saknar arbetsförmåga 

både på den öppna och på den skyddade arbetsmarknaden. 

Men för personerna i den här gruppen är det inte helt klart att de aldrig 

kommer att kunna utveckla någon arbetsförmåga i ett anpassat arbete, 

trots att det inte är sannolikt. De medicinska underlagen är i flera ären-

den inte helt tydliga när det gäller varaktigheten av arbetsförmågans 

nedsättning, även om själva funktionsnedsättningen kommer att bestå 

livet ut. Läkaren kan i det medicinska underlaget ha använt en formu-

lering om att det inte är uteslutet att den försäkrade på mycket lång 

sikt kan komma ut i ett väl anpassat arbete på deltid, eller någon lik-

nande formulering.  
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Tabell 3.2. Antal och andel (%) gränsfall inom urvalsgrupperna med 

aktivitetsersättning. Även fördelat på kvinnor och män 

 Nybeviljad aktivitetsersättning Tidigare haft aktivitetsersättning 

 Gränsfall Hela gruppen Gränsfall Hela gruppen 

 

Antal  Andel Antal Antal Andel Antal 

Kvinnor 3 7 % 44 6 12 % 49 

Män  9 18 % 50 4 7 % 56 

Totalt 11 12 % 94 10 10 % 105 

Källa: ISF aktgranskning urval 2 och 3. 

 Försäkringskassan informerar alltför 3.3
sällan om möjligheterna att ansöka om 

sjukersättning  

Myndigheter är skyldiga att hjälpa enskilda personer så att de kan ta 

tillvara sina intressen.
35

 Det innebär att Försäkringskassan ska lämna 

information om möjligheten att ansöka om sjukersättning om myndig-

heten bedömer att personen skulle behöva den informationen. Annars 

är risken stor att personen inte kan ta tillvara sin rätt.  

Men vi kan konstatera att Försäkringskassan då måste väga Försäk-

ringskassans utredningsskyldighet mot vad personen har ansökt om. 

Försäkringskassans utredningsskyldighet innebär att ärendena ska 

utredas så långt det behövs.
36

 Om en ung person har ansökt om akti-

vitetsersättning och underlaget i ärendet räcker för att bevilja denna 

ersättning, men innehåller någon otydlighet när det gäller prognos  

och rehabiliteringsmöjligheter i framtiden, så kan underlaget vara 

otillräckligt för sjukersättning. Men handläggaren har ingen skyldighet 

att utreda ärendet som om ansökan gäller sjukersättning. Om under-

laget inte styrker rätten till sjukersättning kan det hända att handläg-

garen inte informerar personen om den förmånen. Men om den unga 

personen inte får information om möjligheten att ansöka om sjuk-

ersättning informeras hen inte heller om vilka kompletterande 

                                                      
35 6 § förvaltningslagen (2017:900). 
36 9 och 23 §§ förvaltningslagen (2017:900) och 110 kap. 13 § socialförsäkringsbalken. 
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uppgifter som skulle krävas för att bevilja sådan ersättning. Det finns 

därmed en risk för ett moment 22 i dessa ärenden. 

I aktgranskningen har vi ställt frågan om Försäkringskassan har infor-

merat den försäkrade om möjligheten att ansöka om sjukersättning. 

I de sjukersättningsärenden som har ingått i granskningen hade hälften 

av de unga personerna från början ansökt om hel aktivitetsersättning 

för nedsatt arbetsförmåga (33 av 67 ärenden) och 1 person om aktivi-

tetsersättning för förlängd skolgång. I dessa ärenden har personerna 

ändrat sitt yrkande till att i stället gälla hel sjukersättning.  

I gruppen nybeviljad aktivitetsersättning informerade Försäkrings-

kassan i 6 procent av ärendena om möjligheten att ansöka om 

sjukersättning och inom gruppen tidigare haft aktivitetsersättning 

informerade de i 13 procent av ärendena.  

Vi har också analyserat resultaten utifrån om ISF bedömer att den för-

säkrade skulle uppfylla förutsättningarna för sjukersättning eller inte.  

I gruppen nybeviljad aktivitetsersättning har Försäkringskassan infor-

merat den försäkrade om möjligheten att ansöka om sjukersättning i 

2 av de 8 ärenden där vi bedömde att förutsättningarna för sjukersätt-

ning var uppfyllda (tabell 3.3). I det ena ärendet uppgav ställföreträ-

daren att hen vill se hur den försäkrades förmågor utvecklas framåt i 

tiden. Samma information går inte att utläsa i det andra ärendet, som 

gällde en ansökan om aktivitetsersättning för en period som är betyd-

ligt längre än de tre år som aktivitetsersättning kan beviljas. I detta 

ärende är de medicinska underlagen tydliga med att funktionsnedsätt-

ningen är svår och bestående, men personen har ändå valt att söka 

aktivitetsersättning. 

I resterande 6 av 8 ärenden framgår det inte av ärendeakten om 

Försäkringskassan har informerat den försäkrade om att hen kan söka 

sjukersättning från 19 års ålder. ISF anser att Försäkringskassan borde 

informera om detta i högre grad.  

I 3 av de 8 ärenden i gruppen nybeviljad aktivitetsersättning där vi 

bedömer att kraven för sjukersättning är uppfyllda, men där handläg-

garen inte har informerat om sjukersättning, fattades beslutet om 

aktivitetsersättning i februari eller mars 2017. En förklaring till att 

Försäkringskassan inte informerade i dessa ärenden kan vara att lag-

ändringen att bevilja sjukersättning för personer under 30 år nyligen 

hade trätt i kraft. 
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Inom hela gruppen tidigare haft aktivitetsersättning bedömer vi att 

förutsättningarna för att kunna bevilja sjukersättning är uppfyllda  

i 43 av de 105 ärendena (41 procent). I 10 av dessa 43 ärenden har 

Försäkringskassan informerat om möjligheten att ansöka om hel sjuk-

ersättning, men den försäkrade har ändå ansökt om aktivitetsersättning 

(tabell 3.3.).  

I hela gruppen tidigare haft aktivitetsersättning har Försäkringskassan 

informerat om möjligheten att ansöka om hel sjukersättning i 14 av 

105 ärenden (13 procent). Vi bedömer också att 10 av dessa också 

uppfyller villkoren för hel sjukersättning (tabell 3.3). Det visar att ISF 

och Försäkringskassan bedömer förutsättningarna i ärendena på ett 

likartat sätt. 

Tabell 3.3. Antal och andel (%) inom urvalsgrupperna med 

aktivitetsersättning som har fått information om 

sjukersättning 

 Nybeviljad aktivitetsersättning Tidigare haft 

aktivitetsersättning 

 Även kvalificerad 

för sjukersättning 

Hela 

gruppen 

Även kvalificerad 

för sjukersättning 

Hela 

gruppen 

 

Antal  Andel Antal Antal Andel Antal 

Har fått informa-

tion om hel 
sjukersättning 

2 33 % 6 10 71 % 14 

Totalt 8 9 % 94 43 41 % 105 

Källa: ISF aktgranskning urval 2 och 3. 

Observera att detta inte innebär att Försäkringskassan i dessa ärenden 

hade kunnat pröva rätten till sjukersättning om inte den försäkrade 

ansökt om det. Men ISF bedömer att Försäkringskassan borde infor-

mera i fler av ärendena så att den försäkrade får reda på att hen har 

möjlighet att ansöka om sjukersättning.  

I intervjuerna är handläggarna samstämmiga i att Försäkringskassan 

ska informera om möjligheten att ansöka om sjukersättning i de ären-

den där de bedömer att det är relevant. Det är handläggaren som i de 

flesta fall ensam bedömer vilka ärenden det gäller. Handläggarna är 

tydliga med att informera om att det endast är information de lämnar, 



Många unga som har beviljats aktivitetsersättning uppfyller även förutsättningarna 

för rätt till hel sjukersättning 
 

43 

och inte ett förhandsbesked om eventuell rätt till sjukersättning. Hand-

läggarna är också noga med att beskriva skillnaden mellan förmånerna 

och särskilt vad det innebär för rätten till särskild ersättning för aktivi-

teter. Enligt handläggarna ska de alltid dokumentera att de lämnar 

information.  

Det är endast i få av ärendena om aktivitetsersättning som det framgår 

varför den försäkrade eller dess ställföreträdare har valt att inte ansöka 

om sjukersättning. I 3 ärenden framgår att det är ersättningen för 

aktiviteter som avgör och i 3 ärenden bedömer den försäkrade (eller 

ställföreträdaren) att möjligheten fortfarande finns att den försäkrade 

kommer ut på arbetsmarknaden.  

Av intervjuerna framkommer att något kontor på Försäkringskassan 

låter handläggare inom aktivitetsersättning, handläggare inom sjuk-

ersättning och en specialist tillsammans bedöma om den försäkrade 

ska informeras om möjligheten att ansöka om sjukersättning. De gör 

detta för att undvika att ärenden bollas fram och tillbaka eller att de 

försäkrade får motstridiga besked. Andra kontor saknar ett sådant 

organiserat forum för den typen av överläggningar, men det sker ändå 

spontant ibland. 

Av intervjuerna framkommer vidare att i de ärenden där en handläg-

gare inom aktivitetsersättning informerar om sjukersättning så handlar 

det ofta om ärenden där rätten till sjukersättning bedöms som ganska 

självklar. En handläggare berättar: 

Jag tänker där, om handläggaren på aktivitetsersättning tar det steget och 

börjar tala om sjukersättning och att det är nog det ni ska söka om, min 

upplevelse är att de är väldigt säkra på sin sak i de fallen. Det är inget man 

chansar på. Utan min upplevelse är att i de ärendena har det inte funnits 

några frågetecken heller. 

Av intervjuerna framgår också att vissa kontor har genomfört riktade 

insatser till vissa grupper försäkrade när det gäller att informera om 

möjligheten att ansöka om sjukersättning. Det gäller personer som har 

en pågående period med aktivitetsersättning, har vissa diagnoser och 

en grav funktionsnedsättning. 

De intervjuade handläggarna upplever att kunskapen hos de försäk-

rade och deras ställföreträdare har ökat om den nya lagstiftningen 

under den tid som gått sedan den infördes. En handläggare beskriver: 
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Gode män och förvaltare har ju vanligtvis kanske mer än bara en person 

som man är förvaltare över, eller god man åt. … det kan ju vara via olika 

föreningar. Om man går på särskola till exempel, man kan ju ha aktivitets-

ersättning för förlängd skolgång, där sprids ju informationen också mellan 

föräldrar och mellan personer. 

Andra handläggare konstaterar vid intervjuerna att informationen inte 

har spridits aktivt av Försäkringskassan eller någon annan aktör, utan 

att det främst har handlat om intern information. 

Nej, informationen har väl inte gått ut till allmänheten på samma sätt som 

vi har fått det internt. Det tycker jag inte. Jag tror inte det, med tanke på att 

alla blir förvånade när man upplyser om att den möjligheten finns. 

Försäkringskassan angav vid tidpunkten för granskningen i sin interna 

process för handläggningen av aktivitetsersättning att om den försäk-

rade har ansökt om aktivitetsersättning men har en uppenbar rätt till 

sjukersättning ska den försäkrade kontaktas och informeras om detta.
37

 

Även i andra fall ska den försäkrade i samband med utredning infor-

meras om andra ersättningar som kan vara aktuella, så att hen lättare 

kan välja vad hen vill ansöka om.
38

  

I granskningen har vi också analyserat om det framgår av ärendet 

varför en person som får information om sjukersättning ändå ansöker 

om aktivitetsersättning. Denna analys omfattar 10 ärenden där Försäk-

ringskassan har informerat om sjukersättning inom gruppen tidigare 

haft aktivitetsersättning och där den unga personen enligt ISF upp-

fyller förutsättningarna för hel sjukersättning. Av dessa var det 3 per-

soner som uttryckligen inte ville ansöka om sjukersättning eftersom  

de skulle gå miste om möjligheten att få ersättning för aktiviteter. I ett 

ärende framgår att den försäkrade inte ville bli ”stämplad” med sjuk-

ersättning vid så unga år och i ett annat meddelar ställföreträdaren 

enbart att de inte önskar ansöka om sjukersättning vid det tillfället, 

utan att närmare motivera varför. I de övriga 5 ärendena framgår det 

inte varför den försäkrade inte har ansökt om sjukersättning.  

