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Förord 

I den här arbetsrapporten ges en utförlig beskrivning av den agentbaserade 

simuleringsmodell som ligger till grund för redovisningen i ISF:s rapport 

2020:1 Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen.  

Med hjälp av metoden kan man analysera de sammantagna effekterna av 

beteende på individnivå, när en stor mängd individer interagerar med 

varandra. 

I datasimuleringen studeras ett fiktivt händelseförlopp som upprepas under 

en längre tidsperiod. Metoden är företrädesvis hypotesgenererande. Under 

några givna och antagna betingelser, hur kan då omfattningen av kon-

trollen påverka framtida utfall. Genom att anta realistiska beteendemönster 

kan olika policyalternativ testas och analyseras. 
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1 Inledning 

Hur socialförsäkringen används och tolkas avgörs inte av individer i 

enskildhet utan påverkas av samverkan mellan många aktörer, människor i 

olika roller. Försäkringshandläggare, läkare, medmänniskor, anhöriga eller 

försäkrade samverkar och påverkar varandra växelvis genom kommunika-

tion och spridning av information. Läkare måste exempelvis tolka vilka 

diagnoser som kan väntas medföra nedsatt arbetsförmåga, om inte annan 

information motsäger beslutet sprids informationen över tid vidare till andra 

med liknande symtom. Föräldrar med barn i förskola möter situationer där 

skolan eller förskolan är stängd och diskuterar med andra föräldrar om vad 

som är tillåtet inom den tillfälliga föräldrapenningen. Alla formar sig en bild 

utifrån tillgänglig kunskap eller praxis, och påverkas inte bara av regler 

utan även av hur andra vanligtvis agerar i samma situation. Förr i tiden 

spreds bilden genom samtal mellan personer i vänskapskretsen eller i 

andra sociala sammanhang, nu sprids den inte sällan genom kommunika-

tion inom olika forum eller grupper på internet. Den information som når 

olika aktörer och hur den dechiffreras ligger till grund för de normer som 

utvecklas i samhället och hur människor väljer att agera i olika situationer. 

Kontrollinsatser kan ha både en avslöjande, avskräckande och informer-

ande roll i att påverka människors användning av socialförsäkringarna. 

Nivån på kontrollinsatser och hur dessa sprids bland användare är en 

relevant fråga att belysa för att uppnå önskad effekt av kontrollen så 

effektivt som möjligt. 

Svensk statistik över sjukskrivningar uppvisar påtagliga svängningar som 

inte finns i andra länder, och som sällan kan förklaras av utvecklingen av 

någon underliggande sjukdomsbild. Incitamenten att sjukskriva sig är 

högre i länder med generösare ersättningar vilket talar för att Sverige bör 

ligga på en högre sjukskrivningsnivå än andra länder, men det förklarar 

inte självklart de svängningar som observeras. Det talar för att det finns en 

bakomliggande mekanism som också är betydelsefull för hur sjuktalen 

förändras. En sådan mekanism kan vara att människor över tid anpassar 

sitt beteende till de möjligheter som står till buds. Om en viss personlig 

situation gör det möjligt att söka ersättning kommer sådan kunskap att 

kunna spridas över tid. Så länge som regeltillämpningen eller tolkningen av 

om situationen faktiskt berättigar till ersättning inte förändras så ökar 

mängden godkända ärenden till dess alla som har möjlighet att ansöka gör 

det. Regeltillämpningen kan då justeras och kurvan vänder i så fall åter 

ned. När tillräckligt många tolkar en regel på ett sätt som inte avsågs 

ursprungligen finns det risk för att kostnaderna ökar och systemet 

undermineras, och det är fullt möjligt att det kan ske snabbt och 

överraskande och då utan synbar anledning. Det finns flera slående 
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exempel där situationen, som det kallas, tippar över från en låg nivå till hög 

nivå (ex. Schellings segregationsmodell, Schelling 1971)1.  

För att minska incitamenten att begära ersättning utan att vara berättigad 

förespråkas ofta självrisker inom försäkringssystem, kompletterat med 

lägre eller avtrappade ersättningsnivåer. Samtidigt som det minskar 

incitamentet att överutnyttja försäkringen minskar det behovet av kontroll. 

