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Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som 

arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för 

samhället och ger trygghet för individen. 

 

ISF:s rapporter har olika fokus: 

– ISF Granskar och analyserar innehåller en omfattande granskning 

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

långtgående slutsatser som möjligt och lämna rekommendationer  

på önskvärda förändringar. 

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

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

observation eller en sammanställning av existerande kunskap.  

– ISF Kommenterar fokuserar på att synliggöra något som ISF tycker 

behöver uppmärksammas. Det kan till exempel handla om att 

kommentera en pågående debatt, effekterna av rättstillämpningen 

eller att synliggöra olösta problem.  

– ISF Föreslår lämnar mer fullständiga och konkreta förslag till 

ändrade regler eller andra förändringar som skulle kunna få 

socialförsäkringen att fungera bättre.   
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Generaldirektörens förord 

 

Denna rapport redovisar en sammanställning av de viktigaste 

iakttagelserna i Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) system-

tillsyn och effektivitetsgranskning under 2018.  

2018 har varit ett omvälvande år för ISF. I januari 2018 beslutade 

regeringen att myndigheten ska omlokaliseras till Göteborg och i 

slutet av april utsåg regeringen ISF:s generaldirektör till tillförordnad 

generaldirektör för Försäkringskassan med mycket kort varsel. Dessa 

två händelser har präglat verksamheten under hela 2018. Under året 

har många medarbetare lämnat myndigheten, men vi har också startat 

verksamhet i Göteborg och rekryterat nya medarbetare där. Detta har 

tagit mycket tid och kraft från vår kärnverksamhet – att utöva system-

tillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av socialförsäkrings-

området. 

Trots dessa stora utmaningar har vi under 2018 producerat fler 

rapporter än under något av de tre föregående åren. Det beror 

utselutande på att vi har haft engagerade och mycket lojala med-

arbetare som har ansträngt sig till det yttersta för att leverera rappor-

terna, trots den svåra situationen som vi har befunnit oss i. Många 

medarbetare har också valt att stanna kvar tillräckligt länge för att  

vi ska kunna färdigställa de rapporter som de har arbetat med. 

Under tidigare år har vi gett en samlad överblick av de mätbara 

resultaten av ISF:s tillsyns- och granskningsverksamhet i vår årliga 

rapport. Det har varit mycket tillfredsställande att se att våra rapporter 

gör stor nytta genom att de används i hög utsträckning av regeringen, 

riksdagen, de myndigheter vi granskar (främst Försäkringskassan  

och Pensionsmyndigheten) och även av andra aktörer på eller vars 

verksamhet angränsar till socialförsäkringsområdet. Vi har kunnat  
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se att våra rapporter används som underlag i såväl utrednings- och 

författningsarbete som i regeringens och myndigheternas styrning  

och även vid rättsutvecklingen inom socialförsäkringsområdet.  

I denna årliga rapport har vi tyvärr inte haft utrymme att undersöka 

och sammanställa vilka effekter vår verksamhet har fått under 2018. 

Det beror på att omlokaliseringsarbetet har tagit mycket tid och kraft  

i anspråk under året. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de medarbetare som  

har valt att stanna kvar tillräckligt länge för att kunna avsluta sina 

pågående projekt, men också till alla andra medarbetare – både nya 

och gamla – som har kämpat för att hålla verksamheten i gång under 

året.  

Rapporten inleds med en beskrivning av ISF:s uppdrag (kapitel 1). 

Därefter följer en översikt över de tillsyns- och granskningsinsatser 

som ISF har rapporterat under 2018 (kapitel 2) samt en mer utförlig 

beskrivning av rapporterna som är indelad efter förmånsområde 

(kapitel 3–7). 

 

Stockholm i februari 2019 

  

Catarina Eklundh Ahlgren 
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1 Utgångspunkter för ISF:s tillsyn och 

granskning 

1.1 ISF:s uppdrag 

Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) har till uppgift att värna 

rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
1
 

Socialförsäkringen är en central del av det svenska välfärdssystemet. 

Socialförsäkringssystemet består av nästan 50 olika förmåner och är 

av stor betydelse för många människors personliga och ekonomiska 

situation, genom att det ökar den ekonomiska tryggheten i olika 

livssituationer som föräldraskap, sjukdom och ålderdom. Samtidigt 

medför socialförsäkringssystemet stora kostnader för samhället  

– det står för en tredjedel av de statliga utgifterna och omsluter  

mer än 500 miljarder kronor. Det innebär att det är viktigt för både 

enskilda medborgare och för samhället i stort att socialförsäkrings-

systemet fungerar som avsett.  

En utmaning är att socialförsäkringssystemet ständigt förändras  

och utvecklas. Alla förändringar får dock inte avsedd effekt. Till-

lämpningen av reglerna för en förmån kan variera mellan olika 

handläggare eller delar av Sverige. Bristfällig eller svårbegriplig 

information kan göra att medborgare går miste om en förmån som  

de har rätt till eller fattar mindre välgrundade beslut om exempelvis 

sparande eller förvärvsarbete. Handläggningstider för förmåner  

kan bli långa och effektiviseringar och besparingar kan bli mindre  

än förväntat eller helt utebli.  

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

(instruktionen). 



Utgångspunkter för ISF:s tillsyn och granskning 

 

8 

Sammantaget innebär detta att det är viktigt att följa upp, granska  

och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar, så att 

eventuella brister upptäcks och rättas till. Detta är ISF:s uppgift. 

I uppdraget ingår att granska den verksamhet som bedrivs av de 

myndigheter som administrerar socialförsäkringen, nämligen 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten
2
 och Skatteverket (i de 

delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst). ISF kan 

också granska den verksamhet som bedrivs av andra aktörer när  

den gränsar till socialförsäkringsområdet. Dessutom kan ISF  

granska samverkansinsatser som har anknytning till socialförsäk-

ringsområdet.
3
  

ISF har inrättats för att det ska finnas en extern granskning av och 

tillsyn över socialförsäkringsområdet. Myndighetens medarbetare  

har sammantaget en kombination av generalist- och specialistkom-

petens som ger goda förutsättningar att bevaka hela den svenska 

socialförsäkringen och relevanta gränsområden. 

ISF:s verktyg – systemtillsyn och effektivitetsgranskning 

ISF:s verktyg för att granska socialförsäkringssystemet är system-

tillsyn och effektivitetsgranskning.  

Systemtillsyn är granskning av om tillsynsobjektets egna system för 

styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning 

av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa.
4
 

Effektivitetsgranskning är granskning av om tillsynsobjektets verk-

samhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.
5
  

Något förenklat kan man säga att systemtillsyn i huvudsak är inriktad 

på rättssäkerhet medan effektivitetsgranskning fokuserar på effekti-

viteten hos den granskade verksamheten och de effekter olika delar 

av socialförsäkringssystemet har på samhället.  

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

inspektionens tillsyn, se 2 § 2 instruktionen. 
3 2 och 3 §§ instruktionen. 
4 1 § instruktionen. 
5 1 § instruktionen. 
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1.1.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett komplext begrepp som rymmer flera olika dimen-

sioner. Centralt för rättssäkerheten är att de beslut som fattas är både 

materiellt och formellt riktiga. För att ett beslut ska kunna bli mate-

riellt riktigt krävs att det finns tillräckligt klara och tydliga regler och 

att dessa regler tillämpas på ett korrekt sätt och på sakliga grunder 

utan hänsyn till några ovidkommande faktorer. I ett rättssäkert system 

måste det vara möjligt för den enskilda att förutse vilket beslut som 

kommer att fattas. Det är också väsentligt att lika fall bedöms lika.  

Den formella rättssäkerheten rör framför allt förfarandet vid hand-

läggning och beslutsfattande. Den syftar till att den enskilda ska ges 

möjlighet att ta tillvara sina intressen. Den enskilda måste till exem-

pel få möjlighet att föra fram sina argument i saken och få insyn i 

vilket underlag som har tillförts ärendet från någon annan än hen 

själv. Myndigheten måste också motivera sitt beslut på ett tydligt  

och begripligt sätt så att den enskilda förstår hur myndigheten har 

resonerat, bland annat för att den enskilda ska kunna ta ställning till 

om hen har anledning att överklaga beslutet. 

1.1.2 Effektivitet 

Effektivitet kan delas upp i två kategorier – administrativ effektivitet 

och effektivitet som ett mått på de effekter som regelverket och myn-

digheternas agerande får i samhället. 

Administrativ effektivitet 

Den administrativa effektiviteten handlar framför allt om hur en 

organisation använder sina resurser och hur den uppnår målen med 

sin verksamhet. Granskningar av administrativ effektivitet fokuserar 

ofta på vad en viss förmån kostar att administrera, om hantering och 

kostnader skiljer sig mellan olika kontor inom en myndighet och om 

de administrativa kostnaderna kan minskas utan att kvaliteten blir 

lidande.  
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Den administrativa effektiviteten kan påverkas av hur långa hand-

läggningstiderna är, hur ärendehanteringen inom den ansvariga 

myndigheten är organiserad eller hur beslutsstödet för handläggarna 

är utformat, liksom hur myndighetens arbete med kontroller för att 

förhindra felaktiga utbetalningar är utformat.  