                                                      
37 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Produktionsprocess 2013:02, version 2.0, s. 47. Vid 

revidering av produktionsprocessen i mars 2019 har Försäkringskassan flyttat informationen 
från processen till en intern utredningsblankett. Försäkringskassans svar på faktagranskning 

2019-04-25. 
38 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Produktionsprocess 2013:02, version 2.0, beslutad 

2017-02-01, s. 44. 
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Ett typiskt exempel på ett ärende inom gruppen tidigare haft 

aktivitetsersättning där vi har bedömt att kraven för sjukersättning  

är uppfyllda är följande ärende.  

En person har haft aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och där-

efter tre år med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. I det 

aktuella beslutet beviljas ytterligare tre år med aktivitetsersättning. 

Den försäkrades funktionsnedsättning är stadigvarande och hen har 

stora hjälpbehov med all daglig livsföring och saknar kommunika-

tionsförmåga. Försäkringskassan beviljar ytterligare tre år med aktivi-

tetsersättning baserat på ett fem år gammalt läkarutlåtande, eftersom 

funktionsnedsättningen är bestående och rehabiliteringsmöjligheter 

saknas. I ärendet nämner inte Försäkringskassan möjligheten att söka 

sjukersättning. 

Det är tydligt i flera ärenden där vi har bedömt att även kraven för 

sjukersättning är uppfyllda att ärendena saknar planering som syftar 

till att öka arbetsförmågan. Det pågår ofta insatser av typen daglig 

verksamhet, men i det senaste beslutet finns ingen planering som 

syftar till att den försäkrade ska närma sig arbetsmarknaden. Besluts-

brevet beskriver vanligtvis planering under tiden med aktivitetsersätt-

ning, men i dessa brev framgår till exempel enbart att den försäkrade 

under tiden med ersättning fortsätter i daglig verksamhet.  

I ett ärende skriver Försäkringskassan i beslutet att:  

Eftersom någon betydande förbättring av arbetsförmågan inte är att vänta 

beviljas du ersättning under tre års tid. Detta är den maximala tiden som  

en aktivitetsersättning kan beviljas. 

Det framgår inte i ärendet att Försäkringskassan har informerat om 

möjligheten att ansöka om sjukersättning.  

ISF bedömer att Försäkringskassan i allt för låg utsträckning informe-

rar och agerar i frågan om sjukersättning i ärenden där den försäkrade 

ansökt om aktivitetsersättning. Det innebär att regeringens intentioner 

med regeländringen inte uppfylls.  

I vissa av dessa ärenden framgår det också att den unga personen får 

särskild ersättning för aktiviteter. Det kan innebära att Försäkrings-

kassan – utan att det kommer till uttryck i ärendet – har bedömt att 

sjukersättning inte är aktuellt eftersom den särskilda ersättningen då 

skulle gå förlorad.  
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 De allra flesta i de tre urvalsgrupperna 3.4

har en huvuddiagnos inom psykiska 

sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar 

För att tydliggöra funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsning-

arna inom de grupper som har aktivitetsersättning och sjukersättning 

har vi analyserat vilka huvuddiagnoser som är vanligast i våra urvals-

grupper. Vi har sammanställt huvuddiagnosen i de ärenden som bevil-

jats aktivitetsersättning. Vi jämför även huvuddiagnoserna i gruppen 

sjukersättning med grupperna för aktivitetsersättning. Diagnoskoderna 

redovisas enligt den internationella klassificeringen ICD-10-SE.
39

 

I gruppen nybeviljad aktivitetsersättning har en övervägande andel av 

de unga personerna en huvuddiagnos inom diagnoskapitlet psykiska 

sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
40

 (82 av 94 ärenden). 

De vanligaste diagnoserna i den här gruppen är 1) genomgripande 

utvecklingsstörningar (i vår granskning främst diagnoserna autism  

i barndomen, atypisk autism eller Aspergers syndrom
41

), 2) hyper-

aktivitetsstörningar
42

 och 3) psykisk utvecklingsstörning
43

. I 29 ären-

den finns huvuddiagnosen inom autismspektrum
44

.  

I den här gruppen är det en liten andel av ärendena som vi bedömer 

uppfyller förutsättningarna för att beviljas sjukersättning. Dessa är 

fördelade mellan olika diagnoser och vi kan inte se något specifikt 

mönster.  

Även i gruppen tidigare haft aktivitetsersättning har en övervägande 

andel av ärendena en huvuddiagnos inom diagnoskapitlet psykiska 

sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
45

 (78 av 105 ären-

den). De vanligaste diagnoserna i den här gruppen är 1) genomgri-

pande utvecklingsstörningar (i vår granskning främst diagnoserna 

autism i barndomen, atypisk autism eller Aspergers syndrom
46

), 

                                                      
39 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, Systematisk 

förteckning, Svensk version 2019. 
40 F enligt ICD-10-SE. 
41 F84.0–F84.5 enligt ICD-10-SE. 
42 F90 enligt ICD-10-SE. 
43 F70 enligt ICD-10-SE. 
44 F84 enligt ICD-10-SE. 
45 F enligt ICD-10-SE. 
46 F84.0–F84.5 enligt ICD-10-SE. 
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2) hyperaktivitetsstörningar
47

 och 3) psykisk utvecklingsstörning
48

.  

I 32 ärenden finns huvuddiagnosen inom autismspektrum.
49

  

De vanligaste diagnoserna är alltså i stort desamma i båda urvals-

grupperna med aktivitetsersättning: Den enda skillnaden är att Downs 

syndrom sällan förekommer i gruppen nybeviljad aktivitetsersättning.  

I gruppen tidigare haft aktivitetsersättning är det en stor andel av 

ärendena, 43 stycken, som vi bedömer uppfyller förutsättningarna för 

att beviljas sjukersättning. Vi kan inte se något annat mönster när det 

gäller vilka diagnoser som var vanligast i dessa ärenden i jämförelse 

med de övriga i gruppen. Dessa 43 ärenden är fördelade över en 

mängd olika diagnoskoder.  

I endast några få ärenden har den försäkrade en fysisk huvuddiagnos.  

I majoriteten av ärendena anger läkaren mer än en diagnoskod i läkar-

utlåtandet.  

Vid en övergripande jämförelse mellan huvuddiagnoser i gruppen 

sjukersättning och de två grupperna med aktivitetsersättning kan vi 

konstatera att psykiatriska diagnoser är vanligast i samtliga grupper. 

En skillnad är att i grupperna med aktivitetersättning är det fler unga 

som har diagnosen Aspergers syndrom än i gruppen sjukersättning, 

där fler unga har någon av diagnoserna autism i barndomen eller 

atypisk autism. 

 De flesta som har fått aktivitetsersättning 3.5

har eller planerar för en strukturerad 
insats under tiden med 

aktivitetsersättning 

Ett kriterium för att en person ska kunna få sjukersättning är att 

Försäkringskassan bedömer att rehabilitering inte kan leda till arbets-

förmåga. Om personer har omfattande funktionsnedsättning är rehabi-

literingsmöjligheterna i vissa fall uteslutna redan utan att några åtgär-

der faktiskt har prövats. Men för de flesta unga personer måste flera 

insatser genomföras för att klarlägga om personen kan få eller återfå 

                                                      
47 F90 enligt ICD-10-SE. 
48 F70 enligt ICD-10-SE. 
49 F84 enligt ICD-10-SE. 
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någon arbetsförmåga. Dessutom är det ofta viktigt att det framgår av 

utredningen i ärendet om olika insatser har prövats för att Försäkrings-

kassan ska kunna bedöma rätten till aktivitetsersättning eller 

sjukersättning.  

I samband med aktgranskningen frågade vi om några strukturerade 

insatser har genomförts, pågår, planeras eller ska planeras. Insatser är  

i sammanhanget allt som sker strukturerat och med en återkommande 

regelbundenhet, med undantag för gymnasiestudier. Vi har inte gjort 

någon skillnad utifrån vilken aktör som ansvarar för åtgärden, om det 

är insatser med stöd av LSS
50

 eller liknande. Vi har bara tagit hänsyn 

till om den försäkrade ingår i ett sammanhang där hen får möjlighet att 

försöka utveckla förmåga och arbetsförmåga.  

I gruppen nybeviljad aktivitetsersättning är det många personer som 

fortfarande går i gymnasiet när de ansöker om aktivitetsersättning. 

Ersättning kan beviljas tidigast från och med juli månad det år de 

fyller 19 år. I aktgranskningen räknade vi inte in gymnasiestudier som 

strukturerad samhällsinsats. Det kan förklara att en del inte har någon 

pågående insats vid tidpunkten för beslutet om aktivitetsersättning.  

Granskningen visar att en majoritet av de unga personerna vid tiden 

för beslutet hade en pågående insats eller att det då skulle planeras för 

insatser (tabell 3.4.). 

Tabell 3.4. Antal och andel (%) med samhällsunderstödd 

strukturerad insats inom urvalsgrupperna med 

aktivitetsersättning 

 

Nybeviljad 

aktivitetsersättning 
 

Tidigare haft 

aktivitetsersättning 

 

Antal Andel   Antal Andel  

Pågår 26 28 % 

 

68 65 % 

Planeras 48 51 % 

 

23 22 % 

Nej/framgår inte 20 21 % 

 

14 13 % 

Totalt 94 100 %   105 100 % 

Anm.: I kategorin "planeras" har alternativ "planeras i nära framtid" och "ska planeras" slagits 

ihop. I kategorin "nej/framgår inte" har alternativet "nej alt. framgår inte av akten och "ja, har 

gjort tidigare men inte vid tiden för beslut" slagits ihop. 

Källa: ISF:s aktgranskning, urval 2 och 3.

                                                      
50 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män i våra urvals-

grupper som gäller om de har en pågående samhällsunderstödd struk-

turerad insats under tiden med aktivitetsersättning eller inte (tabell 

3.5.). Det bör betonas att detta gäller urvalsgrupperna och att vi inte 

vet hur det ser ut för grupperna med aktivitetsersättning som helhet. 

Inom ramen för denna studie har vi heller inte haft möjlighet att 

undersöka dessa skillnader närmare.  

Tabell 3.5. Antal och andel (%) kvinnor och män med samhälls-

understödd strukturerad insats inom urvalsgrupperna  

med aktivitetsersättning 

 

Nybeviljad 

aktivitetsersättning 

 

Tidigare haft 

aktivitetsersättning 

 

Kvinnor Män 

 

Kvinnor Män 

 

Antal  Andel Antal  Andel   Antal  Andel Antal  Andel 

Pågår 6 14 % 20 40 % 

 

31 63 % 37 66 %  

Planeras 29 66 % 19 38 % 

 

13 27 % 10 18 % 

Nej/framgår inte 9 20 % 11 22 % 

 

5 10 % 9 16 % 

Totalt 44 100 % 50 100 %   49 100 % 56 100 % 

Anm.: I kategorin "planeras" har alternativ "planeras i nära framtid" och "ska planeras" slagits 

ihop. I kategorin "nej/framgår inte" har alternativet "nej alt framgår inte av akten och "ja, har 

gjort tidigare men inte vid tiden för beslut" slagits ihop. 

Källa: ISF:s aktgranskning, urval 2 och urval 3. 

 Konsultation med försäkringsmedicinsk 3.6
rådgivare 

Handläggarna kan behöva stöd i att tolka medicinska underlag och  

kan då konsultera en försäkringsmedicinsk rådgivare. En försäkrings-

medicinsk rådgivare är en läkare som ska fungera som ett stöd för 

Försäkringskassans handläggare och vid behov hjälpa dem att förstå 

och analysera den information om den enskildes medicinska tillstånd, 

funktion och förmåga till aktivitet som finns i de medicinska under-

lagen. 