Att inte detta genomförs på bred front skulle kunna hänga samman med att 

det även minskar värdet av socialförsäkringen för dem som inte över-

utnyttjar systemet, utan bara söker ersättning för de syften den är 

utformad för. Välfärden blir större om ersättningsnivåerna kan 

upprätthållas (Barr, 2001)2.  

Det är svårt att avgöra vad en väl avvägd kontrollnivå är utan någon 

referensram att ställa den emot. Den allmänna bilden är att huvudelen av 

mottagarna av ersättningar från socialförsäkringen försöker att göra rätt 

ifrån sig. Samtidigt är det naturligt att tro att fler kontroller minskar 

benägenheten att göra fel eller söka ersättning man inte är berättigad till. 

Lägre kontrollnivåer leder sannolikt till att fusket och felen ökar. 

Utredningar visar att det finns betydande intäkter att hämta för statskassan 

genom att förhindra felaktigt utbetalda ersättningar.3 Det är emellertid 

kostsamt att genomföra kontroller. Kontrollen tar resurser i anspråk, och 

felriktade kontroller kan påverka tilliten till försäkringen på ett negativt 

sätt. 

Omfattningen av kontrollerna behöver därför vägas utifrån ett helhets-

perspektiv. Det finns skäl att istället närma sig frågan med målsättningen 

att hitta en omfattning och utformning av kontrollen som uppfyller flera 

konkurrerande mål. Den ska ge ersättningsnivåer som ger en god välfärd. 

Det ska minimera fusket/felen. Det ska undvika beteendeförskjutningar 

över tid som underminerar försäkringens långsiktiga hållbarhet. Och det 

ska undvika att de personer som samvetsgrant följer reglerna ska känna 

sig misstänkliggjorda. En värdering mellan kostnaderna för den genomförda 

kontrollen och för samhällsnyttan bör också belysas i analysen. 

Inom samhällsvetenskap studeras interaktion som sker på lokal nivå, där 

människor påverkar varandra och lär sig av andras agerande. Beteenden 

kan därför förändras över tid och en insats som ger ett resultat vid ett 

tillfälle kan ge ett annat resultat över tid. Att utvärdera insatser genom 

experiment för att avgöra om de har avsedda effekter, begränsas ofta av 

tillgänglig tid och även av möjligheterna att pröva fler än ett scenario åt 

gången. Eftersom förutsättningarna att genomföra storskaliga experiment i 

verkligheten är begränsade har de traditionella, beprövade verktygen 

begränsningar.  

I takt med datorers växande beräkningskapacitet har emellertid nya 

metoder vuxit fram som modellerar samhällen på lägsta beslutsnivå, 

vanligtvis individnivå. Simuleringsansatser ger beslutsfattare nya verktyg 

att förutsäga vilka de förväntade effekterna av en insats kommer att bli 

                                       
1 Schelling, Dynamic models of segregation, The Journal of Mathematical 
Sociology, 1:2, 143-186, 1971.  
2 Barr, "The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, and the 
Role of the State," Oxford University Press, 2001  
3 Se SOU 2019:59, Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från 
välfärdssystemen 
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under olika betingelser. Fördelarna med att bygga simuleringsmodeller av 

det slaget är att orsakssambanden alltid måste specificeras på ett öppet 

och uttalat sätt. Modellerna ger därför även svar på vilka förutsättningar 

som behöver vara uppfyllda för att en insats ska kunna ge de önskade 

effekterna. Detta ger tjänstemän nya verktyg att bereda beslut samtidigt 

med en större förståelse för orsakssambanden som faktiskt leder till ett 

önskat resultat. Verktyget blir rätt använt en form av socialpolitiskt 

laboratorium där olika insatser och idéer kan testas på ett strukturerat sätt. 

I arbetsrapporten tillämpas en simuleringsmetod kallad agentbaserad 

simulering. Metoden möjliggör en analys av de aggregerade effekterna av 

beteende på individnivå där en stor mängd individer interagerar med 

varandra. Exempel på tillämpningsområden är hur segregation uppstår 

även i toleranta samhällen, hur man kan förklara plötsliga uppror liknande 

arabisk vår, hur fågelflockar formeras, hur köbildning uppstår, hur rov- och 

bytesdjurstammar samvarierar, hur politiska åsikter fortplantar sig, hur 

system självorganiserar som vid val av exempelvis höger- och 

vänstertrafik, smittspridning, inkomstfördelning och aktiemarknadens 

utveckling. Gemensamt är att komplexa utfall kan förklaras av i grunden 

mycket enkla beslutsregler där agenterna påverkar varandra över tid.4 

Frågeställningarna fokuserar på hur beteenden kan fortplantas inom 

socialförsäkringen genom att människor kommunicerar med varandra om 

sina upplevelser, och hur omfattande kontrollen behöver vara för att 

påverka människors benägenhet att agera på ett visst sätt. Eftersom 

individer antas kommunicera med andra och påverkas av deras upplevelser 

så behöver inte alla kontrolleras, eventuellt skulle förstärkande 

spridningseffekter kunna uppnås genom att strategiskt rikta kontrollen. 