Ofta måste också vissa kvalitetsaspekter som har betydelse för rätts-

säkerheten, som exempelvis lagenlighet och likformighet, beaktas vid 

granskningar av den administrativa effektiviteten för att säkerställa att 

en kostnadsminskning inte sker på bekostnad av sänkt kvalitet i hand-

läggning eller beslut. 

Samhällseffekter 

Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin 

utgångspunkt i det statliga åtagandet. En viktig del i ISF:s granskning 

är därför att utvärdera vilka effekter – såväl avsedda som inte avsedda 

– som olika delar av socialförsäkringen ger upphov till. 

Det statliga åtagandet avser de effekter som uppnås när socialförsäk-

ringsförmåner och andra åtgärder når olika mottagare, till exempel 

barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjuk-

skrivna. En viss förmån kan både handläggas administrativt effektivt 

och vara träffsäker men ändå brista i effektivitet genom att de 

politiska mål som förmånen är tänkt att åstadkomma inte uppnås.  

1.2 Det är värdefullt att granskning av 
rättssäkerhet och effektivitet bedrivs 

samlat 

I praktiken granskar ISF ofta rättsäkerhetsfrågor och frågor som rör 

den administrativa effektiviteten tillsammans. Rättssäkerhetsfrågor 

och olika effektivitetsaspekter har nämligen nära beröringspunkter 

och är i praktiken ofta svåra att separera. För att en verksamhet ska 

anses vara administrativt effektiv krävs till exempel att handlägg-

ningen håller en hög kvalitet. Ett av de främsta måtten på kvaliteten  

i handläggningen är just om den är rättssäker. Omvänt kan rätts-

säkerheten påverkas av den administrativa effektiviteten. Exempelvis 

kan en handläggning som är ineffektiv genom att den leder till långa 

handläggningstider inverka negativt på rättssäkerheten.  
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Även myndigheternas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar 

har både rättsäkerhets- och effektivitetsaspekter. Att de ansvariga 

myndigheterna på socialförsäkringsområdet säkerställer att förmåner 

betalas ut med rätt belopp till de mottagare som har rätt till dem är  

en rättssäkerhetsfråga. Men i myndigheternas uppdrag ligger också  

att de ska se till att använda handläggningsrutiner och inrätta kon-

troller av olika slag som leder till väl avvägda och väl använda 

administrativa resurser. I stor utsträckning används också samma 

metoder vid granskningar av rättssäkerhet och administrativ effekti-

vitet, framförallt genomgångar av författningar och styrande doku-

ment, intervjuer samt granskningar av ärendeakter. 

Det finns beröringspunkter även mellan rättsäkerhet och effektivitet  

i form av effekter av den förda politiken för samhället och medbor-

garna. Tolkningen av om beslut är materiellt riktiga görs med 

utgångspunkt från lagstiftarens intentioner, vilket innebär att frågan 

om huruvida reglerna och tolkningen av dem leder till avsedda 

effekter handlar både om effektivitet och om rättssäkerhet. Genom  

att exempelvis genomföra effektutvärderingar i samspel med gransk-

ningar som är inriktade på rättssäkerhet och administrativ effektivitet 

blir det också möjligt att undersöka de bakomliggande orsakerna om 

de effekter som lagstiftaren eller ansvariga myndigheter velat åstad-

komma inte uppnås. Att de avsedda effekterna inte uppnås kan till 

exempel bero på att det finns brister i förmånssystemets utformning 

eller i implementeringen av reglerna, att omvärlden har förändrats 

eller att systemet samverkar med andra system på ett sätt som påver-

kar mottagarnas incitament på ett icke förutsett sättsätt. 

Sammanfattningsvis har det ett stort värde att rättssäkerhets- och 

effektivitetsfrågor kan granskas samlat. Granskningar av rättssäker-

hetsfrågor kan också ge uppslag till granskningar av effektivitets-

frågor och vice versa. 
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1.3 Resultat av ISF:s tillsyn och granskning 

ISF ska löpande redovisa resultatet av sin tillsyn och granskning till 

regeringen.
6
 Detta sker normalt i form av rapporter.  

Det förekommer också att ISF lämnar över skrivelser till regeringen. 

Skrivelserna kan användas för att rapportera om mindre omfattande 

granskningar, delredovisa regeringsuppdrag eller informera om iakt-

tagelser som bör komma till regeringens kännedom men som inte 

lämpar sig för en rapport. ISF kan även använda sig av skrivelser för 

att informera andra myndigheter om iakttagelser som ISF har gjort 

men som inte bedöms behöva få den spridning som en rapport 

medför. 

Myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet kan även resul-

tera i andra publikationer, främst arbetsrapporter, working papers  

och vetenskapliga artiklar. Arbetsrapporter kan ha karaktären av 

förstudier eller innehålla tekniskt betonat bakgrundsmaterial, till 

exempel statistiska bearbetningar, matematiska modellbeskrivningar 

eller översikter av förändringar i regelverket. Working papers och 

vetenskapliga artiklar är texter avsedda för publicering i vetenskap-

liga tidskrifter. Dessa typer av publikationer överlämnas inte till 

regeringen men publiceras på myndighetens webbplats. 

Senast sex veckor efter det att ISF har lämnat en rapport som sär- 

skilt berör Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska dessa 

myndigheter enligt sina respektive instruktioner till regeringen 

kommentera ISF:s slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder  

som de avser att vidta med anledning av rapporten.
7
 

 
  

                                                      
6 11 § instruktionen. 
7 3 a § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan och 3 a § förordningen 

(2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. 



Sammanställning av ISF:s verksamhet 2018 

13 

2 Sammanställning av ISF:s 
verksamhet 2018 

Under 2018 har ISF publicerat 18 rapporter inklusive den årliga 

rapporten för 2018. Myndigheten har också publicerat 1 skrivelse  

till regeringen, 1 arbetsrapport och 2 vetenskapliga artiklar.
8
 

Rapporterna och de övriga publikationerna berör både rättssäkerhets-

frågor och effektivitetsfrågor och spänner över samtliga förmåns-

områden.  

Detta kapitel inleds med två sammanställningar. Den första samman-

ställningen delar in rapporter och skrivelsen till regeringen efter vilket 

förmånsområde de handlar om (avsnitt 2.1). Den andra samman-

ställningen delar in publikationerna efter de huvudbegrepp som är 

styrande för ISF:s verksamhet, nämligen rättssäkerhet och effektivitet 

(avsnitt 2.2).  

Kapitlet innehåller också en översikt över ISF:s samtliga publika-

tioner under perioden 2016–2018 utifrån förmånsområden och 

huvudsaklig inriktning (avsnitt 2.3). Kapitlet avslutas med en kort 

beskrivning av i vilken utsträckning ett jämställdhetsperspektiv har 

integrerats i ISF:s granskningar (avsnitt 2.4). 
  

                                                      
8 En beskrivning av de olika publikationstyperna finns i avsnitt 1.3. 
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2.1 Sammanställning efter förmånsområde 

Detta avsnitt ger en överblick över de granskningar som ISF gjort 

under 2018 uppdelat på följande områden: 

– Övergripande granskningar 

– Förmåner till barn och familjer 

– Förmåner till personer med funktionsnedsättning 

– Tandvårdsförmåner 

– Ohälsorelaterade förmåner 

– Pensioner och pensionsrelaterade förmåner. 

2.1.1 Övergripande granskningar 

En övergripande granskning är en granskning som antingen omfattar 

flera förmånsområden, eller som inte handlar om ett specifikt förmån-

sområde. 

ISF har under 2018 publicerat 8 rapporter och 1 arbetsrapport inom 

området övergripande granskningar.  

Tabell 1. Publikationer inom området övergripande 

granskningar under 2018 

Nummer Titel 

Rapporter 

2018:1    Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning – 

En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkrings-

kassan och Pensionsmyndigheten  

2018:2    Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – 

En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning 

med EU-anknytning  

2018:5    Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller – En granskning 

av träffsäkerheten, effektiviteten och rättssäkerheten i Försäkrings-

kassans modeller för riskbaserade kontroller 

2018:6    Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situa-

tioner – En granskning av Försäkringskassans och Pensions-

myndighetens kontroller av personer som arbetar, bor eller har bott 

utomlands    
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Nummer Titel 

Rapporter, forts.    

2018:14    Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets 

början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som 

kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen   

2018:16    Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur 

regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar hand-

läggningen av sjukpenning 

2018:17    Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovis-

ning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndig-

heten arbetar för att bidra till att målet uppnås 

2018:18    Regelorientering och klientorientering hos handläggare – En redo-

visning av en enkätundersökning bland nyanställda och mer erfarna 

handläggare på Försäkringskassan 

Arbetsrapporter 

2018:1 Riskbaserade urvalsprofiler och likabehandling 

2.1.2 Förmåner till barn och familjer  

Förmåner till barn och familjer omfattar huvudsakligen graviditets-

penning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, 

underhållsstöd, adoptionsbidrag, omvårdnadsbidrag och bostads-

bidrag. 

Under 2018 har ISF publicerat 1 rapport som handlar om förmåner till 

barn och familjer. 

Tabell 2. Publikationer som handlar om förmåner till barn  

och familjer under 2018 

Nummer Titel 

Rapporter 

2018:13    

 

Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen?  