Försäkringskassan genomförde år 2016 en rättslig kvalitetsuppföljning 

i två urval av ärenden om aktivitetsersättning vid nedsatt arbets-
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förmåga.
51

 I uppföljningen konstaterade myndigheten att handläggarna 

hade konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare i 3 respektive 

10 procent av de granskade ärendena. Försäkringskassans granskare 

bedömde då att handläggarna borde konsultera en försäkrings-

medicinsk rådgivare i fler ärenden och att frågorna till de försäkrings-

medicinska rådgivarna kunde bli mycket bättre. Till exempel bedömde 

de att frågorna ofta hade en mer juridisk än medicinsk karaktär.
52

  

ISF har i aktgranskningen ställt frågan om den försäkringsmedicinska 

rådgivaren har konsulterats i ärendet. Resultaten visar att handläg-

garen gör detta i liten utsträckning (tabell 3.6.). Det är viktigt att 

notera att det inte finns något krav på att konsultera den försäkrings-

medicinska rådgivaren. Om en sådan konsultation behövs kan den  

ske när som helst under handläggningen av ett ärende.  

I 15 ärenden inom nybeviljad aktivitetsersättning har handläggaren 

konsulterat den försäkringsmedicinska rådgivaren. Motsvarande siffra 

för gruppen tidigare haft aktivitetsersättning är 6 ärenden (tabell 3.6.).  

Tabell 3.6. Antal och andel (%) ärenden inom urvalsgrupperna med 

aktivitetsersättning där försäkringsmedicinsk rådgivare 

har konsulterats 

 

Nybeviljad 

aktivitetsersättning 

Tidigare haft 

aktivitetsersättning 

 

Antal  Andel Antal Andel 

Har konsulterats 15 16 % 6 6 % 

Har inte konsulterats 79 84 % 99 94 % 

Totalt 94 100 % 105 100 % 

Källa: ISF aktgranskning, urval 2 och 3. 

I flera av ärendena har en försäkringsmedicinsk rådgivare konsulterats 

när det gäller diagnosen eller om det finns ett logiskt samband mellan 

diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Den försäk-

ringsmedicinska rådgivaren har ibland även bedömt om läkarens 

prognos är rimlig eller inte.  

                                                      
51 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Rättslig kvalitets-

uppföljning 2016:6. 
52 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Rättslig kvalitets-

uppföljning 2016:6, s. 16. 



Många unga som har beviljats aktivitetsersättning uppfyller även förutsättningarna 

för rätt till hel sjukersättning 
 

51 

I andra ärenden har en försäkringsmedicinsk rådgivare bedömt att 

utredningen behöver kompletteras, vilket handläggaren därefter har 

gjort. I några ärenden har konsultationen gällt frågan från när och hur 

länge arbetsförmågan bedöms vara nedsatt.  

I de få ärenden i gruppen tidigare haft aktivitetersättning där hand-

läggaren har konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare gällde 

frågan främst om det fanns en DFA-kedja. Den så kallade DFA-

analysen bygger på att det finns en logisk koppling mellan diagnos, 

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
53

  

Handläggarna konstaterar i våra intervjuer att de oftare konsulterar  

en försäkringsmedicinsk rådgivare efter att den rättsliga kvalitetsupp-

följningen gjordes. De anser att en fördel med konsultationen är att 

beslutsfattare inte kräver att utredningen kompletteras i lika hög ut-

sträckning som tidigare. En handläggare uttrycker att en försäkrings-

medicinsk rådgivare kan hjälpa till att formulera vad som behöver 

kompletteras från den försäkrades behandlande läkare och att det 

underlättar kontakten med läkaren.  

En annan handläggare anser att en försäkringsmedicinsk rådgivare 

ändå oftast säger att det medicinska underlaget behöver kompletteras 

och att det går fortare att vända sig till den behandlande läkaren med 

kompletterande frågor direkt. Några handläggare menar att de ofta 

konsulterar en försäkringsmedicinsk rådgivare när det är fråga om 

samsjuklighet och när det finns flera diagnoser, vilket dessa citat 

belyser.  

Ja, fokus är nog väldigt mycket på om det finns en tydlig DFA, det vill 

säga om diagnosen hänger ihop med de observerade funktionsnedsätt-

ningarna och på vilket sätt det begränsar personen. 

Det är bra när man ringer till läkaren och säger att jag har haft kontakt med 

vår försäkringsmedicinska rådgivare, då har man mer respekt. För de vet 

att det är inte bara jag. 

                                                      
53 Se till exempel Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Vägledning 2013:2, Version 7, 

beslutad 2018-12-18, s. 84. 
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 Förmånstidens längd i aktivitetsersättning 3.7

Försäkringskassan kan bevilja aktivitetsersättning i som längst tre år i 

taget.
54

 Det är då det sammanlagda underlaget i ärendet som ska ligga 

till grund för bedömningen av förmånstiden. 

Försäkringskassans vägledning om aktivitetsersättning säger att hand-

läggaren, i de ärenden där arbetsförmågan bedöms vara nedsatt i samt-

liga arbeten, ska uppskatta tiden det kommer att ta för den försäkrade 

att få arbetsförmåga i ett särskilt anpassat arbete. Vidare framgår att 

Försäkringskassans motivering till arbetsförmågans nedsättning och 

förmånstidens längd måste ha stöd i de utredningsunderlag som finns. 

Det gäller både medicinska underlag, utredning med den försäkrade 

och utredning med övriga aktörer.
55

 

Ersättningsperiodens längd kan enligt vägledningen omfatta den medi-

cinska behandlingen och de arbetslivsinriktade eller förberedande 

insatser som behövs för att den försäkrade ska få eller återfå arbetsför-

måga.
56

 Vägledningen anger vidare att den unga personens deltagande 

i förberedande insatser, exempelvis daglig verksamhet, kan vara ett 

första steg innan det är aktuellt med arbetslivsinriktade åtgärder. För 

att kunna bedöma den unga personens förutsättningar att på sikt gå 

vidare till arbetslivsinriktade insatser behöver Försäkringskassan 

utvärdera hur det fungerar när hen deltar i en förberedande verksam-

het. Ersättningsperiodens längd kan då omfatta både förberedande och 

de arbetslivsinriktade insatser som behövs för att den unga personen 

ska få eller återfå arbetsförmåga.
57

 

Försäkringskassans rättsliga kvalitetsuppföljning visar att 45 procent 

beviljades ersättning i 13–24 månader och 48 procent i 25–36 måna-

der i de granskade ärendena. I resterande andel av besluten beviljades 

ersättning i maximalt 12 månader. I 74 procent av ärendena bedömde 

granskarna att Försäkringskassan borde ha beviljat en kortare period.
58

 

                                                      
54 33 kap. 19 § socialförsäkringsbalken. 
55 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Vägledning 2013:2, Version 7, beslutad 2018-12-18, 

s. 101. 
56 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Vägledning 2013:2, Version 7, beslutad 2018-12-18, 

s. 103. 
57 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Vägledning 2013:2, Version 7, beslutad 2018-12-18, 

s. 104. 
58 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Rättslig kvalitets-

uppföljning 2016:6. 
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De bedömde också att Försäkringskassan beviljade aktivitetsersättning 

med för lite planering och med för dålig motivering. 

Vid våra intervjuer har handläggarna gett uttryck för att Försäkrings-

kassan under de senaste åren tydligt har styrt mot att bevilja kortare 

förmånstid än tidigare och att beslutsfattarna ställer högre krav på 

planering. Men detta innebär i vissa fall enligt handläggarna att för-

månstiden blir kortare än vad som egentligen krävs för att den försäk-

rade ska bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande.  

En specialist menar vid intervjuerna att om det i ett ärende planeras 

för både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering så ska Försäk-

ringskassan bevilja så lång förmånstid att båda dessa delar ryms inom 

förmånstiden.  

Men handläggarna uppger också vid intervjuerna att styrningen nu 

leder till att förmånstiden i en del ärenden enbart beviljas för den 

medicinska rehabiliteringen. I en del ärenden ska Försäkringskassan 

sedan pröva förlängning av aktivitetsersättningen, men myndigheten 

avslår då ansökan med motiveringen att den försäkrade kan ta ett 

anpassat arbete. Personen slussas då över till Arbetsförmedlingen  

i stället och får söka aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. En hand-

läggare beskriver: 

Om det ska vara ett års behandling på psykiatrin … Så tittar man hur länge 

behandling ska pågå, ja, men det blir ett år. Och då blir det ett år [med 

aktivitetsersättning]. Men sedan kanske man ser utifrån hur verkligheten 

ser ut, … då kanske det behövs ett år till med Arbetsförmedlingen och 

arbetslivsinriktat. Men där sätter man ju aldrig två år nu riktigt. Det är 

sällsynt. 

Intervjuerna visar också att det finns problem med de korta förmåns-

tiderna. Försäkringskassan lämnar information om ny ansökan om 

aktivitetsersättning till den försäkrade när det är sju månader kvar tills 

den pågående perioden löper ut. Om förmånstiden är på 1–1,5 år så 

innebär det i många ärenden att rehabiliteringen kanske precis har 

kommit igång när det blir dags att fokusera på att få förlängd ersätt-

ning. Det kan enligt handläggarna minska den unga personens fokus 

på rehabiliteringen. 

Detta framgår exempelvis i ett av de granskade ärendena där den 

försäkrade ansöker om en ny period med aktivitetsersättning. Hen 

skickar in ansökan under hösten och den pågående perioden löper ut 
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på sommaren året efter. När handläggaren kontaktar den försäkrade 

och påtalar att Försäkringskassan inte kan bedöma hens arbetsförmåga 

så långt i förväg tar den försäkrade tillbaka ansökan. Hen uppger att 

hen ville ansöka tidigt för att inte riskera glapp i utbetalningarna.  

Handläggarna konstaterar att det också är en fördel om Försäkrings-

kassan är involverad även under den arbetslivsinriktade rehabilite-

ringen, eftersom de kan stötta den försäkrade. Även sjukvården har 

enligt handläggarna sett problem med kortare förmånstider. De anser 

att den försäkrade i många komplexa ärenden inte är frisk och redo  

för arbete bara för att den medicinska behandlingen har avslutats.  

Intervjuerna visar också att handläggarna och de särskilt utsedda 

beslutsfattarna diskuterar detta regelbundet och ofta har olika uppfatt-

ning om vilken längd på ersättningen som ska beviljas. Den särskilt 

utsedda beslutsfattaren är den som på Försäkringskassan fattar beslut i 

ärenden om aktivitetsersättning eller sjukersättning efter föredragning 

av handläggaren. 

Resultaten från aktgranskningen visar att det är en stor andel av ären-

dena i gruppen tidigare haft aktivitetsersättning där besluten har en 

giltighetstid på tre år (tabell 3.7.). 

Tabell 3.7.  Antal och andel (%) ärenden inom urvalsgrupperna med 

aktivitetsersättning fördelat på längden på besluten 

 

Nybeviljad 

aktivitetsersättning 

Tidigare haft 

aktivitetsersättning 

 

Antal  Andel Antal Andel 

Längd på senaste beslut 

    < 24 månader 35 38 % 20 19 % 

24 månader 28 30 % 18 17 % 

25-35 månader 15 16 % 2 2 % 

36 månader 15 16 % 65 62 % 

     Längd på föregående beslut 

< 24 månader - - 0 0 % 

24 månader - - 4 4 % 

25-35 månader - - 52 50 % 

36 månader -  - 49 47 % 

Anm. Det saknas uppgift om längden på beslutet i ett ärende i urvalsgruppen Nybeviljad 

aktivitetsersättning. 

Källa: ISF aktgranskning urval 2 och 3.
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En reflektion utifrån ISF:s aktgranskning är att vi ibland bedömer att 

förmånstiden verkar vara väl kort. Vi grundar denna bedömning på  

det medicinska underlaget och den planering som finns i ärendet. Det 

handlar ofta först om medicinsk behandling eller rehabilitering och 

därefter någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering.  

I ett exempel från aktgranskningen hade den försäkrade ansökt om 

aktivitetsersättning i tre år. Läkaren har i läkarutlåtandet också före-

slagit tre års aktivitetsersättning. Av planeringen i ärendet framgår att 

den unga personen ska ansöka om en plats vid daglig verksamhet för 

att närma sig arbetsmarknaden och att målet på sikt är att kunna bli 

aktuell för arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsför-

medlingen. Försäkringskassan bedömer att personen kan bli aktuell för 

insatser hos Arbetsförmedlingen cirka ett år från beslutsdatum. Därför 

beviljas aktivitetsersättning i ett år. ISF bedömer att detta innebär att 

den försäkrade måste påbörja och lämna in en ny ansökan om aktivi-

tetsersättning långt innan hen är redo att överväga insatser hos Arbets-

förmedlingen. De insatser som har genomförts har då troligen inte 

hunnit utvärderas. Granskningen visar att Försäkringskassan sju 

månader innan förmånstiden går ut skickar information om att en  

ny ansökan behöver göras för att inte riskera något glapp i utbetal-

ningarna. Detta bidrar till att den unga personens fokus riskerar att 

redan tidigt flyttas från den pågående rehabiliteringen till en ny 

ansökan om aktivitetsersättning.  