Modellen kommer att belysa under vilka förutsättningar det går att få ett 

generellt genomslag av sådana riktade kontroller.  

Till skillnad från ekonomiska nyttomodeller där beslut tas utifrån en 

individuell ekonomisk värdering, relativt oberoende av den moraliska 

värderingen, så lägger metoden istället fokus på hur beslut formas i en 

social kontext. Beroende på hur personer i omgivningen uppfattar det 

lämpliga i ett beteende, t ex vissa former av frånvaro, kommer detta att 

inverka på det individuella beteendet även om risken för upptäckt är liten. 

Kontroll är ett brett begrepp och kan vara av många olika slag. 

Simuleringen förutsätter en kontroll som riktar sig direkt till personen som 

begärt ersättning och att denne samtidigt blir medveten om att kontrollen 

genomförts. Det är bara under sådana omständigheter som information om 

att ha blivit kontrollerad kan föras vidare inom kontaktnätet. Det är också 

ett antagande att kontrollanten i samband med det kan avgöra om 

personen är berättigad eller inte, eller åtminstone få personen att förändra 

sitt agerande till nästa tillfälle. Hur detta går till i enskilda fall kommer att 

variera beroende på vad som har försäkrats, och måste anpassas på 

lämpligt sätt beroende på vilken förmån som modelleras. 

Metoden är företrädesvis hypotesgenererande. Under några givna och 

antagna betingelser, hur kan då omfattningen av kontrollen påverka 

framtida utfall. Genom att anta några realistiska beteendemönster så gör 

                                       
4 Ett stort antal modeller som illustrerar detta finns samlade i Netlogo Model library, 
Wilensky (1999). 
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modellansatsen det möjligt att skapa socialpolitiska laboratorier där olika 

policyalternativ kan testas och analyseras. Avsikten är att den 

programmerade modellen ska vara så generell att den med enkla 

anpassningar kan användas för att besvara frågor om kontroll som 

relaterar till många olika förmåner inom socialförsäkringen där parametrar 

sätts så att de i hög grad överensstämmer med de beteendeegenskaper 

som gäller inom respektive förmån. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Det är av stort värde för samhällsplaneringen att förstå hur olika processer 

fungerar och hänger samma. Det gör det möjligt att förklara mönster som 

har observerats och förutsäga vad som kommer att hända om en 

förändring i någon del av systemet görs. Samhällsvetenskapliga fenomen 

är dock svåra att modellera och utvärdera. Människors beteende låter sig 

sällan fångas av modeller på liknande sätt som inom exempelvis fysik och 

naturvetenskap. En viktig skillnad jämfört med fysikaliska system är att 

människor kan samordna sitt agerande och ändra beteende. Det gör att 

utfallet på populationsnivå kan förändras över tid och påverkas på olika sätt 

om samma händelse upprepas igen. Det är således inte säkert att utfallet 

av ett kontrollerat experiment, vilket många betraktar som idealet för ett 

bra utvärderingsupplägg, ger mer än ett begränsat och kanske bara 

tillfälligt svar på frågan om effekterna av en viss insats. Det kan då bli 

nödvändigt att genomföra stora experiment, alternativt upprepa dem 

många gånger och under olika förutsättningar, för att förstå hur samverkan 

mellan olika faktorer kan leda till olika utfall. Sådana experiment tar förstås 

tid och resurser i anspråk vilket begränsar genomförbarheten.  