– En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets 

första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar 
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2.1.3 Förmåner till personer med funktionsnedsättning 

Förmåner till personer med funktionsnedsättning omfattar mer-

kostnadsersättning, assistansersättning och bilstöd. 

Under 2018 har ISF publicerat 1 rapport som handlar om förmåner till 

personer med funktionsnedsättning.  

Tabell 3. Publikationer som handlar om förmåner till personer 

med funktionsnedsättning under 2018 

Nummer Titel 

Rapporter 

2018:4   Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersät-

tningen – En granskning av systemet efter 2013 års ändringar 

2.1.4 Tandvårdsförmåner 

Tandvårdsförmåner omfattar allmänt tandvårdsstöd, särskilt tand-

vårdsbidrag och högkostnadsskydd. 

Under 2018 har ISF inte publicerat någon rapport som handlar om 

tandvårdsförmåner.  

2.1.5 Ohälsorelaterade förmåner 

Ohälsorelaterade förmåner omfattar huvudsakligen sjukpenning, 

rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, 

arbetsskadeersättning, smittbärarersättning, närståendepenning  

och bostadstillägg vid sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

ISF har publicerat 5 rapporter som handlar om förmåner vid sjukdom 

under 2018. 
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Tabell 4. Publikationer som handlar om ohälsorelaterade  

förmåner under 2018 

Nummer Titel 

Rapporter 

2018:7    Försäkrad men utan ersättning – En granskning av underut-

nyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen 

2018:8    Social problematik och sjukskrivning – handläggning – En 

granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera social 

problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden 

2018:9    Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet 

mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tids-

perioden 1995–2015 

2018:11    Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med 

sjukersättning som har använt steglös avräkning  

2018:12    Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpen-

ning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen för-

säkrade som får sin sjukpenning indragen 

2.1.6 Pensioner och pensionsrelaterade förmåner 

Området omfattar huvudsakligen inkomstgrundad ålderspension, 

garantipension, äldreförsörjningsstöd, efterlevandeförmåner och 

bostadstillägg till pensionärer. 

Under 2018 har ISF publicerat 2 rapporter och 1 skrivelse till 

regeringen som handlar om pensioner och pensionsrelaterade 

förmåner. 
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Tabell 5. Publikationer som rör pensioner och pensionsrelaterade 

förmåner under 2018 

Nummer Titel 

Rapporter 

2018:10    Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En analys 

av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbets-

marknaden 

2018:15    Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av 

tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarations-

uppgifter 

Skrivelser till regeringen 

 Egenföretagare och tjänstepension 

 

Under 2018 har också 2 vetenskapliga artiklar publicerats inom 

området.
9
 

2.2 Sammanställning efter inriktning mot 

rättssäkerhet och effektivitet 

Detta avsnitt presenterar samtliga rapporter och skrivelsen till reger-

ingen indelade i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet. Effek-

tivitet har delats upp i underkategorierna administrativ effektivitet 

och samhällseffekter. Eftersom en granskning kan innehålla både 

rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter finns några granskningar i 

flera kategorier.  

Av de rapporter och andra publikationer som publicerats under  

2018 har 10 rapporter som överlämnats till regeringen handlat om 

rättssäkerhetsfrågor. Under 2018 har 9 rapporter handlat om frågor 

om administrativ effektivitet medan 7 rapporter och 1 skrivelse har 

behandlat samhällseffekter av regelverket och myndigheternas 

agerande. 
  
                                                      
9 Gustafsson P., The gendered economics of synchronized retirement. Research on Aging 2018; 

40: 623–644, och Sjögren Lindquist G. och Säve-Söderbergh J., Kvinnors och mäns livsval 

relaterade till ojämlikhet i pensioner – problembild och lösningar. Ekonomisk debatt 

2018;4:54–66. 
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Tabell 6. Rapporter och skrivelse till regeringen publicerade under 

2018 indelade efter inriktning 

 Rättssäkerhet Effektivitet 

  Administrativ 

effektivitet 

Samhälls-

effekter 

Rapporter 

Svårt att kombinera kvalitetsut-

veckling och resultatuppföljning – 

En granskning av kvalitetsutveck-

lingsmodellerna på Försäkrings-

kassan och Pensionsmyndigheten 

(2018:1) 

X 

X  

Försäkringskassans administration 

av familjeförmåner inom EU – En 

granskning av barnbidrag, bostads-

bidrag och föräldrapenning med 

EU-anknytning (2018:2) 

X X  

Åtgärder för att begränsa fusk och 

felaktigheter i assistansersättningen 

– En granskning av systemet efter 

2013 års ändringar (2018:4) 

X X  

Profilering som urvalsmetod för 

riktade kontroller – En granskning 

av träffsäkerheten, effektiviteten 

och rättssäkerheten i Försäkrings-

kassans modeller för riskbaserade 

kontroller (2018:5) 

X X  

Risker för felaktiga utbetalningar 

vid gränsöverskridande situationer – 

En granskning av Försäkringskas-

sans och Pensionsmyndighetens 

kontroller av personer som arbetar, 

bor eller har bott utomlands 

(2018:6) 

X X  

   forts. 
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 Rättssäkerhet Effektivitet 

  Administrativ 

effektivitet 

Samhälls-

effekter 

Rapporter, forts.    

Försäkrad men utan ersättning – En 

granskning av underutnyttjandet av 

den kollektivavtalade sjukförsäkrin-

gen (2018:7) 

  X 

Social problematik och sjukskrivn-

ing – handläggning – En granskning 

av Försäkringskassans arbete med 

att identifiera social problematik i 

handläggningen av sjukskrivnings-

ärenden (2018:8) 

X X  

Social problematik och 

sjukskrivning – En analys av 

sambandet mellan allvarliga 

livshändelser och sjukskrivning 

under tidsperioden 1995–2015 

(2018:9) 

  X 

Tidigt utträde från arbetslivet bland 

kvinnor och män – En analys av 

utträdesåldrar och utträdesvägar för 

olika grupper på arbetsmarknaden 

(2018:10) 

  X 

Steglös avräkning – En analys av 

arbetsutbudet för personer med 

sjukersättning som har använt 

steglös avräkning (2018:11) 

X X X 

Ökning av antalet personer som får 

beslut om indragen sjukpenning – 

En redovisning av vad som 

kännetecknar gruppen försäkrade 

som får sin sjukpenning indragen 

(2018:12) 

  X 

forts. 
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 Rättssäkerhet Effektivitet 

  Administrativ 

effektivitet 

Samhälls-

effekter 

Rapporter, forts.    

Dubbeldagar – vissa pappors väg in 

i föräldrapenningen? – En analys av 

pappors uttag av föräldrapenning 

under barnets första levnadsår, före 

och efter införandet av dubbeldagar 

(2018:13) 

  X 

Vem får avsättningar till tjänstepen-

sion? – En analys av tjänstepen-

sionernas täckningsgrad baserad på 

deklarationsuppgifter (2018:15) 

  X 

Förändrad styrning av och i Försäk-

ringskassan – En analys av hur reg-

eringens mål om ett sjukpenningtal 

på 9,0 dagar påverkar handläggnin-

gen av sjukpenning (2018:16) 

X X  

Regeringens mål om ett sjukpen-

ningtal på 9,0 dagar – En redovis-

ning av hur regeringen styr Försäk-

ringskassan och hur myndigheten 

arbetar för att bidra till att målet 

uppnås (2018:17) 

X X  

Regelorientering och klientorien-

tering hos handläggare – En redo-

visning av en enkätundersökning 

bland nyanställda och mer erfarna 

handläggare på Försäkringskassan 

(2018:18) 

X   

Skrivelser till regeringen 

Egenföretagare och tjänstepension   X 
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Rapporten Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 

2000-talets början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar 

som kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen (Rapport 2018:14) kan inte direkt klassificeras som 

varken en rättssäkerhets- eller effektivitetsgranskning. Rapporten är 

tänkt att kunna fungera som ett uppslagsverk. 

2.3 Översikt för åren 2016–2018 

I detta avsnitt redovisas en översikt över hur de rapporter som ISF har 

publicerat under de tre senaste åren fördelas när det gäller förmåns-

områden och inriktning. Med rapporter avses även rapportformen ISF 

kommenterar, som användes under åren 2015 och 2016. 