I ett annat exempel från aktgranskningen hade den försäkrade haft 

aktivitetsersättning för förlängd skolgång och därefter aktivitetsersätt-

ning för nedsatt arbetsförmåga i två plus två år. Rehabilitering pågår 

och den unga personen utvecklas och mognar. Det är tydligt i de 

medicinska underlagen att upptrappningen och prövningen behöver 

ske mycket långsamt. Personen har insatser via LSS
59

 och så kallad 

utflyttad daglig verksamhet. Planen är att den unga personen ska byta 

från daglig verksamhet till praktik när hen är redo. Både Försäkrings-

kassan och läkaren betonar vikten av långsam förflyttning. Men den 

försäkrade beviljas därefter endast ett års förlängd aktivitetsersättning. 

Här bedömer vi att någon prövning gentemot den skyddade arbets-

marknaden (än mindre mot den öppna) inte kan förväntas efter endast 

ett år och att det därför är onödigt påfrestande för den unga personen 

med en ny prövning av rätten till aktivitetsersättning redan efter ett år. 

                                                      
59 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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 Den försäkrade har rätt att välja vad hen 3.8

ansöker om 

Det saknas lagstöd för att bevilja en person sjukersättning eller aktivi-

tetsersättning utan att den enskilde ansökt om det, om det inte före-

ligger en så kallad utbytessituation.
60

 Försäkringskassan anger i väg-

ledningen om sjukersättning att rätt förmån ska ges till rätt person, 

men att Försäkringskassan ska pröva rätten till aktivitetsersättning om 

någon som är under 30 år ansöker om aktivitetsersättning, även om 

personen bedöms ha rätt till sjukersättning.
61

 Det allmänna ombudet 

för socialförsäkringen har i några mål önskat få prövat om Försäk-

ringskassan kan bevilja den försäkrade sjukersättning trots att den 

enskilde har ansökt om aktivitetsersättning, om förutsättningarna för 

det är uppfyllda. Målen har endast prövats i förvaltningsrätt. Dom-

stolarna bedömde att Försäkringskassan hade fog för att endast besluta 

om den försäkrades rätt till aktivitetsersättning, eftersom hen endast 

hade ansökt om sådan ersättning.
62

 

Handläggarna av sjukersättning uppger i intervjuerna att de unga med 

svåra funktionsnedsättningar välkomnar möjligheten att ansöka om 

sjukersättning. Det gäller framför allt bland de som har god man eller 

någon annan ställföreträdare. Ofta är det föräldrarna som är ställföre-

trädare och de är angelägna om att deras barn ska ha en trygg försörj-

ning. Intervjuerna ger bilden av att den här gruppen av unga med svår 

funktionsnedsättning inte hindras att ansöka om sjukersättning av 

tanken på att ”stämplas” som funktionsnedsatt. En handläggare 

beskriver: 

Man vill veta… ja, precis, lugn och ro. Man vill ha tryggheten och veta att 

mitt barn har det här och det är för alltid. 

Men handläggarna beskriver också att alla inte är redo för att fatta 

beslut om sjukersättning redan vid 19 år. En handläggare berättar: 

                                                      
60 Enligt 36 kap. 25 § socialförsäkringsbalken får Försäkringskassan i vissa fall bevilja en försäk-

rad sjukersättning eller aktivitetsersättning utan att den försäkrade har ansökt om det. Det 
gäller bland annat när denne får sjuk- eller rehabiliteringspenning. 

61 Försäkringskassan, Sjukersättning. Vägledning 2013:1, version 6, beslutad 2018-11-30, s. 31. 
62 Se till exempel Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 oktober 2017, mål nr 14189-17, 

och Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 27 september 2018, mål nr 5951-17. 
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Ja, det är väl en resa också som alla behöver göra och jag tänker att de som 

får den informationen, oftast ombud, föräldrar eller nära anhöriga, de behö-

ver ju också den tiden för att kunna tugga sig igenom informationen och 

själva processa vad det här kommer att innebära för mitt barn. Och det är 

 ju en väldigt lång resa för vissa att ta ett sånt steg och säga vid 19 års ålder 

att mitt barn kommer att få sjukpension. Det är rätt så svårsmält i vissa fall. 

Och då tar man ju aktivitetsersättningen för att man vill ju inte döda det 

sista hoppet där, att det faktiskt skulle kunna kanske … någon gång.  

Handläggare av aktivitetsersättning säger att det kan sitta långt inne 

för de närstående att inse att 19-åringen kanske aldrig kommer att 

komma ut i arbetslivet. Då väljer de ibland, i egenskap av ställföre-

trädare för den unge, att ansöka om aktivitetsersättning för ytterligare 

en period i stället för att ansöka om sjukersättning. Några handläggare 

bedömer att det är fler unga som ansöker om sjukersättning nu än när 

reformen var ny, särskilt bland dem som börjar närma sig 30 år och 

kanske annars bara har några månader kvar att söka aktivitetsersätt-

ning för.
 

Flera handläggare anser att det är färre unga som har ansökt om hel 

sjukersättning än de trodde skulle göra det.  

Försäkringskassan har olika handläggare för sjukersättning respektive 

aktivitetsersättning. Om en person har ansökt om både aktivitetsersätt-

ning och sjukersättning handläggs ansökningarna av respektive hand-

läggare på de olika enheterna. Våra intervjuer visar att handläggarna 

då stämmer av med varandra så att bedömningarna stämmer överens  

i de delar som är lika för båda förmånerna. Det gäller till exempel 

bedömningen av om den försäkrade har nedsatt arbetsförmåga i ett 

anpassat arbete. Försäkringskassan måste fatta beslut i båda ärendena 

och detta sker i separata beslut. 

En person kan ändra sin ansökan om aktivitetsersättning till sjukersätt-

ning (eller tvärtom) genom att meddela detta muntligt. Då antecknar 

handläggaren det i journalen. Vad som då händer med det första ären-

det beror enligt handläggarna på vad den försäkrade önskar. Ibland vill 

hen ha båda ansökningarna prövade och ibland återkallar hen den ena.  

Våra intervjuer visar att en anledning till att en försäkrad ansöker om 

båda förmånerna kan vara att hen hoppas på att få sjukersättning, men 

vill ansöka om aktivitetsersättning för att gardera sig. 



Många unga som har beviljats aktivitetsersättning uppfyller även förutsättningarna 

för rätt till hel sjukersättning 

 

58 

 Det finns svårigheter med att få fram 3.9

medicinska underlag 

En reflektion som vi gör utifrån aktgranskningen är att det många 

gånger kan vara svårt för den försäkrade att få fram ett läkarutlåtande 

för att kunna ansöka om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Detta 

framkommer också i intervjuerna med handläggare. Det medicinska 

underlaget behövs vid ansökan om en förmån, men kan också vara det 

som avgör om den försäkrade kan ansöka om aktivitetsersättning eller 

sjukersättning. Det beror på att de bedömningar som Försäkrings-

kassan ska göra är olika för aktivitetsersättning och sjukersättning.  

Dessa svårigheter kan bero på att många unga i gruppen med svåra 

funktionsnedsättningar inte har någon fast läkarkontakt, eftersom de 

inte har någon pågående medicinsk behandling. Det innebär att de 

vänder sig till primärvården när de behöver ett läkarutlåtande för att 

kunna ansöka om ersättning. Där får den unga personen ofta träffa en 

läkare som hen aldrig har träffat tidigare. Läkaren måste då utifrån 

information vid ett kort besök bilda sig en tillräcklig uppfattning för 

att kunna skriva ett utlåtande. Vid intervjuerna framkommer att pro-

blemet är olika stort i olika delar av landet och att lösningen blir olika 

beroende på hur mycket den sökandes anhöriga förmår att engagera 

sig. Det innebär att den som förmår att hävda sina rättigheter eller har 

anhöriga som gör det också har lättare att få ersättning och stöd.  

Ett problem som handläggarna framhåller i intervjuerna är att en funk-

tionsnedsatt person vid 18 års ålder övergår från barnhabiliteringen  

till vuxenhabiliteringen. Där finns numera sällan en läkare knuten till 

verksamheten. Handläggarna konstaterar också att de försäkrade inte 

heller tas emot på psykiatrin utan att de i stället blir hänvisade till 

primärvården. 

Kvaliteten på läkarutlåtandena blir också märkbart sämre av att utlå-

tanden skrivs av läkare som enbart har träffat personen vid ett enstaka 

tillfälle. I intervjuerna beskriver en handläggare ett exempel där en 

person med multipla diagnoser kommer till vårdcentralen och träffar 

läkaren i tio minuter till maximalt en halvtimma och där ger ett trev-

ligt intryck.  

Det enda som kommer fram i de läkarutlåtandena är ju att hon eller han ser 

trevlig ut och nickar till svar. Och då blir det otroligt svårt för oss att fatta 

ett beslut utifrån det.  



Många unga som har beviljats aktivitetsersättning uppfyller även förutsättningarna 

för rätt till hel sjukersättning 
 

59 

I en av akterna som vi har granskat finns följande citat från en läkare 

som speglar hur den här processen kan upplevas från sjukvårdens sida: 

Det finns inga medicinska skäl att göra en ny bedömning av NNs arbets-

förmåga med jämna mellanrum. Om Försäkringskassan själv måste göra  

en omprövning av beslut om aktivitetsersättning vartannat år föreslår jag 

att man gör den bedömningen på egen hand utan att kräva in läkarintyg.  

En reflektion som vi gör utifrån aktgranskningen är också att en del 

läkarutlåtanden i båda grupperna med aktivitetsersättning saknar infor-

mation om hur den försäkrades medicinska tillstånd påverkar dennes 

arbetsförmåga i förhållande till särskilt anpassade arbeten. Läkaren har 

i stället enbart uttalat sig om den funktion och aktivitetsbegränsning 

som den försäkrade har i relation till arbeten på den öppna arbetsmark-

naden. Det innebär att utlåtandet ofta behöver kompletteras med en 

annan utredning för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbets-

förmågans nedsättning även på den skyddade arbetsmarknaden inför 

beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning.  

Ett exempel från aktgranskningen gäller en person med autism och 

lindrig utvecklingsstörning. Det framgår av läkarutlåtandet att den 

försäkrade har stora intellektuella begränsningar. Läkaren beskriver att 

den försäkrade bland annat har svårt att planera aktiviteter, att förstå 

instruktioner och att tolka sociala situationer. Slutligen konstaterar 

läkaren att hen inte förväntar sig att den försäkrade i framtiden kom-

mer att uppnå någon arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden. 

När ett läkarutlåtande inte kommer in till Försäkringskassan fördröjer 

det utredningen. Den försäkrade riskerar därmed att stå utan ersätt-

ning. I vissa fall kan Försäkringskassan beställa en aktivitetsförmåge-

utredning, men enligt de intervjuade handläggarna är det en avvägning 

eftersom Försäkringskassan inte ska ta över vårdens problem. Hand-

läggarna uppger att det bästa vore om vuxenhabiliteringen hade till-

gång till läkare som kunde skriva de nödvändiga utlåtandena. Hand-

läggarna konstaterar att det är på vuxenhabiliteringen som den försäk-

rades journaler ofta finns och att det är där som personalen har följt 

individerna under längre tid. Vuxenhabiliteringen har också ofta 

genomfört neuropsykiatriska och psykiatriska utredningar.  

En lösning som handläggarna kan ta till för att minska risken att den 

försäkrade hamnar i kläm är att begära in patientjournaler från hälso- 

och sjukvården. Dessa journaler innehåller inga bedömningar av den 

typ som Försäkringskassan behöver, men kan komplettera ett brist-

fälligt underlag i vissa ärenden. Handläggarna kan då också ibland  

ta hjälp av en försäkringsmedicinsk rådgivare.
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4 Särskild ersättning för aktiviteter  

Försäkringskassan kan ge särskild ersättning för aktiviteter för en ung 

person som har aktivitetsersättning men inte för den som har sjuk-

ersättning. Granskningen visar att detta innebär att ekonomiska driv-

krafter kan påverka vilken ersättning som personen väljer att ansöka 

om. Vidare visar granskningen att regelverket för den särskilda ersätt-

ningen bör ses över.  