Frågeställningarna i denna rapport fokuserar på hur beteenden kan 

fortplantas inom socialförsäkringen genom att människor kommunicerar 

med varandra om sina upplevelser, och hur det påverkar hur omfattande 

kontroll som behövs för att hålla benägenheten att begära oberättigad 

ersättning på en låg nivå. Om individer kommunicerar med andra och 

påverkas av deras upplevelser kan spridningseffekter uppnås vilket 

potentiellt minskar behovet av kontroll. Av den anledningen finns det 

poänger med att försöka formulera förenklade representationer av 

verkligheten, modeller som kan manipuleras och som det går att göra 

experiment på. Att formulera en agentbasserad modell innebär att designa 

dess antaganden och algoritmer. Modellen blir då en representation av ett 

verkligt system och används i syfte att förstå mekanismerna bakom det 

som går att observera i verkligheten.5 

Vid konstruktion av modeller krävs väl avvägda förenklingar. Aspekter av 

verkligheten som har liten betydelse i sammanhanget kan utelämnas. 

Centrala aspekter måste dock representeras på ett så trovärdigt sätt som 

möjligt. Om förändrade beteenden beror på interaktion mellan människor 

är det därför viktigt att modellera interaktionen dem emellan.  

Ambitionen med modellen som konstrueras inom ramen för arbetet  har 

varit att på ett tillräckligt realistiskt sätt skapa en beteendemodell som 

tillåter två saker. Dels att människor kan sprida information om huruvida 

de blivit kontrollerade till andra, dels att informationen tillåts påverka deras 

                                       
5 Gilbert. Quantitative Applications in the Social Sciences: Agent-based models, 2008 
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agerande. Inspiration har hämtats ifrån dels sociala inlärningsmodeller men 

också från modeller inom kriminologi. 

Beteendemodellen beskrivs i avsnitt tre och den simuleras med en 

agentbaserad modell. 

2.1 Kritisk massa 

Modeller är förenklade representationer av verkligheten. Om de är för enkla 

förklarar de inget utöver de självklara, om de är för komplexa så blir de 

specialfall och svåra att tillämpa på flera frågeställningar. Användbara 

modeller tenderar att vara både enkla nog att fånga in ett flertal beteenden 

samtidigt som dessa beteenden är tillräckligt komplexa för att inte kunna 

beskrivas utan hjälp av en modell (Schelling, 1978).6 Ett vanligt 

förekommande fenomen inom skilda områden är det som kallats kritisk 

massa. Det är tillfällen eller punkter i ett händelseförlopp där det fram till 

den punkten sker en långsam utveckling men sedan inom kort tid sker en 

snabb förändring. Mängden brännbar materia som behövs för att tända eld 

är exempel på en sådan punkt, det behövs en minsta mängd för att elden 

ska ta sig. Stående ovationer efter en teaterföreställning är en annan 

händelse som beskrivs som att en kritisk mängd personer behöver resa sig 

innan stora delar av publiken följer deras exempel. Vaccinationer behöver 

egentligen inte ges till alla för att förhindra epidemier, men om för få 

vaccinerar sig kan spridningen gå snabbt bland de ovaccinerade. Ett 

långsamt växande missnöje, som verkar under ytan, och som plötsligt leder 

till omfattande protester. Vissa processer växlar mellan olika status, och 

övergångarna kan även här ske vid oväntade tidpunkter. Mode, 

namngivning av barn och konjunkturcykler är fenomen som svänger. Dessa 

kan således också beskrivas som påverkade av kritiska punkter, där det 

vänder. Var punkten uppnås är i samtliga fall svårt att förutsäga och det är 

många samverkande faktorer som förklarar utvecklingen. Kanske kan även 

svängningar i sjuktal som ofta sker utan grund i faktiska sjukdomsmönster 

förklaras av modeller av liknande slag? Användningen av modeller som kan 

beskriva utvecklingen med förenklande regler kan avmystifiera en del av 

svängningarna. 

I det här avsnittet ska en enkel modell som indirekt kan relateras till 

socialförsäkringen beskrivas. Avsikten med beskrivningen är ge ett konkret 

exempel på en modell som uppvisar en kritisk massa. Den visar att 

människors förväntningar om andras beteende kan ha betydelse för utfallet 

av ett system. Alla individer har en värdering som de inte förändrar, 

däremot påverkas deras val av vad de tror att andra gör. Exemplen visar 

att systemet kommer att upprätthållas, underdimensioneras eller helt 

kollapsa under olika förutsättningar. Det visar att även om en majoritet 

egentligen understödjer systemet kan felaktiga förväntningar leda till ett 

utfall som ingen egentligen önskade.  