Sammanställning av rapporter efter förmånsområde  

Övergripande granskningar är det största verksamhetsområdet sett  

till antalet publicerade rapporter under de tre senaste åren. 35 procent 

av rapporterna handlar om detta område. Därefter kommer ohälso-

området med 27 procent. Förmåner till barn och familj samt pensions-

förmåner ligger något lägre, med 14 procent vardera, medan 

6 procent av rapporterna handlar om förmåner till personer med 

funktionsnedsättning. Det minsta området sett till andelen publicerade 

rapporter är tandvårdsområdet, som behandlas i 4 procent av 

rapporterna. 
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Figur 1. Fördelning av rapporter mellan förmånsområden under 

åren 2016–2018 

 

 

Sammanställning av rapporter efter inriktning mot rättssäkerhet 

och effektivitet  

I 25 av de totalt 49 rapporter som har publicerats under 2016–2018 

behandlas frågor om rättssäkerhet. Effektivitetsfrågor behandlas i  

42 av samtliga rapporter. Frågor om administrativ effektivitet behand-

las i 24 rapporter och 22 rapporter behandlar frågor om samhälls-

effekter. Observera att varje rapport kan ingå i mer än en kategori.  
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Figur 2. Fördelning av rapporter efter huvudsaklig inriktning 

under 2016–2018 

 

2.4 Jämställdhetsperspektiv i tillsyns- och 
granskningsverksamheten 

I regleringsbrevet 2016 fick ISF i uppdrag av regeringen att jäm-

ställdhetsintegrera myndighetens verksamhet. Uppdraget ska slut-

redovisas i årsredovisningen för 2018. Sedan den 15 mars 2018 har  

vi också fått ett uttryckligt uppdrag i vår instruktion att belysa hur 

socialförsäkringen fungerar för kvinnor och män samt för flickor och 

pojkar.
10

 

ISF har fastställt ett övergripande mål för myndighetens jämställd-

hetsarbete: ISF ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 

genom att i de besluts- och kunskapsunderlag som myndigheten tar 

fram identifiera och synliggöra de jämställdhetsproblem som finns  

på socialförsäkringsområdet och lämna förslag om vad man kan göra 

åt problemen.  

ISF har redan tidigare haft ett tydligt jämställdhetsfokus i flera 

rapporter, men för att uppnå målet fokuserar ISF sedan 2016  på 

jämställdhetsfrågor i tillsyns- och granskningsverksamheten i ännu 

högre utsträckning än tidigare. Under perioden 2016–2018 var an-

delen rapporter som antingen har haft ett uttalat fokus på jämställdhet 

eller könsskillnader, eller har innehållit könsuppdelade analyser eller 

                                                      
10 1 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen. 
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inkluderat kön som förklarande faktor i analysen, betydligt större  

än under tidigare år: 42 procent jämfört med en knapp tiondel under 

åren 2010–2015. Under 2018 hade 18 procent av rapporterna ett 

uttalat jämställdhetsfokus, medan 47 procent innehöll könsuppdelad 

statistik eller inkluderade kön som förklarande faktor i analysen. 

Motsvarande siffror för 2017 var 19 respektive 31 procent och  

20 respektive 47 procent för 2016. Antalet rapporter med ett uttalat 

jämställdhetsfokus har varit konstant under de tre senaste åren, och 

anledningen till att andelen har minskat något under perioden är att 

antalet publicerade rapporter har ökat under perioden.  

Under den senaste treårsperioden 2016–2018 har alltså cirka en 

femtedel av de rapporter som ISF publicerat haft ett uttalat jäm-

ställdhetsfokus, medan drygt två femtedelar av rapporterna har 

innehållit könsuppdelade analyser eller inkluderat kön som förkla-

rande faktor i analysen. Det innebär sammantaget att tre femtedelar 

av rapporterna under perioden antingen har haft ett uttalat jämställd-

hetsfokus eller har innehållit könsuppdelade analyser. 

Figur 3. Andel rapporter med olika grad av jämställdhetsfokus 

under 2016–2018 
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3 Övergripande granskningar 

Detta kapitel redovisar de rapporter som omfattar flera förmåns-

områden eller som inte handlar om ett särskilt förmånsområde. 

Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning  

– En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten (ISF rapport 2018:1)  

ISF har på regeringens uppdrag granskat Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens modeller för att följa upp och utveckla 

kvaliteten i handläggningen. Granskningen är koncentrerad till den 

rättsliga kvaliteten som definieras som förmågan att fatta korrekta 

beslut i försäkringsärendena utifrån tillräckliga beslutsunderlag.  

Den huvudsakliga slutsatsen av granskningen var att myndigheternas 

kvalitetsutvecklingsmodeller kan vara ett bra instrument för att 

utveckla kvaliteten, men att det är svårt att samtidigt använda dem för 

uppföljning, exempelvis för att med tillräcklig säkerhet kunna uttala 

sig om hur den rättsliga kvaliteten har utvecklats för myndigheternas 

olika förmåner. Vår bedömning är att Försäkringskassans kvalitets-

utvecklingsmodell inte är ett tillräckligt säkert underlag för den typen 

av uppföljning. 

En central del av modellen är de lokala ärendeuppföljningarna där 

den berörda handläggaren och en specialist eller den närmaste chefen 

tillsammans bedömer kvaliteten i ärenden som handläggaren har 

handlagt. Från början hade dessa uppföljningar ett mer uttalat 

utvecklingssyfte. Men under de fyra år som modellen använts har 

Försäkringskassan successivt anpassat uppföljningarna för att kunna 

använda dem för att följa upp resultat. En risk med att använda de 

lokala ärendeuppföljningarna för resultatuppföljning på central nivå 

är att de lokala granskarna i högre utsträckning väljer att blunda för 
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kvalitetsbrister i den egna verksamheten. Så länge som uppföljningar-

na i första hand används för lärande och utveckling är det mindre 

problematiskt att peka på utvecklingsbehov inom den egna enhetens 

verksamhet. Men om uppföljningarna blir en viktig del i bedömning-

en om Försäkringskassan uppfyller sina verksamhetsmål kan det hela 

komma i ett annat läge. Om granskarna, medvetet eller omedvetet, 

anpassar sina bedömningar på ett sådant sätt att de undviker att lyfta 

fram den egna enhetens kvalitetsproblem försämras förstås möjlig-

heterna att åtgärda kvalitetsbristerna. Dessutom riskerar även resultat-

jämförelserna att bli missvisande. Även den centralisering av urvalet 

som har skett under senare år riskerar att göra ärendeuppföljningarna 

mindre ändamålsenliga som en del i det lokala kvalitetsutvecklingsar-

betet.  

ISF konstaterar i rapporten att det är mycket resurskrävande och 

metodologiskt problematiskt att göra trovärdiga mätningar av hur den 

rättsliga kvaliteten utvecklats. Därför är det inte förvånande att 

Försäkringskassan försöker ”slå två flugor i en smäll” och använda de 

lokala ärendeuppföljningarna för resultatuppföljning. Risken med 

detta är att modellen kommer att fungera sämre ur ett utvecklings-

perspektiv och samtidigt inte heller kommer att fungera särskilt bra 

för mätningar av den rättsliga kvaliteten. 

ISF anser att det är viktigt att både myndigheterna och regeringen in-

ser hur svårt det är att göra säkerställda bedömningar av hur den rätts-

liga kvaliteten har utvecklats. Regeringen bör ta ställning till vad de 

vill få ut av myndigheternas redovisning i exempelvis årsredovisning-

en. Eftersom säkra bedömningar av hur kvaliteten har utvecklats är 

resurskrävande för myndigheterna kan det handla om att i stället 

fokusera kraven på en kvalitativ redovisning av hur myndigheterna 

arbetar för att förbättra kvaliteten. Försäkringskassan bör ta ställning 

till vilket syfte kvalitetsutvecklingsmodellen ska ha. Att kombinera 

kvalitetsutveckling och resultatuppföljning i samma modell är dömt 

att misslyckas. 
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Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU  

– En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning 

med EU-anknytning (ISF Rapport 2018:2) 

I takt med att allt fler EU-medborgare rör sig över Sveriges gränser 

ökar utmaningarna för de myndigheter som administrerar de förmåner 

som berörs av EU:s samordningsregler. Mängden ärenden, i kombi-

nation med deras komplexitet, ställer höga krav på Försäkringskas-

sans administration av familjeförmånsärenden med EU-anknytning. 

På uppdrag av regeringen har ISF granskat Försäkringskassans 

administration av familjeförmåner enligt EU-rättens förordning 

883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och 

tillhörande tillämpningsförordning 987/2009.  

Rapporten visar att Försäkringskassan bedriver ett omfattande förbät-

tringsarbete i syfte att öka den tillgängliga statistiken över relevanta 

ärenden, identifiera EU-ärenden i handläggningen, utbilda medar-

betare på området och underlätta informationsutbytet med behöriga 

institutioner i EU/EES-länderna och Schweiz.  

Trots det pågående utvecklingsarbetet finns det både utrymme för  

och behov av ytterligare förbättringar. Det handlar framförallt om två 

stora utmaningar. Den ena är att fånga upp de ärenden som rör barn-

bidrag och bostadsbidrag till familjer och familjemedlemmar som rör 

sig över Sveriges gränser eller på annat sätt har koppling till svensk 

socialförsäkring. Den andra är att utreda dessa ärenden på ett rätts-

säkert sätt, utan att handläggningstiden blir orimligt lång. 

När det gäller föräldrapenningärenden med EU-anknytning har  

EU-rätten i dagsläget bara en begränsad inverkan på Försäkrings-

kassans handläggning. Det kan, beroende av hur föräldrapenning 

kommer att klassificeras enligt EU-rätten, förändras i framtiden.  

Det kan i så fall ge upphov till nya utmaningar. 

ISF rekommenderar regeringen att verka för samordningsregler som 

är bättre anpassade till den svenska föräldraförsäkringen. ISF rekom-

menderar Försäkringskassan att bland annat fortsätta, förstärka och 

vidareutveckla redan pågående utvecklingsinsatser inom området 

familjeförmåner med EU-anknytning. 
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Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller  

– En granskning av träffsäkerheten, effektiviteten och rätts-

säkerheten i Försäkringskassans modeller för riskbaserade 

kontroller (ISF Rapport 2018:5) 

ISF har, på uppdrag av regeringen, kartlagt och analyserat Försäk-

ringskassans arbete med profilering som urvalsmetod för riktade 

kontroller utifrån perspektiven träffsäkerhet, effektivitet och 

rättssäkerhet.  