Kapitlet besvarar den tredje frågan i vår granskning:  

– Påverkar möjligheten att få särskild ersättning för aktiviteter  

i aktivitetsersättningen vilken förmån som den försäkrade 

ansöker om?  

I avsnitt 4.1 beskrivs regelverket om särskild ersättning för aktiviteter.  

I avsnitt 4.2 beskrivs resultaten av granskningen om särskild ersätt-

ning för aktiviteter.  

 Unga personer som har 4.1

aktivitetsersättning kan få särskild 
ersättning för aktiviteter  

Den unga person som har blivit beviljad aktivitetsersättning kan vara 

berättigad till särskild ersättning för att bekosta aktiviteter som hen 

deltar i. Det handlar om aktiviteter som kan antas ha en gynnsam 

inverkan på den unga personens sjukdomstillstånd eller fysiska eller 

psykiska prestationsförmåga.
63

 Om Försäkringskassan bedömer att 

hen skulle kunna delta i aktiviteter ska Försäkringskassan i samråd 

                                                      
63 33 kap. 21 och 25 §§ socialförsäkringsbalken. 
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med den försäkrade närmare planera vilka aktiviteter som är lämpliga 

och upprätta en plan för aktiviteterna.  

Försäkringskassan kan lämna ersättning för kursavgifter, avgifter för 

aktivt deltagande i idrottsaktiviteter, anmälnings- och medlemsavgifter 

i vissa fall, studie- och arbetsmaterial som inte bekostas av kursanord-

naren samt skäliga kostnader för resor mellan bostaden och aktivi-

teten.
64

 Ersättningen lämnas normalt med ett belopp som motsvarar 

kostnaden för det billigaste jämförbara alternativet. Den betalas ut i 

efterskott, eller i förskott om aktiviteten annars inte kan genomföras.
65

  

Förarbetena till bestämmelserna om särskild ersättning för aktiviteter 

säger att aktiviteterna ska öka förutsättningarna för att förbättra arbets-

förmågan. I många fall kan det vara fråga om habilitering eller rehabi-

litering i vid bemärkelse, där det inte nödvändigtvis behöver handla 

om omedelbart arbetslivsinriktade åtgärder. Aktiviteterna kan åtmin-

stone inledningsvis gälla att stödja den enskilda personen att lära sig 

hantera sin sjukdom eller att hantera sin funktionsnedsättning i var-

dagen.
66

  

Försäkringskassan har tolkat begreppet gynnsam inverkan på så sätt  

att aktiviteten antingen kan utveckla prestationsförmågan på kort eller 

lång sikt, eller upprätthålla personens nuvarande fysiska och psykiska 

funktioner och därmed öka den försäkrades livskvalitet. En aktivitet 

kan alltså ha gynnsam inverkan både om den leder till ökade förutsätt-

ningar för att komma närmare arbetslivet och om den upprätthåller 

hälsotillståndet. Aktiviteterna ska ge personen möjlighet att delta i ett 

socialt sammanhang och behöver inte direkt leda vidare till arbete. Det 

är inte typen av insats som avgör om det är en aktivitet, utan om den 

planeras och samordnas av Försäkringskassan.
67

  

Försäkringskassan anger vidare att det inte finns någon begränsning 

för hur lång eller kort tid en aktivitet kan pågå. Inte heller finns det 

något hinder mot att bedöma en insats som sker en enda gång som  

en aktivitet. Men en insats i rehabiliterande syfte enligt de särskilda 

reglerna om rehabilitering i socialförsäkringsbalken kan inte räknas 

                                                      
64 33 kap. 22 § socialförsäkringsbalken samt 4 § första stycket och 5 § första stycket. Riksför-

säkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:36) om sjukersättning och aktivitetsersättning. 
65 5 § andra och tredje stycket, 6 § samt 7 § första och andra stycket i den ovan nämnda före-

skriften RFFS 2002:36. 
66 Prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension, s. 86. 
67 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Vägledning 2013:2, Version 7, beslutad 2018-12-18, 

avsnitt 14.3 och 14.6. 
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som en aktivitet. Det kan inte heller åtgärder som görs i avsikt att 

bedöma det medicinska tillståndet eller rehabiliteringsbehovet. Insat-

ser som riskerar att försämra det medicinska tillståndet, eller som 

förhindrar andra insatser som kan leda till en arbetsförmåga, ska inte 

heller räknas som aktiviteter som Försäkringskassan kan betala ut 

särskild ersättning för.
68

 

ISF har år 2016 granskat bland annat de försäkrades aktiviteter under 

den tid de får aktivitetsersättning.
69

 I rapporten redogjorde ISF för 

resultaten från granskningen av 400 ärenden som gällde ansökan om 

sjukersättning och de ärendeakter om aktivitetsersättning som gällde 

åren före prövningen av sjukersättning. ISF konstaterade bland annat 

att det saknades dokumenterade aktiviteter under tiden med aktivitets-

ersättning för en förhållandevis stor andel av personerna. ISF konsta-

terade vidare att Försäkringskassan i för låg grad följde upp aktivi-

teterna. ISF rekommenderade regeringen att överväga om alla akti-

viteter under den tid som en person har aktivitetsersättning verkligen 

ska kräva en överenskommelse med den försäkrade. Regeringen bör 

med andra ord överväga om det kan ställas krav på att delta i aktivi-

teter som kan förväntas leda till ökad arbetsförmåga. ISF rekom-

menderade vidare att regeringen bör ta initiativ som leder till att öka 

utbudet av ändamålsenliga aktiviteter samt att ta initiativ som leder till 

att öka utbudet av förberedande aktiviteter som ett försteg till arbets-

livsinriktad rehabilitering, arbetsplatsnära aktiviteter eller studier.
70

 

Försäkringskassan skrev i svaret på rapporten till regeringen att myn-

digheten vill lyfta frågan om det är ändamålsenligt att Försäkrings-

kassan har samordningsansvaret för sysselsättning i form av aktiviteter 

eller inte. Försäkringskassan anser att regeringen bör överväga om 

ansvaret i stället borde tilldelas kommunerna som redan i dag till-

handahåller insatser för en del av målgruppen, bland annat i form  

av daglig verksamhet. Försäkringskassan ser det som fullt rimligt  

att myndigheten har ett fortsatt samordningsansvar för att se till att 

rehabiliteringsinsatser som leder mot arbete kommer till stånd.
71

 

                                                      
68 Försäkringskassan, Aktivitetsersättning. Vägledning 2013:2, Version 7, beslutad 2018-12-18, 

avsnitt 14.5. 
69 Inspektionen för socialförsäkringen, Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer 

sedan? Rapport 2017:5.  
70 Inspektionen för socialförsäkringen, Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer 

sedan? Rapport 2017:5, s. 16 och 22. 
71 Försäkringskassan, Svar på ISF-rapport 2017:5, dnr 019574-2017. 
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ISF har begärt statistik från Försäkringskassan över hur många som 

får särskild ersättning för aktiviteter samt hur stora belopp som 

myndigheten betalar ut. Statistiken visar att cirka 6 300 personer fick 

särskild ersättning för aktiviteter under år 2017. Medianbeloppet var 

2 959 kronor och medelbeloppet 4 502 kronor per mottagare. Det 

högsta belopp som beviljades en enskild mottagare under år 2017  

var 119 110 kronor.
72

 

Motsvarande siffror för år 2016 var att cirka 6 400 personer fick sär-

skild ersättning för aktiviteter. Medianbeloppet var 2 990 kronor och 

medelbeloppet 4 612 kronor per mottagare. Det högsta belopp som 

beviljades en enskild mottagare under år 2016 var 133 055 kronor.
73

 

Det totala beloppet som betalades ut som särskild ersättning för aktivi-

teter år 2017 var 29,4 miljoner kronor. Det var ungefär samma total-

belopp som för år 2016 (30,7 miljoner kronor). Däremot minskade den 

totala utgiftsposten under år 2018 till 24,4 miljoner kronor.
74

  

 Särskild ersättning för aktiviteter kan 4.2
vara en drivkraft för att välja att ansökan 

om aktivitetsersättning 

Utformningen av reglerna om särskild ersättning för aktiviteter för 

personer med aktivitetsersättning innebär att det kan finnas eko-

nomiska drivkrafter att ansöka om aktivitetsersättning även om den 

försäkrades arbetsförmåga stadigvarande är så nedsatt att hen även 

skulle kunna bli beviljad hel sjukersättning. Men Försäkringskassan  

är i sin prövning av rätten till en förmån bunden av den försäkrades 

ansökan. Det innebär att Försäkringskassan inte kan välja att pröva 

                                                      
72 Transaktioner där personnummer inte har identifierats ingår inte i beräkningen. År 2017 var 

antalet transaktioner där personnummer inte har identifierats 372 stycken, dvs. 1,6 procent av 

samtliga transaktioner (23 269 transaktioner gjordes under 2017). Antalet transaktioner där 
personnummer inte har identifierats ökade betydligt i Försäkringskassans system från oktober 

2018 och uppgick totalt till 5,3 procent under 2018. Vi har därför valt att redovisa statistisken 

för 2017 (och 2016). 
73 År 2016 var antalet transaktioner utan personnummer på samma nivå som under 2017. Det var 

359 stycken, dvs. 1,5 procent av samtliga transaktioner samma år (23 831 transaktioner gjor-

des under 2016). 
74 Det totala antalet transaktioner minskade också under 2018 och uppgick till 19 420. 
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sjukersättning om den försäkrade enbart ansökt om aktivitetsersätt-

ning.
75 

 

I intervjuerna uttrycker handläggare att de aktiviteter som personer 

med aktivitetsersättning kan få särskild ersättning för ofta inte leder 

till att personerna kommer närmare arbetsmarknaden, utan mer syftar 

till att behålla funktioner hos personen. Detta syfte skulle enligt flera 

handläggare kunna uppnås genom en rätt till ”friskvårdsbidrag” eller 

en liknande lösning. Det finns också möjlighet att få ersättning för 

resor till och från en aktivitet. Enligt de intervjuade handläggarna 

utnyttjas ersättning för resor med kollektivtrafik ibland mer än ersätt-

ningen för själva aktiviteten. Det finns inte något tak för hur många 

aktiviteter en person kan få ersättning för eller hur stor ersättning som 

kan betalas ut. 

I intervjuerna beskriver handläggarna att ersättningen för aktiviteter 

avgör vilken förmån vissa unga personer ansöker om. En handläggare 

beskriver: 

De flesta [som kan komma i fråga för sjukersättning] har så grava nedsätt-

ningar att det inte ens är aktuellt med aktivitet. Jag har varit med om ett 

fall, där man inte sökt sjukersättning. Då var det så att personen var väldigt 

gravt nedsatt men ändå hade handikappridning. Det kostar 6 000 kronor 

per termin. Det är väl ganska många som har så … och där känner man att 

det ändå är ganska mycket pengar. Ja, och så har man tänkt att det kan vara 

värt att löpa linan ut på aktivitetsersättningen tills man fyller 30.  

Av intervjuerna framgår även att handläggarna har olika syn på om 

även gruppen under 30 år med sjukersättning borde kunna få bidrag 

till aktiviteter.  

Å ena sidan har frågan en rättviseaspekt: 

Ja, för att annars känner jag på något sätt att det blir någon form av … 

alltså, de under 30 som är väldigt, väldigt sjuka, som redan har en väldigt 

utsatt sits, ska de då förlora ännu fler rättigheter för att de är i den situa-

tionen? 

                                                      
75 110 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Undantag finns i de fall där Försäkringskassan byter ut 

sjukpenning i ett pågående sjukpenningärende till sjukersättning, 36 kap. 25 § 
socialförsäkringsbalken. 
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Å andra sidan gäller frågan också vad som är syftet med aktiviteterna: 

Jag kan säga, när man jobbar på aktivitetsersättningen så tar man ju emot 

ansökningar om ersättning för allt från ett hemmagym till ett gymkort. Och 

någonstans så säger man ju att syftet med aktiviteten är att det antingen ska 

höja din livskvalitet, den ska ha en positiv inverkan på ditt mående. Eller  

så ska det kunna göra dig liksom mer förberedd för att gå in i en arbetslivs-

inriktad rehabilitering. Jag tänker att ska man ha aktiviteter så ska det 

finnas någon form av syfte med dem. 