Låt oss ta utgångspunkt i att människor har olika gränser för hur många 

andra som måste stödja en gemensam angelägenhet för att de själva ska 

tycka att det är värt att stödja den. En situation av detta slag beskrivs i 

Schelling (1978). I Schellings exempel är det en grupp personer som 

                                       
6 Se Schelling, Micromotives and macrobehavior. New York: Norton, 1978. 
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bestämmer om de ska närvara vid ett möte eller inte, i det här fallet ett 

möte i en bostadsrättsförening. Anta att det handlar om totalt 100 

lägenheter. Några av lägenhetsinnehavarna kommer av samvetsgrannhet 

känna att de måste gå på mötet, oavsett hur många andra som de tror 

kommer. Andra upplever inte att deras närvaro är central utan väljer att 

avstå under nästan alla omständigheter. Sedan finns personer däremellan 

som i olika grad låter sitt beslut påverkas av hur många andra som de 

också tror kommer på mötet. Vissa kommer om de tror att det kommer 

personer från minst 20 andra lägenheter, andra om det kommer minst 50, 

75 eller 90.  

Vilken värdering olika personer i praktiken har känner vi inte till. Men vi 

misstänker att den kan vara betydelsefull för utfallet. Därför skapar vi tre 

olika scenarier.  

I scenario A är fördelningen att 25 personer alltid kommer, oavsett hur 

många andra som kommer. Det kommer 40 personer om de förväntar sig 

att minst 20 andra kommer, det är 60 som kommer om minst 40 andra 

kommer. Sedan mattas intresset, oavsett om de tror att alla andra kommer 

så är det 20 stycken som inte kommer att närvara.  

Ett annat scenario beskrivs som B. Här är det 10 personer som alltid 

kommer, oavsett hur många andra som kommer. 15 som kommer om de 

tror att minst 20 andra kommer, 20 som kommer om minst 40 andra 

kommer. Men sedan finns en stor grupp människor som är beredda att gå 

om fler än 40 kommer. Intresset mattas först vid 80 deltagare och det finns 

10 personer som inte kommer att gå, oavsett vad andra gör.  

Det tredje scenariot, C, har en helt annan profil. Det är ingen som är 

intresserad att gå förrän minst 15 andra går. 20 går om de tror att minst 

40 andra kommer och även om de trodde att alla andra kommer så är det 

fortfarande nästan 40 som ändå avstår. 

De tre scenarierna illustreras i Figur 1, vilket samtidigt gör det enkelt att 

beskriva vad som kommer att hända i de olika scenarierna beroende på 

vilka förväntningar personerna har. Den vertikala axeln redovisar hur 

många som kommer att delta och den horisontella hur många som 

förväntas komma på mötet.  

De centrala komponenterna här är således vilken gräns personerna har för 

hur många andra personer de vill ska delta för att de själva ska göra det, 

och vilka deras förväntningar om andras beteende är. Dessa avgör hur 

många som kommer att delta på mötet. Om beteendet är som i A, och det 

förväntade antalet är 60 personer så kommer det att delta ca 70 personer, 

medan deltagande kommer att uppgå till 80 i Scenario B och 50 i scenario 

C. Detta är den statiska bilden och vad som händer vid givna förväntningar.  
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Figur 1  Närvaro vid en gemensam sammankomst beroende på dels hur 

många andra en viss person vill ska komma för att själv delta, 
och deras förväntan på hur många andra deltagare som 

faktiskt kommer 

 
 

 

I föreningen har man dock möten med jämna mellanrum. Vid mötet i förra 

exemplet så visade sig förväntningarna vara fel i alla tre scenarierna. I det 

exempel där vi antog en förväntning på 60 personer visade sig det faktiska 

utfallet vara högre i två fall och lägre i ett fall. Det är knappast realistiskt 

att tro att deltagarna inte kommer att korrigera sina förväntningar inför 

nästa möte. Det finns således dynamiska effekter och det är intressant att 

identifiera vad som är den förväntade utvecklingen på sikt om mötet 

upprepas.  

Vad händer då när föreningen kallat till nästa möte? Säg att mängden 

personer som deltog i senaste mötet används för att skapa sig en 

förväntning om antalet deltagare i nästa möte. I Scenario A förväntas i så 

fall 70 personer komma vilket kommer att resultera i det kommer 72 

personer på mötet. I Scenario B var det 80 personer som kom på mötet 

och med en sådan förväntning skulle det komma 88 personer på nästa 

möte. I Scenario C ledde förväntningen om 60 personer till att bara 50 

kom, vilket innebär att endast 35 personer lockas till nästa möte.  