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag i att motverka felaktiga 

utbetalningar och att stoppa fusk. Med stor tillgång till information 

om de försäkrade och användning av metoder för att söka mönster 

ökar förutsättningarna för att genomföra uppdraget, men det ställer 

också rättsliga krav.  

Metoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk  

har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig 

omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för social-

försäkringen om metoderna vidareutvecklas och förfinas.  

Rapporten visar att Försäkringskassans utveckling av riskbaserade 

kontroller på ett övertygande sätt har visat att träffsäkerheten är 

betydligt högre än för de övriga alternativ som finns tillgängliga i 

dag. Med små korrigeringar går det även att garantera att metoderna 

ger likabehandling. Men utformningen av lagstödet måste övervägas 

noggrant så att den rättsliga regleringen ser till att de riskbaserade 

kontrollerna inte leder till för stora ingrepp i den personliga integri-

teten. ISF rekommenderar därför regeringen att utreda hur kontroller 

kan genomföras på ett integritetssäkert sätt. ISF menar också att 

myndigheter som använder sig av riskbaserade kontroller redan när 

kontrollerna införs och sedan kontinuerligt, måste överväga vilka 

rättsliga risker som kan finnas med arbetssättet och hur myndig-

heterna ska hantera dem.  

Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande 

situationer – En granskning av Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens kontroller av personer som arbetar,  

bor eller har bott utomlands (ISF Rapport 2018:6) 

På uppdrag av regeringen har ISF granskat hur Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten arbetar för att identifiera och reducera risker 

för felaktiga utbetalningar i gränsöverskridande situationer. I takt med 
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att den internationella rörligheten ökar blir Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens arbete för att kontrollera de ärenden som rör 

gränsöversskridande situationer allt viktigare. Risken för felaktiga 

utbetalningar till personer som är eller har varit utomlands kan både 

leda till att människor får fel ersättning, att statens utgifter ökar och 

att legitimiteten för socialförsäkringen minskar. 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är till stor del medvetna 

om riskerna som finns och har infört kontroller för att hantera dem. 

ISF bedömer ändå att gränsöverskridande situationer behöver få 

högre prioritet och att båda myndigheterna behöver avsätta mer 

resurser för att identifiera vilka problem som finns och hur omfat-

tande de är. 

ISF kan konstatera att en av de främsta utmaningarna som myndig-

heterna har är att identifiera ärenden som rör gränsöverskridande 

situationer. Här visar granskningen att myndigheterna oftare skulle 

behöva samla in ny information som kan påverka försäkringstill-

hörigheten i samband med ansökan om en förmån. Samtidigt behöver 

myndigheterna på fler sätt än i dag sprida information om enskildas 

skyldighet att själva anmäla när de rör sig mellan länder.  

När myndigheterna väl vet att det är fråga om en gränsöverskridande 

situation behöver de prioritera de kontroller av rätten till ersättning 

som är möjliga att göra även om sådana kontroller är svårare att 

genomföra än när personer bor i Sverige.  

Gemensamt för ärenden som rör gränsöverskridande situationer är att 

myndigheterna har vissa svårigheter att få information om utländska 

förmåner och inkomster från utländska myndigheter samt att svars-

tiderna ofta är långa.  

Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets 

början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som 

kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen (ISF Rapport 2018:14)  

De offentliga socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen har 

stor betydelse för att trygga inkomsten om man blir sjuk, arbetslös, 

föräldraledig, skadad i arbetet eller när man blir pensionär. Men de 

allra flesta är även berättigade till annan kompletterande ersättning 

vid inkomstbortfall. Ungefär 90 procent av alla anställda arbetar på  
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en arbetsplats där arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal som ger  

rätt till kompletterande kollektivavtalade ersättningar. I början av 

2000-talet var andelen som täcktes av ett kollektivavtal något högre, 

93 procent, men de senaste 10 åren har täckningsgraden legat 

konstant kring 90 procent. Det finns inga tecken på att andelen som 

täcks av kollektivavtal kommer att minska de närmaste åren.  

I den här rapporten redovisar vi utvecklingen av de kollektivavtalade 

ersättningar som kompletterar föräldrapenningen, arbetslöshetsersätt-

ningen, sjukpenningen, sjukersättningen, livräntan och pensionen från 

den allmänna socialförsäkringen samt ersättningen från arbetslöshets-

försäkringen. Redovisningen sträcker sig från 2000-talets början fram 

tills i dag. Många genomgångna avtal sträcker sig dessutom fram till 

år 2020, och en del är så kallade tillsvidareavtal som gäller tills någon 

av parterna säger upp det. Fokus är på förutsättningarna för att få 

ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna och ersättnings-

nivåerna. Avtalen som reglerar de kollektivavtalade ersättningarna 

skiljer sig åt mellan den statliga, kommunala och privata sektorn. 

Inom den privata sektorn finns det också stora skillnader mellan olika 

branscher och avtalsområden – och inte minst – mellan arbetare och 

tjänstemän. En stor del av arbetskraften täcks även av andra privata 

försäkringar som ger ersättning vid inkomstbortfall, framförallt 

genom att de är medlemmar i ett fackförbund. Sådana privata försäk-

ringar tas inte upp i rapporten. 

Vår avsikt är att denna rapport ska kunna fungera som ett uppslags-

verk som kan användas av såväl beslutsfattare på olika nivåer i 

samhället, som av arbetsgivare, arbetstagare och andra intresserade. 

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur 

regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar 

handläggningen av sjukpenning (ISF Rapport 2018:16) 

I den här rapporten har ISF undersökt regeringens ändrade styrning 

av Försäkringskassan vid två tillfällen. Vid båda tillfällena har 

regeringen ändrat både skrivningar i regleringsbrev och tillsatt en  

ny generaldirektör. Ändringen i styrningens fokus år 2012 handlade 

om att förtroendet för myndigheten skulle öka medan ändringen år 

2016 fokuserade på rättssäkerhet och att sänka sjukpenningtalet till 

9,0 dagar år 2020. Rapporten visar att när regeringen skiftade fokus  

i styrningen omsattes de nya styrsignalerna i myndigheten vilket 
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resulterade i förändrade arbetsvillkor för lokalkontoren där hand-

läggningen utförs. Regeringens ambition att höja förtroendet infriades 

under den period som förtroendet stod i styrningens fokus. Trenden 

med ökade sjukpenningtal bröts när fokus i regeringens styrning var 

inriktad på sänkt sjukpenningtal. Ändringar i styrningens fokus har 

alltså fått önskad effekt, men har också medfört oförutsedda konse-

kvenser.  

Nya villkor i handläggningen har påverkat hur handläggarna tillämpar 

det regelverk som styr sjukförsäkringen – trots att regelverket inte har 

genomgått några betydande förändringar under perioden. Under den 

period då styrningen fokuserade på förtroendet tillämpades försäk-

ringen mer generöst. Tillämpningen är mer restriktiv i dag, när styr-

ningen fokuserar på rättssäkerhet och på att sänka sjukpenningtalet. 

När tillämpningen varierar över tid, trots att inga betydelsefulla 

regeländringar har genomförts, kan det äventyra rättssäkerheten. 

Dessutom kan tilltron till socialförsäkringssystemet skadas.  

En annan oförutsedd konsekvens är att handläggarprofessionen 

riskerar att försvagas. När villkoren i handläggningen ändras påverkas 

arbetets innehåll, vilket i sin tur bidrar till en onödig personalomsätt-

ning. Handläggarna riskerar också att uppfatta de tidigare arbetssätten 

som felaktiga när delar av uppdraget betonas mer eller mindre, olika 

moment i handläggningen följs upp eller utformning av stödet till 

handläggarna varierar under olika styrepoker. Därmed finns då en 

risk att handläggarna inte utvecklar sin professionella kompetens  

för att hantera hela uppdraget.  

En tredje konsekvens är att villkoren för övriga aktörer i sjukskriv-

ningsprocessen ändras genom att Försäkringskassan gör mer eller 

mindre av olika delar i sjukskrivningsprocessen Då riskerar den 

försäkrade att ”falla mellan stolarna”. 

Vår slutsats är att det behövs en långsiktig och uthållig styrning  

av Försäkringskassan för att rättssäkerheten ska vara stabil över tid.  

Det skulle också öka möjligheten att åstadkomma en långsiktig låg 

och stabil sjukfrånvaro och samtidigt behålla förtroendet för myndig-

heten. 
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Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redo-

visning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndig-

heten arbetar för att bidra till att målet uppnås (ISF Rapport 

2018:17) 

I den här rapporten har ISF studerat bakgrunden till regeringens mål 

om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020 och regeringens uppdrag 

till Försäkringskassan att bidra till att förverkliga målet. Vi har 

studerat både dokument från regeringen och från Försäkringskassan.  

Målet om en långsiktigt låg och stabil sjukfrånvaro är inte nytt. 