Handläggarna resonerar också kring de kostnader som skattemedel ska 

finansiera, men de upplever att frågorna kräver svåra avvägningar. En 

handläggare beskriver: 

Vi har ju sett fall där man betalat ut, säg du har handikappridning, … alltså 

det kan bli 10 000-tals kronor som det rör sig om. Jag tror någon termin att 

jag betalat ut 40 000 kronor. Då får man ju fråga sig vad… för det är ju 

ändå skattepengar. […] I det här fallet så var det nog jättepositivt. Det här 

hjälpte ju personen att hålla igång sin muskelfunktion, så där finns det ju 

ett tydligt syfte, men …  

Handikappridning är ett exempel på en aktivitet som är vanlig i den 

grupp unga personer som står långt och stadigvarande från arbets-

marknaden. En annan stor grupp får ersättning för gymkort av olika 

slag. Av intervjuerna framgår att de flesta får den ersättning som de 

ansöker om. Försäkringskassan ska ändå göra en prövning. Exempel 

på sådant som kan nekas kan vara om en person med anorexia söker 

bidrag för gymkort. Även sådant som snarare är en social aktivitet kan 

nekas, som årskort på ett idrottslags hemmamatcher och liknande. En 

av de intervjuade pekar på att för en person med autism eller social 

fobi så kan även en sådan aktivitet, eller en aktivitet inom ett mer 

nischat intresse, ändå vara början på en rehabilitering mot arbete.  

En handläggare uttrycker också att resultatet av en arbetsrehabilitering 

kan bli svårvärderat om en ung person vill fortsätta med många aktivi-

teter vid sidan av en arbetsprövning. Då kan det sammantaget bli för 

mycket för personen, med hänsyn till dennes hälsotillstånd. 

Flera av de intervjuade handläggarna uppfattar att regelverket kring 

den särskilda ersättningen för aktiviteter är otydligt. De anser att det 

måste bli tydligare vad den rätten ska innefatta och hur bedömning-

arna ska göras om möjligheten att få sådan ersättning ska finnas kvar. 
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Det gäller till exempel vilka aktiviteter som ska kunna komma i fråga 

och hur länge de ska kunna pågå.  

Handläggarna uppfattar att det i stor utsträckning är möjligheten att få 

särskild ersättning för aktiviteter när en person har aktivitetsersättning 

som gör att färre än förväntat har ansökt om hel sjukersättning. Två 

handläggare beskriver: 

Ja, vi trodde nog att det skulle vara fler som skulle nappa på det. Just 

utifrån att ansökningsprocessen är lite jobbig och det ska hämtas nya 

underlag. 

Så om de har handikappridning eller några andra aktiviteter så vill de oftast 

inte söka [sjukersättning], för de vill ju ha hjälp med aktiviteterna. Så det 

har kanske inte varit så många som ändå sökte sjukersättning som man 

trodde, just för det här med aktiviteterna. 

Även de intervjuade specialisterna bedömer att möjligheten att få 

särskild ersättning för aktiviteter ofta är det som avgör när unga med 

svåra funktionsnedsättningar ansöker om aktivitetsersättning i stället 

för sjukersättning. Men de anser också att förhoppningen om att funk-

tionsförmågan kan komma att utvecklas i framtiden kan spela in.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel sammanfattar de slutsatser som vi drar från granskningen 

och de rekommendationer som ISF lämnar. Våra slutsatser är:  

– Försäkringskassans bedömningar om sjukersättning för unga 

personer håller hög kvalitet. 

– En stor andel av de unga personer som har sökt aktivitetsersätt-

ning för andra eller tredje gången uppfyller förutsättningarna 

för att kunna beviljas sjukersättning. 

– De personer som beviljas aktivitetsersättning för första gången 

är unga och deras arbetsförmåga är ofta oprövad och kan 

utvecklas, vilket gör att det är rimligt att de får aktivitetsersätt-

ning. 

– Regeringens avsikt att renodla aktivitetsersättningen uppnås 

inte. 

– Den särskilda ersättningen för aktiviteter inom aktivitetsersätt-

ningen bör ses över. 

 Försäkringskassans bedömningar om 5.1

sjukersättning för unga personer håller 

hög kvalitet 

Lagstiftaren har under olika perioder behövt göra olika vägval när  

det gäller om staten ska kunna ge en stadigvarande ersättning till  

unga personer med svåra funktionsnedsättningar. En anledning till  

att Sverige gick ifrån möjligheten att bevilja unga personer förtids-

pension, och i stället införde förmånen aktivitetsersättning, var att inte 

riskera att permanent ställa unga utanför arbetsmarknaden. Ett syfte 
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med ISF:s granskning är därför att undersöka om det är rätt grupp av 

unga som beviljas hel sjukersättning.  

Våra resultat visar att Försäkringskassans beslut om hel sjukersättning 

till unga i åldersgruppen 19–24 år håller hög kvalitet. Den lilla grupp 

av unga som har beviljats sjukersättning utan att tidigare ha haft någon 

period med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har 

omfattande funktionsnedsättningar. Vi bedömer att den grupp unga 

personer som har ingått i granskningen och som har blivit beviljade 

hel sjukersättning också är den grupp som lagstiftaren har haft i åtanke 

med reformen. I samtliga ärenden har den bakomliggande utredningen 

till beslutet varit tillräcklig och i samtliga ärenden finns det grund för 

att bevilja den unga personen hel sjukersättning.  

De flesta av de medicinska underlagen i ärendena har varit nyskrivna 

inför ansökan om sjukersättning. I de fåtal ärenden där äldre underlag 

har använts har nedsättningen av prestationsförmågan kunnat bedömas 

som bestående redan vid unga år. 

Av granskningen framgår att Försäkringskassan i motiveringen till en 

del beslut redogör för förutsättningarna för att få sjukersättning på ett 

sätt som inte är korrekt för denna målgrupp. Eftersom personer under 

30 år endast kan komma i fråga för hel sjukersättning är information 

om i vilken grad arbetsförmågan ska vara nedsatt för rätt till sjukersät-

tning på en lägre nivå inte relevant för yngre personer. Men denna 

information lämnas i många beslut om sjukersättning. Försäkrings-

kassan behöver därför se över vilken information som myndigheten 

lämnar i besluten. 

 En stor andel av de som har ansökt om 5.2
aktivitetsersättning flera gånger bedöms 

uppfylla förutsättningarna för att beviljas 

sjukersättning 

Granskningen visar att det finns fler unga personer som skulle kunna 

beviljas sjukersättning enligt den nya lagstiftningen. Granskningen 

visar vidare att Försäkringskassan inte alltid informerar unga personer 

om möjligheten att ansöka om hel sjukersättning när denna ersättning 

skulle kunna vara aktuell.  
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Vi anser att förutsättningarna är uppfyllda för hel sjukersättning för ett 

betydande antal personer som tidigare har haft ett längre beslut, minst 

två år, om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga och 

som beviljas hel aktivitetsersättning för ytterligare en period. Men för 

att Försäkringskassan i dessa situationer ska kunna fatta ett beslut om 

sjukersättning krävs att den försäkrade ansöker om den förmånen. I de 

flesta av dessa ärenden har den nya prövningen av aktivitetsersättning 

skett utan att myndigheten har lämnat någon information om möjlig-

heten att i stället ansöka om sjukersättning.  

Detta innebär att regeringens avsikt inte uppnås om att gruppen med 

aktivitetersättning uteslutande ska omfatta de unga personer som har 

potential att utveckla arbetsförmåga eller endast har en delvis nedsatt 

arbetsförmåga. Det innebär också att unga personer som eventuellt 

hade velat ha den trygghet som hel sjukersättning kan ge inte får en 

sådan trygghet. De unga personerna får i stället ansöka om aktivitets-

ersättning igen, med den osäkerhet som är förknippad med om hen blir 

eller inte blir beviljad ersättningen. 

ISF rekommenderar därför Försäkringskassan att säkerställa att de ger 

de unga försäkrade information och därmed en större möjlighet att ta 

tillvara sin rätt genom att kunna välja att ansöka om sjukersättning i de 

ärenden där det är befogat. 

 Det är rimligt att bevilja 5.3

aktivitetsersättning för unga vars 
arbetsförmåga är oprövad 

Vår granskning visar att det i den grupp unga personer som får aktivi-

tetsersättning för första gången finns ett antal personer som sannolikt 

på sikt kommer att kunna bli beviljade sjukersättning. Men vi be-

dömer samtidigt att det i dagsläget är rimligt att bevilja dem aktivitets-

ersättning eftersom de är unga och att deras arbetsförmåga är oprövad. 

De kan mogna och utvecklas både av att bli lite äldre och av att få 

medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är därför för tidigt 

att besluta om sjukersättning för den gruppen. Vi bedömer att Försäk-

ringskassans beslut i dessa ärenden är väl avvägda.  

För den här gruppen unga personer är det väsentligt att de får stöd i att 

kunna närma sig arbetsmarknaden. De bör i högre grad få möjlighet 
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att under tiden med aktivitetsersättning få rehabilitering i de fall när 

det är möjligt. Inte minst behöver sådana insatser genomföras före 

Försäkringskassans prövning av en ny ansökan om en period med 

aktivitetsersättning. Det är viktigt både för den unga personen och för 

att Försäkringskassan ska kunna bedöma om hen har potential att ut-

veckla en arbetsförmåga och komma ut på arbetsmarknaden. I annat 

fall bör Försäkringskassan informera om möjligheten att söka sjuk-

ersättning.  

 Regeringens avsikt att renodla 5.4
aktivitetsersättningen uppnås inte 

Syftet med att införa en möjlighet att bevilja sjukersättning för unga 

personer i åldern 19–29 år är att ge gruppen med mycket svåra funk-

tionsnedsättningar en tryggad inkomst. Regeringen avser då den grupp 

med så omfattande funktionsnedsättningar att det närmast framstår 

som kränkande att diskutera arbetslivsinriktade åtgärder. 

I förarbetena till regeländringen framgår att ersättningsnivån inom 

aktivitetsersättning respektive sjukersättning för unga ska vara den-

samma och att det inte ska finnas några ekonomiska drivkrafter att 

välja mellan de två förmånerna.  

Men här verkar lagstiftaren ha förbisett att möjligheten att få särskild 

ersättning för aktiviteter inom ramen för aktivitetsersättning kan vara 

en stor ekonomisk drivkraft för unga att inte ansöka om sjukersätt-

ning. Det gäller även i de fall där det är tydligt att den unga personen 

hade kunnat bli beviljad sjukersättning samt när den unga personen 

eller hens ställföreträdare anser att möjligheterna till rehabilitering är 

uttömda. 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har konstaterat att den som 

är under 30 år och uppfyller kriterierna för både hel aktivitetsersätt-

ning och hel sjukersättning kan välja vilken förmån hen vill ansöka 

om. Det innebär att den unga personen kan välja att ha aktivitets-

ersättning för att få särskild ersättning för aktiviteter från Försäkrings-

kassan, trots att hen tillhör den grupp som lagstiftaren har avsett att  

ge hel sjukersättning. Det finns i dag ingen möjlighet för Försäkrings-

kassan att byta ut aktivitetsersättning mot sjukersättning när en person 
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uppfyller förutsättningarna för detta.
76

 För den som till exempel har 

sjukpenning kan Försäkringskassan på eget initiativ utreda och besluta 

om att byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning eller sjukersätt-

ning.
77

  

Det skulle naturligtvis innebära en betydande inskränkning i den 

försäkrades självbestämmande om Försäkringskassan skulle få möjlig-

het att bestämma om den försäkrade ska få sjukersättning eller aktivi-

tetsersättning. Men vi bedömer att regeringen bör se över om Försäk-

ringskassan ska kunna pröva rätten till sjukersättning även om den 

försäkrade enbart har ansökt om aktivitetsersättning, om avsikten att 

renodla aktivitetsersättningen ska kunna uppnås.  