Upprepas detta sedan ytterligare gånger kommer värdet att stabiliseras där 

kurvan skär den streckade 45-graderslinjen. För A innebär det en stabil 

nivå på 72 personer. För B innebär det en ytterligare liten anpassning 

uppåt till 90 personer. För C däremot skulle de 35 personer som kom på 

möte två locka 18 till möte 3 och vid nästföljande möte skulle bara 5 

personer delta för att sedan inte locka någon till kommande möten.  

I scenario A skär kurvan den streckade linjen bara en gång, vilket innebär 

att det finns ett stabilt läge som uppnås av sig själv. När scenario-kurvan 

ligger över den streckade linjen ökar deltagandet, medan det minskar när 

den ligger under.  

Kurvan i scenario C skär aldrig den streckade linjen och den ligger hela 

tiden under. Konsekvensen är att den dynamiska utvecklingen, där varje 

förväntning om deltagare kommer sänka det faktiska deltagandet för varje 

nytt möte, kommer leda till att ingen går till slut.  
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Scenario B skär dock kurvan tre gånger och vilken nivå som kommer att bli 

den slutliga nivån blir då beroende av initiala förväntningar. Om den initiala 

förväntningen är låg, kommer mötet ligga på den lägsta nivån, runt 10 

personer per gång. Scenario-kurvan ligger under den streckade linjen ända 

upp till 50 förväntade deltagare på mötet och kommer leda till en successiv 

minskning. Om däremot förväntningen var högre än 50 deltagare skulle 

utvecklingen driva antalet deltagare uppåt och stabiliseras vid omkring 90 

deltagare. I ett sådant scenario finns det mycket stora vinster att göra om 

det gick att påverka den initiala förväntningen om att minst 50 andra 

kommer att komma.  

Det finns åtminstone två lärdomar att hämta från detta enkla exempel på 

modell. En är att om personers benägenhet att stödja en viss verksamhet, 

är beroende av hur många andra de tror stödjer den, så finns en betydande 

risk att verksamheten inte blir av om förväntningarna på andras agerande 

är för låga. Detta trots att en majoritet kanske faktiskt stöder 

verksamheten givet att andra också gör det. En andra är att det inte 

nödvändigtvis är förändrade värderingar som bestämmer ett förändrat 

utfall. I den beskrivna situationen har människor redan en fast åsikt och 

den är opåverkad genom hela processen. Det är förväntningen om vad 

andra gör som påverkar vilket beslut som tas. Den insikten kan vara 

värdefull att ha med sig i den fortsatta diskussionen. Vid situationer av 

detta slag kan det behövas någon form av insats som ökar allas förväntning 

om att andra också kommer att agera på samma sätt. Förväntningarna kan 

förstärkas av upprepade möten där personer har möjlighet att korrigera 

sina förväntningar. I överförd bemärkelse visar det att inslag av tillit och en 

förväntan om att andra också ställer upp för ett socialförsäkringssystem 

kan vara en nog så viktig komponent för att ett sådant system ska vara 

stabilt och hållbart på sikt. Det är inte säkert att uppluckrade värderingar 

styr utfallet utan mer förväntningen av att andra också uppfyller de 

gemensamt uppställda spelreglerna. Dock är det också möjligt att 

agerandet är som i C, och i det läget blir det svårt att nå stabila system 

genom att påverka förväntningar. Hur människor faktiskt agerar är en 

fråga som behöver underbyggas med statistik.  

Den modell som beskrivs i avsnitt 3 och simuleras i avsnitt 4 är besläktad 

med detta sätt att betrakta utfall av människors samverkan. Den fokuserar 

på hur förställningarna sprids genom kommunikation mellan individer och 

hur dessa kan påverkas genom kontroll.  

2.2 Ingen färdig teoretisk modell för kontroll och 
oberättigade ersättningsanspråk inom 

socialförsäkringen 

Då det kommer till kontroll inom socialförsäkringen finns det inte någon 

färdig teoretisk modell för hur människors beteende ser ut och varför 

personer söker ersättning de inte är berättigade till. Att begära oberättigad 

ersättning är emellertid brottsligt och kan leda till sanktioner av olika slag. 