Riksdag och regering har haft det som ett mål för utgiftsområde 10, 

Ekonomisk Trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, sedan år 

2009. Det har också funnits med i regleringsbreven för Försäkrings-

kassan som ett mål för sjukförsäkringen sedan dess. 

Bakgrunden till regeringens mål om 9,0 dagar kan spåras till den 

parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som i sitt betänkande 

år 2015 lyfter fram behovet av att stärka försäkringstillämpningen för 

att åstadkomma en stabil sjukfrånvaro. Bland annat föreslog utred-

ningen att handläggarnas kompetens inom utredningsmetodik 

behövde stärkas och att Försäkringskassan löpande skulle följa upp 

åtgärder som vidtas för att den försäkrade ska kunna återgå i arbete. 

Under hösten år 2015 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram 

som syftade till att göra sjukförsäkringen tryggare, effektivare och 

mer förutsägbar. I åtgärdsprogrammet formulerade regeringen ett nytt 

mål för sjukförsäkringen: sjukpenningtalet skulle uppgå till högst  

9,0 dagar vid utgången av 2020. 

Den här rapporten redovisar hur regeringen har styrt Försäkrings-

kassan för att myndigheten ska bidra till att målet om ett sjukpenning-

tal på 9,0 dagar ska uppnås och hur myndigheten har arbetat för att 

bidra till att målet nås. Rapporten visar att regeringens styrning av 

Försäkringskassan har medfört att Försäkringskassan identifierar 

problem i sjukskrivningsprocessen. När Försäkringskassan åter-

rapporterar dessa till regeringen tenderar det att generera nya 

regeringsuppdrag och styrsignaler från regeringen. Att det finns en 

koppling mellan problem som identifieras i myndigheten och 

regeringens styrning kan vara bra. Men i rapporten Förändrad 

styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens 

mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av 

sjukpenning (Rapport 2018:16), som vi publicerade samtidigt som 
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denna rapport, visar att det uppstår oförutsedda konsekvenser när 

regeringen styr utifrån fokus på aktiviteter snarare än utifrån en 

helhetsyn på uppdraget. 

Tillsammans ger dessa två rapporterna en heltäckande bild av han-

teringen av målet om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar genom hela styr-

kedjan – från regeringen till den lokala handläggningsverksamheten i 

Försäkringskassan. 

Regelorientering och klientorientering hos handläggare  

– En redovisning av en enkätundersökning bland nyanställda  

och mer erfarna handläggare på Försäkringskassan  

(ISF Rapport 2018:18) 

ISF har undersökt attityder till regelverk och klienter bland nyan-

ställda och mer erfarna handläggare på Försäkringskassan. Om det 

finns skillnader i attityder mellan dessa två grupper skulle det kunna 

få inverkan på hur handläggarna agerar och bedömer enskilda 

ärenden. Studier från andra områden har indikerat att handläggarnas 

attityder och agerande förändras när deras anställningstid ökar och de 

blir mer erfarna. 

I studien undersökte vi om det fanns skillnader mellan nyanställda 

och mer erfarna handläggares attityder och hur de beskrev sitt 

agerande i tre olika dimensioner av sitt arbete: regelorientering, 

klientbemötande och klientanpassning. Vi undersökte vidare om det 

fanns samband mellan anställningstid och handläggarnas attityder 

bland de erfarna handläggarna. Vi undersökte också eventuella 

samband mellan andra faktorer hos handläggarna, som kön, ålder, 

utbildning och organisatorisk tillhörighet, och deras attityder till 

regelverk och klienter. Studien byggde främst på svaren från enkäter 

till ett urval av handläggare vid Försäkringskassan. 

Ett huvudresultat från studien var att vi inte hittade några stora 

skillnader mellan de nyanställda och de mer erfarna handläggarna 

vare sig när det gäller deras regelorientering, deras orientering mot 

klientbemötande eller deras orientering mot klientanpassning. Vi 

hittade inte heller några tydliga samband mellan anställningstid och 

handläggarnas orientering i de tre dimensionerna bland de erfarna 

handläggarna. 
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Den enda tendens till skillnad mellan nyanställda och erfarna hand-

läggare vi fann var att de nyanställda handläggarna utan tidigare 

erfarenhet av liknande arbete möjligen var något mer regelorienterade 

än de erfarna handläggarna. Men resultatet var inte entydigt, utan 

berodde på vilket mått på regelorientering vi använde. Resultatet ska 

därför tolkas med försiktighet  

Vi fann vidare ett visst samband mellan handläggarnas kön och både 

deras regelorientering och klientorientering, men skillnaderna var 

relativt små. Bland de nyanställda handläggarna utan tidigare erfaren-

het av liknande arbete såg vi också att män hade en lägre grad av 

orientering mot klientbemötande än kvinnor.  

Bland de erfarna handläggarna hade deras orientering i dimensionen 

klientbemötande även ett samband med deras ålder. Graden av 

orientering mot klientbemötande ökade något med tilltagande ålder. 

Handläggarnas organisatoriska tillhörighet verkade inte spela någon 

större roll för deras orientering i förhållande till de tre dimensionerna. 

Men det fanns ett undantag. I gruppen erfarna handläggare fanns ett 

samband mellan att arbeta på avdelningen för sjukförsäkring och att 

ha en något lägre grad av orientering mot klientanpassning, även om 

det statistiska sambandet inte var så starkt. 
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4 Förmåner till barn och familjer 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till barn 

och familjer. 

Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen?  

– En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets 

första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar  

(ISF Rapport 2018:13) 

Den 1 januari 2012 infördes en möjlighet för föräldrar att ta ut 

föräldrapenning samtidigt för samma barn och för samma tid i totalt 

30 dagar under barnets första levnadsår. Dessa dagar kallas för 

dubbeldagar.  

ISF har undersökt hur pappors uttag av föräldrapenning har förändrats 

efter att dubbeldagarna infördes, och om det förekommer skillnader 

mellan olika socioekonomiska grupper av pappor när det gäller uttag 

av individuell föräldrapenning och dubbeldagar. Vi har också under-

sökt när, under barnets första levnadsår, papporna börjar ta ut dagar 

med föräldrapenning. 

Våra resultat pekar på att allt fler pappor inom de socioekonomiska 

grupper som vanligtvis inte tar ut dagar med föräldrapenning nu 

väljer att göra så. Dessa grupper är  

– pappor med lägre inkomster  

– pappor som har högre inkomst än mamman   

– pappor i par där båda har lägre utbildning   

– pappor i par där båda är utrikes födda.  

Det tyder på att dubbeldagarna kan tjäna som en ”inkörsport” till 

föräldrapenningen för vissa socioekonomiska grupper av pappor. 

Utan möjligheten att ta ut dubbeldagar skulle dessa pappor kanske 

inte tagit ut någon föräldrapenning alls under barnets första levnadsår. 
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5 Förmåner till personer med 

funktionsnedsättning 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om förmåner till 

personer med funktionsnedsättning. 

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistans-

ersättningen – En granskning av systemet efter 2013 års ändringar 

(ISF Rapport 2018:4)   

Den 1 juli 2013 trädde en rad regeländringar i kraft, som syftar till  

att motverka fusk och fel i utbetalningar av assistansersättningen.  

ISF har, på regeringens uppdrag, följt upp vilka åtgärder Försäkrings-

kassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vidtagit med 

anledning av lagändringarna och vilka effekter dessa förändringar har 

haft. Den första uppföljningen av regeländringarna presenterade ISF i 

rapporten Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämp-

ning (ISF Rapport 2015:9). 

Uppföljningen visar att ett resultat av lagändringarna är att Försäk-

ringskassan har förändrat delar av sin interna styrning samt anpassat 

den externa information som lämnas till brukare och assistansanord-

nare. ISF bedömer att lagändringarna har ökat Försäkringskassans 

möjligheter att stoppa felaktiga utbetalningar i handläggningen av 

assistansersättningen. Samtidigt konstaterar ISF att det inte går att 

bedöma hur stora effekterna är eftersom det saknas information som 

gör det möjligt att utvärdera detta.  

ISF konstaterar vidare att regelverket fortfarande inte ger Försäk-

ringskassan tillräckligt stöd för att på ett effektivt sätt kontrollera att 

assistansersättning bara betalas ut till personer som uppfyller förut-

sättningarna för rätt till ersättningen eller att den betalas ut i rätt 

omfattning. Dessutom har IVO mycket begränsade möjligheter att 
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följa upp att assistansersättningen verkligen används till den typ av 

assistans den är avsedd för, eller att assistansen utförs med tillräcklig 

kvalitet. Mot den bakgrunden rekommenderar ISF att regeringen inför 

en möjlighet för IVO att granska kvaliteten i assistansen.  
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6 Ohälsorelaterade förmåner 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om ohälsorelaterade 

förmåner. 

Försäkrad men utan ersättning – En granskning av under-

utnyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen  

(ISF Rapport 2018:7) 

ISF har granskat hur den kollektivavtalade avtalssjukförsäkringen 

används inom offentlig sektor. Det är särskilt viktigt att diskutera vad 

det kan få för konsekvenser att en viktig del av sjukförsäkringssys-

temet bygger på att allmänheten är tillräckligt välinformerad för att 

förstå sitt eget försäkringsskydd och därigenom få ut den avtalser-

sättning de har rätt till. 