 Särskild ersättning för aktiviteter inom 5.5

aktivitetsersättningen bör ses över 

Granskningen visar att det finns flera problem med regelverket för den 

särskilda ersättningen för aktiviteter inom aktivitetsersättningen.  

Försäkringskassan kan lämna särskild ersättning för aktiviteter för att 

bekosta aktiviteter som den som har aktivitetsersättning deltar i. Det 

handlar om aktiviteter som kan antas ha en gynnsam inverkan på sjuk-

domstillståndet eller den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. 

Det betyder att det inte finns något direkt krav på att aktiviteterna ska 

leda till ökad arbetsförmåga.  

Av granskningen framgår att Försäkringskassan kan betala ut ersätt-

ning med relativt höga belopp. Det finns inte heller någon övre 

beloppsgräns. Det framgår vidare att vissa personer får ersättning  

för flera aktiviteter samtidigt. Vi kan även konstatera att den typ av 

aktiviteter som de försäkrade söker ersättning för ofta inte har det 

uttalade syftet att få den försäkrade att närma sig arbetsmarknaden, 

utan snarare att bidra till att förbättra hälsotillståndet eller att behålla 

funktionsförmågan. 

De arbetslivsinriktade åtgärder som en försäkrad deltar i sker ofta i 

samverkan med Arbetsförmedlingen. Sådana åtgärder medför inte 

heller någon kostnad för den försäkrade.  

                                                      
76 Allmänna ombudet för socialförsäkringen, Årlig rapport 2017.avsnitt 7.2.1. 
77 36 kap. 25 § socialförsäkringsbalken. 
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I dag skapar ersättningen för aktiviteterna en administrativ börda för 

Försäkringskassan. Myndigheten ska pröva om aktiviteterna är lämp-

liga och har en gynnsam inverkan på den försäkrades sjukdomstill-

stånd eller prestationsförmåga. Enligt Försäkringskassans interna 

processer ska aktiviteterna också följas upp.  

Det framgår vidare av granskningen att möjligheten till ersättning  

för aktiviteter kan vara det främsta skälet till att en ung person eller 

dennes ställföreträdare inte vill ansöka om sjukersättning. Detta gäller 

även när det inte finns någon förväntan att den unga personen ska 

kunna närma sig arbetsmarknaden.  

ISF anser att den särskilda ersättningen för aktiviteter bör ses över, 

vilket vi även framfört i en tidigare granskning.
78

 Hur den skulle 

kunna vara utformad handlar om ett vägval. Om aktiviteterna ska vara 

arbetslivsinriktade bör Försäkringskassan endast ersätta aktiviteter 

som leder till att den försäkrade närmar sig arbetsmarknaden. Försäk-

ringskassan ska i dag enbart pröva om aktiviteterna kan antas ha en 

gynnsam inverkan på sjukdomstillståndet eller prestationsförmågan. 

Om det ska gälla även fortsättningsvis bör regeringen överväga om 

ersättningen ska kunna betalas ut som ett bidrag av typen friskvårds-

bidrag till hela gruppen under 30 år, både de med sjukersättning och 

de med aktivitetsersättning. Regeringen bör i så fall också utreda om 

ersättningen ska ges inom ramen för socialförsäkringen eller inte. 

Oavsett vilket vägval som regeringen gör bör man utreda om någon 

begränsning bör införas när det gäller ersättningens storlek per person 

och år, eller antalet aktiviteter som en enskild kan få ersättning för 

samtidigt. 

ISF anser att regeringen bör utreda syftet med den särskilda ersätt-

ningen för aktiviteter och hur den ska vara utformad, om denna 

ersättning ska vara kvar. 

                                                      
78 Inspektionen för socialförsäkringen, Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer 

sedan? Rapport 2017:5. 
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 ISF:s rekommendationer 5.6

Utifrån granskningen och de slutsatser som vi har dragit lämnar ISF 

följande rekommendationer till Försäkringskassan och regeringen.  

ISF rekommenderar Försäkringskassan: 

– att i de ärenden där det är befogat, säkerställa att de unga 

försäkrade får information om möjligheten att ansöka om 

sjukersättning i stället för aktivitetsersättning 

– att se över vilken information om förutsättningarna för beslutet 

som lämnas i beslut om sjukersättning för unga personer, så att 

informationen är i enlighet med lagstiftningen 

ISF rekommenderar regeringen: 

– att se över om Försäkringskassan ska kunna pröva sjukersätt-

ning även om den försäkrade enbart har ansökt om aktivitets-

ersättning  

– att utreda hur den särskilda ersättningen för aktiviteter i 

aktivitetsersättningen ska vara utformad 
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Bilaga 1: Metod 

Här beskriver vi urvalet av akter till aktgranskningen, hur gransk-

ningen av akter har gått till och hur intervjuerna i granskningen har 

genomförts. 

Urvalet av akter till aktgranskningen 

Beviljad sjukersättning 

Under perioden 1 februari 2017–31 augusti 2018 fattade Försäkrings-

kassan 67 beslut om hel sjukersättning för personer i åldern 19–24 år, 

där personerna inte har haft aktivitetsersättning för nedsatt arbets-

förmåga tidigare. Däremot kan de ha haft aktivitetsersättning för för-

längd skolgång. Inga personer med skyddad identitet ingår i urvalet. 

Försäkringskassan fattade inga beslut om avslag på ansökan om hel 

sjukersättning för den angivna urvalsgruppen under perioden. Av de 

unga som beviljades sjukersättning var 73 procent män och 27 procent 

kvinnor.  

Vi har alltså granskat samtliga ärenden – ett totalurval – under den 

angivna perioden på 19 månader. I beställning av akterna hos Försäk-

ringskassan specificerade vi att akterna skulle vara kompletta och 

innehålla samtliga handlingar, ärendejournal samt innehållsförteck-

ning. 

Nybeviljad aktivitetsersättning 

Under samma period som ovan, 1 februari 2017–31 augusti 2018, 

beviljades 5 637 personer i åldern 19–24 år hel aktivitetsersättning och 

3 666 personer fick avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. ISF 
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specificerade på samma sätt som i urvalet av sjukersättningsakterna  

att dessa personer inte skulle ha haft aktivitetsersättning för nedsatt 

arbetsförmåga tidigare. Däremot kunde de ha haft aktivitetsersättning 

för förlängd skolgång. Personer med skyddad identitet ingick inte i ur-

valsramen, och därför inte heller i urvalet. I denna grupp med beviljad 

aktivitetsersättning var 54 procent män och 46 procent kvinnor. Detta 

utgör urvalsramen för de akter som vi har granskat inom gruppen 

nybeviljad aktivitetsersättning.  

Från urvalsramen beställdes ett slumpmässigt urval av 150 ärenden 

som hade beviljats aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga.  

I beställningen av akterna hos Försäkringskassan specificerades att  

de skulle vara kompletta och innehålla samtliga handlingar, ärende-

journal samt innehållsförteckning.  

I leveransen av aktivitetsersättningsakterna fanns många akter som 

gällde ärenden med beslut om aktivitetsersättning vid förlängd skol-

gång. Dessa akter sorterades ut före granskningen eftersom Försäk-

ringskassan i dessa ärenden inte har prövat nedsättningen av arbets-

förmågan. Totalt granskades 94 akter med aktivitetsersättning för 

nedsatt arbetsförmåga i gruppen nybeviljad aktivitetsersättning.  

Tidigare haft aktivitetsersättning 

För att se hur den nya bestämmelsen om sjukersättning tillämpas för 

en grupp personer vars arbetsförmågenedsättning har varit föremål för 

tidigare prövning valde ISF att göra ytterligare ett urval av personer 

med hel aktivitetsersättning. I detta urval skulle personerna vara i 

samma åldersgrupp som grupperna beviljad sjukersättning och 

nybeviljad aktivitetsersättning, och ha fått ett beslut under samma tids-

period (19–24 år respektive februari 2017–31 augusti 2018). Däremot 

ställdes krav på att personen skulle ha haft minst ett beslut om aktivi-

tetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga tidigare och blivit 

beviljad ersättningen under minst 24 månader. Syftet med att granska 

gruppen tidigare haft aktivitetsersättning var att bättre kunna under-

söka hur Försäkringskassan hanterar frågan om sjukersättning för de 

som fortfarande är unga men där nedsättningen av arbetsförmågan  

inte endast är tillfällig och där inte heller en period med rehabilitering 

leder till någon arbetsförmåga. 
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I denna grupp fanns det totalt 2 381 ärenden, vilket alltså utgör urvals-

ramen till gruppen tidigare haft aktivitetsersättning. Personer med 

skyddad identitet är exkluderade från urvalsramen. Inom urvalsramen 

var 42 procent kvinnor och 58 procent män. Under samma tidsperiod 

fattades 160 beslut om avslag på aktivitetsersättning för samma grupp 

unga, det vill säga i åldern 19–24 år med minst ett beslut om aktivi-

tetsersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare där beviljandetiden 

var minst 24 månader. 

Från denna urvalsram beställdes ett slumpmässigt urval av 100 ären-

den. Av de 100 ärenden som levererades från Försäkringskassan 

sorterades 16 bort på grund av att de inte tillhörde urvalsramen. De 

ärenden som sorterades bort handlade om vilande aktivitetsersättning 

eller var beslut om partiell ersättning. I ytterligare några ärenden var 

beslutet fattat före den 1 februari 2017 eller gällde ersättningsperiod 

före den 1 mars samma år. Dessa bedömdes också som bortfall efter-

som den nya lagstiftningen inte kunde tillämpas för dessa ärenden, 

åtminstone inte för hela den aktuella tidsperioden i ärendena. För att 

kompensera bortfallet beställdes ytterligare 25 akter inom urvals-

ramen. Totalt granskades 105 akter i denna grupp.  

Tabell B1.1 Antal och andel (%) granskade ärenden i de tre urvalen  

i aktgranskningen 

 

Kvinnor Män  Totalt 

 

Antal Andel Antal Andel Antal 

Beviljad sjukersättning  18 27 % 49 73 % 67 

Nybeviljad aktivitetsersättning 44 47 % 50 53 % 94 

Tidigare haft aktivitetsersättning 49 47 % 56 53 % 105 

Totalsumma 111 42 % 155 58 % 266 

Anm.: Alla granskade ärenden avser hel ersättning. 

Källa: Statistik från Försäkringskassan över samtliga försäkrade i de tre urvalen. 

Fler män än kvinnor har blivit beviljade sjukersättning i urvalsgruppen 

beviljad sjukersättning. I grupperna med aktivitetsersättning är fördel-

ningen mellan kvinnor och män mer jämn (tabell B1.1). Det finns 

även andra skillnader mellan kvinnor och män i våra resultat, som vi 

redovisar löpande i rapporten. Vi vill betona att skillnaderna gäller 

urvalsgrupperna i granskningen och att vi inte kan dra några generella 
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slutsatser om skillnader mellan könen inom sjuk- och aktivitetsersätt-

ning utifrån detta.  

Granskning av ärendeakter 

Aktgranskningarna har syftat till att studera handläggningen av sjuk-

ersättning och aktivitetsersättning inom de grupper av unga som är i 

fokus i denna granskning. Vi har använt ett särskilt utformat struktu-

rerat formulär för aktgranskning, där frågorna dels följer den generella 

handläggningsprocessen i denna typ av ärenden, dels specifikt berör 

regeländringen. 

Frågorna handlar exempelvis om vilka underlag som har funnits, om 

någon försäkringsmedicinsk rådgivare har konsulterats samt vilken typ 

av insatser som pågår och planeras i ärendet. Vidare har vi analyserat 

om Försäkringskassan har lämnat information om möjligheten att 

ansöka om sjukersättning och vilken anledningen är till att den försäk-

rade har valt att inte ansöka om sjukersättning i ärenden som gäller 

aktivitetsersättning.  

I slutet av formuläret finns också frågor där de som har granskat akt-

erna har fått bedöma om de anser att underlaget i ärendet är tillräckligt 

för beslut och om granskaren instämmer i Försäkringskassans bedöm-

ning. 

Sammanlagt granskades 67 sjukersättningsakter för gruppen beviljad 

sjukersättning, 94 aktivitetsersättningsakter från gruppen nybeviljad 

aktivitetersättning och 105 aktivitetsersättningsakter från gruppen 

tidigare haft aktivitetsersättning. Ett digitalt formulär för aktgransk-

ningen upprättades för grupperna med aktivitetsersättning och var  

i stort sett detsamma för båda. Men för gruppen tidigare haft 

aktivitetsersättning lades några frågor till som gäller de två besluten. 