Om vi för diskussionens skull därför drar paralleller mellan oberättigade 

ersättningsanspråk inom socialförsäkringen med förklaringsmodeller inom 
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kriminologin kan vi utnyttja de teorier som lyfts fram i olika tidsperioder om 

varför människor begår brott.7  

1. Kriminalitet som det normala: Kriminalitet ses som en 

ofrånkomlig del av samhället och som fyller viktiga funktioner inom 

den sociala organisationen och inte kan elimineras. Exempel: 

funktionalism (Durkheim). 

2. Kriminalitet som konflikt: Kriminalitet är ett resultat av specifika 

motsättningar inom samhället och följer av skillnader i makt inom 

samhället. Kriminaliteten ska analyseras genom att undersöka 

klassklyftor, maktfördelning och ekonomiska intressen inom 

samhället. Exempel: Marxistisk kriminologi (Dahrendorf). 

3. Kriminalitet som en anomi (avvikelse från gängse normer): 

Kriminalitet är resultatet av spänningar, påtryckningar och 

påfrestningar inom samhället, vilket leder till att normer och 

samhällsordningen bryter samman. Kriminalitet borde studeras 

genom att undersöka spänningar och påfrestningar inom samhället. 

Exempel: Strainteori (Merton). 

4. Kriminalitet som ett urbant problem: Kriminalitet ses i relation 

till det moderna statslivet. Städer genererar subkulturer som 

definierar sina egna värden, språk, normer och sätt. Vissa sådana 

subkulturer är kriminella. Exempel: Chicagoskolan (McKenzie). 

5. Kriminalitet som val: Kriminalitet är ett resultat av en beräkning 

där nyttan av att begå ett brott är högre än att låta bli. Kriminalitet 

borde studeras genom att använda teorin om rationella val med 

fokus på hur man minskar nyttan av att begå brott. Exempel: 

Rational choice theory (Becker) 

6. Situationsbunden kriminalitet: En generalisering av 

Chicagoskolans ekologiska approach. Kriminalitet är ett resultat av 

vilka möjligheter till brott som uppstår i situationen. Den bör 

studeras genom att analysera omgivningsfaktorer. Exempel: 

Situationsbunden kriminalitet (Brantingham och Brantingham) 

7. Kriminalitet som social inlärning: Personer skolas in i 

kriminalitet av sin omgivning. Genom social inlärning och kulturell 

spridning av prokriminella värderingar och färdigheter. Kriminalitet 

bör analyseras genom att studera personliga livshistorier och hur 

de har byggt upp sina värderingar. Exempel: Sutherlands teori om 

differentiell association (Sutherland).   

8. Kriminalitet som utanförskap: Kriminalitet är ett resultat av för 

svaga band till grupper av personer med laglydiga värderingar. 

Social kontroll bryter samman om individer inte på något sätt är 

bundna till samhället. Kriminalitet bör analyseras genom att 

studera social exkludering och svaga eller brutna sociala band. 

Exempel: Hirschis teori om sociala band (Hirschi). 

9. Kriminalitet som låg grad av självkontroll: Kriminalitet är ett 

resultat av låg grad av självkontroll. Låg grad av självkontroll hos 

en individ kan vara ett resultat av otillräcklig uppfostran i ung 

ålder. Kriminalitet bör analyseras genom att studera 

socialiseringsprocessen. Exempel: Självkontrollsteorin (Gottfredson 

och Hirschi). 

10. Kriminalitet som en moralisk handling: Att begå ett brott är att 

bryta en social norm (definierad i lag). Ett brott begås när personen 

                                       
7 Listan är hämtad ifrån Elsenbroich och Gilbert, Modelling Norms. Springer 
Publishing Company, Incorporated, 2013, se denna för närmare referenser till de 
olika teoribildningarna.  
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uppfattar det som ett alternativt handlingsalternativ i en situation 

där det inte finns några externa eller interna hinder. Kriminalitet 

bör analyseras genom att studera specifika aktörer i specifika 

situationer. Exempel: ”Situational action”-teori (Wikström m.fl). 

Med en sådan rikedom i förklaringsmodeller, och som tar så olika 

utgångspunkt, allt ifrån att brott är något som människor begår om det 

lönar sig, genom att det är en klassfråga, till att det är en otillräcklig 

socialiseringsprocess gör det svårt att välja ut en enstaka modell som kan 

läggas till grund för beteendet att begära oberättigad ersättning.  