I Sverige utgörs inkomsttryggheten vid arbetsoförmåga på grund av 

sjukdom dels av en offentlig sjukförsäkring, dels av en kompletter-

ande kollektivavtalad sjukförsäkring. Den kollektivavtalade sjuk-

försäkringen omfattar alla som arbetar på en arbetsplats med kollek-

tivavtal, det vill säga 90 procent av alla anställda.  

För att få ut ersättning från avtalssjukförsäkringen måste man, precis 

som när det gäller den offentliga sjukförsäkringen, skicka in en 

ansökan. De flesta vet att de ska vända sig till Försäkringskassan för 

att ansöka om ersättning från den offentliga sjukförsäkringen. Troligt-

vis är det färre som vet att de även kan få ersättning enligt kollektiv-

avtal när de blir sjukskrivna under lång tid eller beviljas sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Det finns därför skäl att tro att många går miste 

om den ersättning de har rätt till från avtalssjukförsäkringen. Den som 

inte känner till att arbetsplatsens kollektivavtal medför en avtals-

sjukförsäkring – eller inte ens är medvetna om att arbetsplatsen har  

ett kollektivavtal – kommer heller inte att ansöka om ersättning vid 

nedsatt arbetsförmåga på grund av långvarig sjukdom. 
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I rapporten konstateras att anställda inom kommuner och landsting 

går miste om ersättning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen  

i mer än var femte (22,6 procent) period med sjukpenning. Det mot-

svarar under åren 2003–2014 drygt 74 000 perioder med sjukpenning. 

Motsvarande siffra för sjuk- och aktivitetsersättning för anställda 

inom kommun, landsting och stat är cirka 17 procent. Det motsvarar 

under perioden 2007–2014 drygt 4 500 perioder med ersättning. 

Granskningen visar också att underutnyttjandet av avtalssjukförsäk-

ringen är ojämnt fördelat mellan olika grupper i befolkningen.  

Att många går miste om den avtalsersättning de har rätt till får konse-

kvenser både för den enskilda personen och för sjukförsäkrings-

systemet som helhet, menar ISF. Även om endast offentlig sektor har 

studerats inom ramen för granskningen så finns det ingen anledning 

att tro att problemet med låg kunskap om avtalssjukförsäkringen inte 

finns även inom privat sektor. 

ISF anser att det bästa sättet att kunna minska underutnyttjandet av 

avtalssjukförsäkringen borde vara att komma bort från att individen 

eller arbetsgivaren måste känna till att, och i sådana fall vid vilken 

sjukskrivningslängd, avtalsersättning kan vara aktuellt. För att nå dit 

krävs sannolikt en samverkan där Försäkringskassan genom en 

digitaliserad och mer automatiserad process delar information med 

försäkringsbolagen om personer som fått sjukpenning en viss tid eller 

sjuk- eller aktivitetsersättning, och på så vis automatiskt skapar 

ärenden hos det aktuella försäkringsbolaget. Då skulle försäkrings-

bolagen kunna kontakta de individer som bolagen tror kan ha rätt till 

avtalsersättning. Men i dagläget finns det både tekniska och juridiska 

aspekter som måste lösas innan en sådan lösning skulle kunna bli 

verklighet. Därför behöver en sådan möjlig lösning utredas vidare.  
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Social problematik och sjukskrivning – handläggning  

– En granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera 

social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden  

(ISF Rapport 2018:8)   

Social problematik kan ensamt eller tillsammans med andra faktorer 

orsaka en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Social problematik 

kan också utgöra hinder för återgång i arbete. Därför är det viktigt att 

sådan problematik identifieras och utreds. Med social problematik 

menar vi i denna rapport till exempel missbruk (eget eller anhörigs), 

att ha ett barn i familjen som kräver mycket omsorg eller att ha en 

anhörig som är drabbad av svår sjukdom. Men att det finns en social 

problematik som sätter ner arbetsförmågan är inte i sig tillräckligt för 

att få sjukpenning – det krävs att problematiken leder till ett sjuk-

domstillstånd. 

ISF har granskat Försäkringskassans handläggning av sjukskrivnings-

ärenden när det gäller social problematik och våld i nära relationer.  

I uppdraget ingick dessutom att granska Försäkringskassans arbete 

med målet att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. Rappor-

ten är, tillsammans med rapporten Social problematik och sjuk-

skrivning – En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser 

och sjukskrivning under tidsperioden 1995–2015 (Rapport 2018:9), 

svar på ett regeringsuppdrag. 

De viktigaste resultaten av granskningen var: 

– Bestämmelsen i socialförsäkringsbalken om att bortse från 

sociala förhållanden vid bedömning av rätt till sjukpenning är 

otydlig.  

– Det är viktigt att Försäkringskassan klarlägger hur social 

problematik ska utredas och hur sådan information ska 

bedömas i handläggningen av sjukpenningärenden. ISF anser 

att Försäkringskassan behöver betona detta genom tydligare 

utbildning och stöd till myndighetens handläggare.  

– Försäkringskassans anmälningsansvar för barn som far illa 

behöver bli tydligare.  
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– Det kan vara svårt för Försäkringskassan att nå sitt mål att 

bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. Arbetet med 

detta har gått långsamt. ISF menar att Försäkringskassan 

behöver prioritera detta arbete i hela organisationen och göra 

det till en naturlig del i den ordinarie verksamheten.  

Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet 

mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 

1995–2015 (ISF Rapport 2018:9) 

Kunskapen om sambandet mellan social problematik och sjukfrån-

varo är begränsad. Det är också kunskapen när det gäller om social 

problematik kan vara en av förklaringarna till att antalet sjukfall ökar.  

ISF har därför, på regeringens uppdrag, undersökt förekomsten av 

social problematik hos sjukskrivna och dess samband med sjuk-

skrivning. I rapporten har vi definierat social problematik som 

allvarliga livshändelser. De fyra livshändelser som vi har studerat är: 

skilsmässa, make eller makas kriminalitet (domar med påföljd fänge-

lse, villkorlig dom eller skyddstillsyn), sjukhusinläggningar med en 

missbruksdiagnos inom familjen (make, maka eller barn), samt 

dödsfall i familjen på grund av yttre orsaker, det vill säga händelser, 

omständigheter och förhållanden i den yttre miljön som orsak till 

skada, förgiftning och andra ogynnsamma effekter.  

De viktigaste resultaten av granskningen är: 

– Det inte finns någon allmän glidning mot en ökad medi-

kalisering på grund av social problematik, när det gäller tre  

av de fyra undersökta allvarliga livshändelserna.  

– Överrisken för sjukskrivning vid de allvarliga livshändelser 

som vi har studerat är liknande för män och kvinnor, under 

hela den studerade tidsperioden 1995–2015.  

– Grupper med låg tillgång till sjukförsäkringen har en lägre  

risk för sjukskrivning vid allvarliga livshändelser.  

Vår huvudsakliga slutsats är att det inte finns några generella tecken 

på att medikaliseringen av sociala problem har ökat över tid. Tre av 

de studerade exponerade grupperna har något högre sjukskrivnings-

nivåer än icke exponerade (de som har exponerats för skilsmässa, 

make eller makas kriminalitet eller sjukhusinläggningar med en 
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missbruksdiagnos inom familjen), men nivåerna följer den allmänna 

trenden för sjukskrivning i Sverige. Sambandet mellan de studerade 

allvarliga livshändelserna och sjukskrivning skiljer sig inte mellan 

män och kvinnor.  

Den mest allvarliga av de studerade livshändelserna är dödsfall i 

familjen på grund av yttre orsaker. Här ökar både de absoluta 

nivåerna av sjukskrivning och skillnaden mellan exponerade och icke 

exponerade. Denna ökning sker under tidsperioden fram till mitten 

eller slutet av 00-talet. Sedan dess har skillnaderna minskat igen.  

Om det har skett en glidning mot ökad medikalisering av sorge-

processen så har den alltså inträffat tidigt under den studerade 

tidsperioden. En alternativ tolkning är att gruppen har förändrat sitt 

vårdsökande beteende, på grund av en ökad öppenhet och förståelse 

för psykisk ohälsa. Större prestationskrav i arbetslivet kan också 

innebära att beredskapen för att hantera en tillfälligt nedsatt 

arbetsförmåga blivit sämre på arbetsplatserna. 

Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer  

med sjukersättning som har använt steglös avräkning  

(ISF Rapport 2018:11) 

ISF har på uppdrag av regeringen utvärderat steglös avräkning av 

arbetsinkomster för personer med sjukersättning, och undersökt hur 

arbetsutbudet för gruppen som har använt steglös avräkning har 

utvecklats över tid.  

Personer som beviljades sjukersättning (förtidspension) före den1 juli 

2008 har möjlighet att skaffa sig inkomst av arbete genom så kallad 

steglös avräkning. Cirka 8 000–10 000 personer per år använder sig 

av denna möjlighet, men de flesta arbetar bara så mycket att de inte 

riskerar att behöva återbetala sjukersättningen. Samtidigt går de miste 

om en inkomstförstärkning som ett eventuellt ytterligare ökat arbets-

utbud ger.  