Granskningen av sjukersättningsakterna genomfördes manuellt på 

papper på grund av att akterna innehåller känsliga personuppgifter och 

på grund av det begränsade antalet ärenden, som också utgjorde alla 

ärenden i urvalsramen.  

Aktgranskningen har genomförts av två utredare på ISF med juridisk 

kompetens.  

De aktivitetsersättningsärenden där granskarna bedömde att sjukersätt-

ning skulle kunna vara aktuellt granskades först i vanlig ordning, men 
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sorterades sedan ut och granskades även av den andra granskaren. 

Dessa ärenden är således bedömda av två personer som är överens om 

bedömningen.  

I vissa aktivitetsersättningsärenden (här benämnda gränsfall) tyder 

utredningen på att funktionsnedsättningen är varaktig. Situationen  

i det enskilda ärendet gör att vi bedömer att det ändå är rimligt att 

Försäkringskassan inte lämnar information till den enskilde om att  

hen kan ansöka om sjukersättning i stället för aktivitetsersättning. På 

samma sätt som vid de ärenden där vi bedömer att sjukersättning 

skulle kunna vara aktuellt granskades gränsfallen först i den vanliga 

granskningen, men sorterades också ut och granskades igen av den 

andra granskaren. Dessa ärenden är således också bedömda av två 

personer som är överens om bedömningen. 

Intervjuer med handläggare  

För att komplettera bilden som aktgranskningen gav genomförde vi 

också intervjuer med handläggare och specialister på Försäkrings-

kassan. Syftet med intervjuerna var att få kompletterande information 

till det skriftliga material som hade hämtats in om handläggning och 

beslut inom aktivitetsersättning och sjukersättning. ISF valde två verk-

samhetsområden i olika delar av landet samt vilka yrkesroller som 

skulle intervjuas. Därefter fick Försäkringskassan välja vilken ort 

inom verksamhetsområdet samt vilka personer som skulle intervjuas. 

Intervjuerna gjordes i form av en gruppintervju med handläggare inom 

aktivitetsersättning och en gruppintervju med handläggare inom sjuk-

ersättning, inom respektive verksamhetsområde. Därutöver gjordes  

en intervju med en specialist i varje verksamhetsområde. Totalt inter-

vjuades 9 handläggare inom sjukersättning och 8 handläggare inom 

aktivitetsersättning. Intervjuerna genomfördes av tre utredare på ISF 

varav två med juridisk kompetens och en med forskarkompetens. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades innan de analyserades. 

Huvudsakliga frågeteman var hur handläggning inom sjukersättning 

och aktivitetsersättning fungerar sedan den nya lagstiftningen om 

sjukersättning från 19 år infördes.  

Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebär att vi hade ett inter-

vjuformulär som intervjuerna utgick ifrån, men svaren fick mer av 
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samtalskaraktär mellan personerna i gruppen där också följdfrågor 

ställdes för att få fördjupade insikter och nya infallsvinklar. Varje 

intervju varade cirka 1–1,5 timme och genomfördes under mars 2019. 

Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med 

utgångspunkt från de på förhand fastställda frågetemana. Intervjuerna 

lästes och analyserades av tre utredare vid ISF. 

De citat som redovisas i rapporten är språkligt justerade för att öka 

läsbarheten, men utan att innebörden har förändrats.  
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Bilaga 2: Rättsfall och allmänna 

ombudet 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har drivit några mål som 

gäller den nya bestämmelsen om sjukersättning för personer som är 

19–29 år. Nedan beskrivs två mål där dessa bestämmelser behandlas. 

Det allmänna ombudet har i dessa mål önskat få prövat om Försäk-

ringskassan kan bevilja den försäkrade sjukersättning, det vill säga om 

förutsättningarna för det är uppfyllda, trots att den enskilde har ansökt 

om aktivitetsersättning. I de två målen anser det allmänna ombudet 

och i ett fall även Försäkringskassan att det framgår av handlingarna 

att de försäkrade skulle ha haft rätt till sjukersättning om de hade 

ansökt om det. 

I båda målen har förvaltningsrätten kommit fram till att det saknas 

lagstöd för att bevilja en person sjuk- eller aktivitetsersättning utan  

att den enskilde ansökt om det, om det inte föreligger en så kallad 

utbytessituation. Men en sådan utbytessituation har inte varit aktuell  

i dessa mål. Förvaltningsrätten ansåg därför att Försäkringskassan har 

fog för att endast besluta om den försäkrades rätt till aktivitetsersätt-

ning när denne endast ansöker om sådan.  

Allmänna ombudet överklagade i ett fall förvaltningsrättens dom, men 

kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och det beslutet över-

klagades inte.
79

 I det andra av de två målen menade förvaltningsrätten 

att uttalanden i förarbeten om differentiering inte kan läggas till grund 

för att tillämpa ett förfarande som innebär att Försäkringskassan på 

eget initiativ beviljar en försäkrad sjukersättning i stället för aktivitets-

                                                      
79 Kammarrätten i Stockholms beslut den 19 januari 2018, mål nr 7492-17, respektive Förvalt-

ningsrätten i Stockholms dom den 25 oktober 2017, mål nr 14189-17. 
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ersättning.
80

 Denna mening uttryckte även Försäkringskassan, som 

yttrade sig i målet. Domen har inte överklagats.  

Allmänna ombudet uppger i sin årliga rapport för 2017följande.
81

 Den 

som är under 30 år och uppfyller kriterierna för både aktivitetsersätt-

ning och sjukersättning kan välja vilken förmån hen vill ansöka om. 

Det innebär att man kan välja att ha aktivitetsersättning i syfte att få 

ersättning för aktiviteter från Försäkringskassan, trots att man tillhör 

den grupp som lagstiftaren avsett att ge hel sjukersättning. Försäk-

ringskassan har ingen uttryckligen reglerad möjlighet att byta ut 

aktivitetsersättning mot sjukersättning när förutsättningarna för detta 

är uppfyllda. Denna konsekvens verkar inte ha varit förutsedd i för-

arbetena till lagändringen. 

                                                      
80 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 27 september 2018, mål nr 5951-17. 
81 Allmänna ombudet för socialförsäkringen, Årlig rapport 2017, avsnitt 7.2.1. 
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Bilaga 3: Försäkringskassans 

regeringsuppdrag – uppföljning 

av regeländringar för mer 

tydlighet och aktivitet i sjuk- 

och aktivitetsersättningen 

Försäkringskassan fick år 2018 ett regeringsuppdrag om att följa upp 

de bestämmelser om hel sjukersättning från 19 år som började gälla 

den 1 februari 2017.
82

 Uppdraget innebar också att mot bakgrund  

av övriga delar av reformen redovisa statistik över hur prövotid för 

studier och vilande sjukersättning och aktivitetsersättning vid arbete 

används. Regeringsuppdraget gällde alltså samma reform som vi 

granskar delar av i denna rapport. Försäkringskassan lämnade sitt svar 

i februari 2019.
83

 Försäkringskassan redovisar bland annat statistik  

om vilka unga som får hel sjukersättning och vilka unga som får 

aktivitetsersättning. Försäkringskassan redogör också för om det finns 

förutsättningar för att reformen leder till ökad aktivitet i aktivitets-

ersättningen. Frågorna besvaras genom en registerstudie samt inter-

vjuer med en enhetschef inom området och tolv handläggare inom 

sjuk- och aktivitetsersättning. Vi sammanfattar här de huvudsakliga 

resultaten från Försäkringskassans uppföljning. 

Gruppen unga (19–29 år) som har gått från aktivitetsersättning till 

sjukersättning under perioden februari 2017–oktober 2018 är 2 131 

personer. Därutöver har 134 personer under 30 år blivit beviljade sjuk-

ersättning utan att ha haft aktivitetsersättning tidigare. Det innebär att 

                                                      
82 Socialdepartementet, Uppföljning av reformer för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och 

aktivitetsersättningen, dnr S2018-05777/SF. 
83 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och 

aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, Dnr 002675-2018. 
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totalt 2 265 personer under 30 år blev beviljade hel sjukersättning 

under 21 månaders uppföljningstid.
84

  

Av de unga som har gått från aktivitetsersättning till sjukersättning  

är 59 procent män och 41 procent kvinnor. Drygt 20 procent av de 

som gick från aktivitetsersättning till hel sjukersättning var 29 år vid 

beslutet om sjukersättning. De flesta (85 procent) hade haft aktivitets-

ersättning för nedsatt arbetsförmåga tidigare. Resterande (15 procent) 

hade haft aktivitetsersättning för förlängd skolgång innan de bevilja-

des hel sjukersättning.
85

 

Försäkringskassan har gjort prognosen att cirka 10 procent av de unga 

som har aktivitetsersättning borde kunna vara aktuella för hel sjuk-

ersättning.
86

 I oktober 2018 hade drygt 31 000 personer aktivitets-

ersättning. Enligt den statistik som Försäkringskassan har tagit fram 

har totalt 2 265 personer under 30 år blivit beviljade hel sjukersättning 

fram till oktober 2018.
87

 

Försäkringskassan menar att det tar ungefär tre år innan regeländ-

ringen får fullt genomslag, eftersom övergångarna från aktivitets-

ersättning till sjukersättning främst sker i samband med att en tidigare 

period löper ut och nya beslut om aktivitetsersättning fattas. Det inne-

bär vart tredje år om den maximala tiden med aktivitetsersättning 

beviljas. Försäkringskassan bedömer själva att prognosen ser ut att 

stämma så här långt.
88

  

Försäkringskassan drar slutsatsen att de personer under 30 år som har 

gått från aktivitetsersättning till sjukersättning oftare är beviljade fler 

ersättningar inom funktionshinderområdet än vad som är fallet för 

                                                      
84 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk-  

och aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, Dnr 002675-2018, s. 17. 
85 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk-  

och aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, Dnr 002675-2018, s. 17. 
86 Den prognos som görs i Försäkringskassans remissyttrande på promemorian Mer tydlighet  

och aktivitet i aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) är att Försäkringskassan bedömer att antalet 
personer under 30 år som blir aktuella för sjukersättning inte kommer att överstiga 10 procent 

av de som har aktivitetsersättning. Detta formuleras något annorlunda i deras svar på rege-

ringsuppdraget där Försäkringskassan hänvisar till att de har gjort prognosen att cirka 
10 procent av de som har aktivitetsersättning beräknas gå över till sjukersättning. Försäkrings-

kassan (2019) Svar på regeringsuppdrag. Rapport – uppföljning av regeländringar för mer 

tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, s. 4. 
87 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk-  

och aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, Dnr 002675-2018, s. 17. 
88 Försäkringskassan, Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk-  

och aktivitetsersättningen, svar på regeringsuppdrag. 2019-02-21, Dnr 002675-2018, s. 16. 
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andra personer med aktivitetsersättning. Denna slutsats drar 

Försäkringskassan med stöd av registerstudien och intervjuer med 

handläggare. 

Försäkringskassan anger att det är mer än sju gånger så vanligt att de 

som har gått från aktivitetsersättning till sjukersättning någon gång har 

fått assistansersättning och/eller bilstöd samt mer än tre gånger så 

vanligt att de någon gång har fått handikappersättning. Det kan här 

nämnas att det den 1 januari 2019 infördes en ny förmån, 

merkostnadsersättning, som på sikt kommer att ersätta 

handikappersättningen.  

Enligt Försäkringskassans statistik är vissa diagnoser vanligare bland 

de unga som har gått över från aktivitetsersättning till sjukersättning. 

Det handlar framför allt om medfödda missbildningar, deformiteter 

och kromosomavvikelser samt sjukdomar i nervsystemet och psykisk 

utvecklingsstörning. Övriga psykiatriska diagnoser är däremot 

underrepresenterade bland unga som har beviljats sjukersättning. 

Enligt de intervjuade handläggarna är det framför allt försäkrade som 

har relativt få kontakter med Försäkringskassan som går över från 

aktivitetsersättning till sjukersättning. Det innebär enligt 

Försäkringskassan att den minskade arbetsbördan främst består av att 

mängden ansökningar minskar något i och med att vissa unga i stället 

ansöker om sjukersättning. 
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