Steglös avräkning innebär att kvinnor och män som beviljades sjuk-

ersättning före den 1 juli 2008 kan ha inkomst av arbete och ändå ha 

kvar sin rätt till ersättning. År 2018 kan personer med hel sjukersätt-

ning tjäna upp till 45 500 kronor utan att det påverkar den utbetalda 

sjukersättningen. Men det finns ett tak för hur hög inkomsten får vara. 

När sjukersättning tillsammans med arbetsinkomst överstiger 364 000 

kronor minskas sjukersättningen krona för krona. När steglös avräk-
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ning infördes år 2009 hade drygt 400 000 personer rätt att använda 

sig av steglös avräkning och för två år sedan hade antalet minskat till 

190 000 personer. 

Det finns goda skäl för att personer med sjukersättning ska kunna 

pröva sin arbetsförmåga. Men det finns också stora skillnader i dessa 

personers möjlighet att kunna arbeta. Personer med partiell sjuk-

ersättning använder steglös avräkning mer än de som har hel 

sjukersättning. Dessa personer kan lättare justera sitt arbetsutbud 

eftersom de redan har etablerade kontakter med arbetslivet. 

Granskningen visar också att det är svårt för en del personer att 

beräkna sina kommande arbetsinkomster, vilket är ett krav när man 

ansöker om steglös avräkning. Drygt 800 personer som använde 

steglös avräkning under år 2016 tjänade mer än vad de trodde att de 

skulle göra och fick därför ett återbetalningskrav på 10 000 kronor 

eller mer. 

Trots att personer som använder steglös avräkning arbetar alltmer var 

det år 2015 – sju år efter införandet av steglös avräkning – fortfarande 

vanligast att de bara arbetar så mycket att de inte riskerar att behöva 

återbetala någon sjukersättning. Genom att göra det valet går de sam-

tidigt miste om den inkomstförstärkning som ett eventuellt ytterligare 

ökat arbetsutbud innebär. 

Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjuk-

penning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen 

försäkrade som får sin sjukpenning indragen  

(ISF Rapport 2018:12) 

ISF har genomfört en granskning för att öka kunskapen om vilka 

egenskaper som kännetecknar de personer som får sin sjukpenning 

indragen. 

Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat 

väsentligt under de tre senaste åren. Under åren 2009–2013 låg 

andelen indragningar på en lägre och mer jämn nivå. Även andelen 

försäkrade som har fått avslag på sin ansökan om sjukpenning har 

ökat under en period. Men denna ökning är inte lika tydlig som 

ökningen av indragning av sjukpenning. 

Kunskapen om vad som utmärker gruppen försäkrade som fick sin 

sjukpenning indragen är inte tillräcklig när det gäller faktorer som 
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bransch, utbildningsnivå och vilket län de bor i. Det är också viktigt 

att känna till om det finns skillnader i indragningar av sjukpenning 

mellan exempelvis kvinnor och män, olika sjukskrivningsdiagnoser 

och åldersgrupper. Det är angeläget att uppmärksamma om det finns 

systematiska skillnader. Om det finns systematiska skillnader kan det 

behövas djupare analyser av vad skillnaderna kan bero på. Denna 

granskning kan ligga till grund för en sådan studie. 

Analysen i rapporten fokuserar på indragningar av sjukpenning i 

samband med dag 180 i rehabiliteringskedjan. Men vi undersöker 

även indragningar i samband med dag 365 i rehabiliteringskedjan. 

Analysen bygger på ärenden om de nära 81 000 anställda personer 

som fick sin sjukpenning indragen under perioden 2009–2017. 

Den totala andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har 

varierat betydligt under den studerade perioden. År 2009 låg andelen 

som fick sin sjukpenning indragen på drygt 2 procent. År 2014 hade 

denna andel sjunkit till 1,2 procent. Därefter har andelen indragningar 

ökat. År 2017 fick 5,8 procent sin sjukpenning indragen. Under åren 

2009–2016 var andelen personer som fick sin sjukpenning indragen 

totalt sett något högre bland män än bland kvinnor. Men under år 

2017 var förhållandet det motsatta, andelen indragningar var något 

högre bland kvinnor än bland män. Dessa uppgifter om andelar avser 

försäkrade som fått sin sjukpenning indragen oavsett när i rehabili-

teringskedjan det skett. 

Det finns dessutom variationer i andelen personer som fick sin sjuk-

penning indragen vad gäller bland annat ålder, kön, bosättnings-

region, utbildningsnivå, födelseland och diagnos. 

ISF lämnar inga rekommendationer eller förslag i rapporten, men 

diskuterar möjliga förklaringar till resultaten.  
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7 Pensioner och pensionsrelaterade 

förmåner 

Detta kapitel redovisar rapporter som handlar om pensioner och 

pensionsrelaterade förmåner. 

Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En analys 

av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på 

arbetsmarknaden (ISF Rapport 2018:10) 

ISF har på regeringens uppdrag analyserat hur utträdet från arbetslivet 

ser ut för kvinnor och män – när de lämnar arbetslivet, hur de lämnar 

arbetslivet och hur utträdesmönstren skiljer sig mellan olika grupper. 

Vi har också jämfört några olika mått som andra myndigheter och 

organisationer använder för att beskriva utträdet från arbetslivet.  

Rapporten visar att tidiga utträden från arbetslivet är vanligare bland 

kvinnor än bland män. Könsskillnaden är störst vid utträden före  

50 års ålder. Fokus i rapporten ligger på utträden efter 50 men före  

65 års ålder. Även i detta åldersintervall är utträdesandelarna något 

högre för kvinnor, men könsskillnaderna är små. Skillnader i utträdes-

ålder bidrar till att kvinnor får lägre pensioner än män. Men de vikti-

gaste förklaringarna till kvinnors lägre pensioner är att kvinnor är 

överrepresenterade i låglöneyrken och att betydligt fler kvinnor än 

män arbetar deltid. 

Högst andelar tidiga utträden, bland både kvinnor och män, finns i 

yrken som totalt sett är mansdominerade. Det handlar delvis om 

fysiskt tunga yrken, men också om vissa statliga yrken med särskilda 

avtal och regler om tidiga utträden.  

Den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder är via sjukförsäk-

ringen. Mellan 60 och 64 års ålder är istället tjänstepension den 
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vanligaste utträdesvägen. Analysen tyder på att regler i sjukförsäk-

ringen, i arbetslöshetsförsäkringen och i olika kollektivavtal kan 

påverka utträdesvägar och utträdesåldrar.  

I rapporten mäts utträdet från arbetslivet med longitudinella data,  

där individer följs över flera år. De utträdesmått som bland andra 

Pensionsmyndigheten publicerar använder istället tvärsnittsdata eller 

data från några få år. Dessa mått resulterar i genomsnittsvärden, som 

påverkas av deltidspension, delstidsarbete eller att individen är 

tillfälligt borta från arbetslivet. Det kan därför bli missvisande att 

använda dessa mått för att presentera en ”utträdesålder”, eftersom 

måtten inte är avsedda att mäta när människor slutligen lämnar 

arbetslivet. 

Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av 

tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarations-

uppgifter (ISF Rapport 2018:15) 

Tjänstepensionerna står för en viktig del av inkomsten för många 

pensionärer. Därför är det angeläget att veta hur många och vilka 

grupper av förvärvsarbetande som får avsättningar till tjänstepension. 

I denna rapport, som delvis är svar på ett regeringsuppdrag, analy-

serar ISF tjänstepensionernas täckningsgrad med en ny metod som 

kombinerar företagens deklarationsuppgifter med individdata från 

Statistiska centralbyrån.  

De allra flesta som arbetar får avsättningar till tjänstepension. 

Täckningsgraden för alla förvärvsarbetande i åldrarna 25–64 år ligger 

under perioden 2001–2014 mellan 93 och 95 procent. Den är 3–4 

procentenheter högre bland kvinnor än bland män. Bland anställda är 

täckningsgraden ännu högre, mellan 96 och 97 procent, och könsskill-

naden är runt 2 procentenheter. Denna könsskillnad beror främst på 

att fler kvinnor än män arbetar i offentlig sektor, där alla får tjänste-

pension. I privat sektor får runt 94 procent av de anställda avsätt-

ningar till tjänstepension. 

Bland företagarna är det däremot många som inte gör avsättningar  

till tjänstepension. Täckningsgraden har dessutom minskat över tid, 

och ligger i slutet av perioden mellan 30 och 40 procent för enskilda 

näringsidkare och företagare med handelsbolag. Fler män än kvinnor 

är företagare, och detta bidrar också till att täckningsgraden totalt sett 

är högre bland kvinnor. 
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Bland både anställda och företagare finns grupper där tjänstepen-

sionernas täckningsgrad är betydligt lägre än för övriga. Täcknings-

graden är genomgående låg bland personer med låga inkomster. 

Utrikes födda, i synnerhet personer som befunnit sig kort tid i 

Sverige, har betydligt lägre täckningsgrad än inrikes födda. Det är 

också tydligt att en person som inte förvärvsarbetar kontinuerligt 

löper en större risk att sakna pensionsavsättningar under de perioder 

då personen arbetar. En viktig faktor när det gäller anställda är 

företagets storlek. Det är framför allt företag med få anställda som 

avstår från att göra avsättningar till de anställdas tjänstepensioner.
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