Rapporten har inte ambitionen att bidra till forskningen genom att ställa 

dessa förklaringsmodeller mot varandra och testa vilken av dem som bäst 

förklarar ett observerat utfall eller som på sikt undviker att brott begås. 

Ambitionen är istället att på ett tillräckligt realistiskt sätt försöka att 

konstruera en förklaringsmodell där människor i olika utsträckning kan 

förväntas att sprida information om huruvida de blivit kontrollerade och 

under vilka förutsättningar en sådan kontroll kan förväntas att leda till 

spridningseffekter som gör att människor avhåller sig ifrån att begära 

oberättigad ersättning. Men någon form av värdering av ett viss beteende 

är ändå angeläget att göra.  

Beteendemodellen bedöms behöva tillåta två centrala aspekter, dels att 

människor kan sprida information om huruvida de blivit kontrollerade till 

andra, dels att informationen tillåts påverka deras agerande. Den modell 

som beskrivs i nästa kapitel hämtar därför drag av tre olika spår. Det gäller 

för det första social inlärning med antagandet att människor påverkas av 

andras upplevelser. För det andra nyttovärdering, genom att människor på 

sikt blir mer benägna att fuska om det inte finns någon kraft som 

motverkar det. För det tredje av situationsbundenhet genom att individen 

får en impuls som påverkar hen att överväga valet att söka oberättigad 

ersättning. Den tillämpade beteendemodellen beskrivs mer i detalj i avsnitt 

2.5.  

2.3 Kontroll 

Termen kontroll har även den många olika betydelser beroende på 

verksamhet. Det kan betyda en kontroll som sker redan i samband med att 

personer söker ersättning. Om en blankett inte fylls i korrekt kommer den 

inte att godkännas. Det blir därför inte något faktiskt ärende. I modellen 

som konstruerats är detta en del av det som kallas impuls, dvs. påverka 

antalet situationer som uppstår där oberättigad ersättning blir möjlig. En 

annan typ av kontroll är sådan som följer upp ärenden före utbetalning. Om 

felaktigheter upptäcks så underrättas personen om detta och ersättningen 

betalas inte ut. Detta är en kontroll med relativt litet sanktionsvärde, men 

individen blir ändå uppmärksammad på att denne inte var berättigad till 

ersättningen. Om inga felaktigheter upptäcks är det inte ens troligt att 

individen uppfattar att det genomförts någon kontroll. Sanktionsvärdet som 

det resulterar i är obefintligt. En annan typ av kontroll är omfattande 

utredningar om bedrägeri vilket kan resultera i relativt omfattande 

sanktioner, med återbetalning och kanske även böter eller fängelse som 

sanktion.  
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I varje ersättningsärende finns det också gråzoner där det är mer eller 

mindre lätt att avgöra om personen är berättigad till ersättningen eller inte. 

En bedömning kanske görs av varje ärende men att tillämpningen är olika 

strikt. I så fall blir kontrollen snarare en kombination av antalet ärenden 

som granskas och hur stor sannolikhet det är att vissa felaktigheter faktiskt 

upptäcks eller hanteras. 

 

2.4 Informationsspridning i nätverk 

Det som förmedlas i personliga kontaktnät är information i någon form. 

Information är här något konkret, det som skapar den verkliga 

förändringen i hur människor tänker kring sin situation. Den är insamlad 

och hanterad på individnivå och sprids genom kanaler som är 

sammanlänkade på olika sätt. Med tillgång till informationen finns sedan 

möjligheten att förmedla den vidare till andra. Den person som 

informationen kommuniceras till kan i sin tur sprida den vidare till andra 

personer om denne anser det vara värt det.  

Information kan spridas genom direkt kommunikation t.ex. med personer vi 

träffar, talar med i telefon eller skriver meddelande till. Den kan också 

spridas genom mer indirekta kanaler som nyheter, reklam eller genom 

sociala media där det inte riktas till någon uttalad mottagare. Information 

kan spridas under mer eller mindre strukturerade former, men även helt 

slumpmässigt.  

Individers beteende inom socialförsäkringens område antas vara styrd av 

både kunskap om vilka regler som faktiskt gäller i olika situationer och hur 

olika personer väljer att använda kunskapen. De regelverk som finns för 

olika förmåner är definierade enligt lagar och förordningar, och lämnar där 

de är tydliga litet utrymme för egna tolkningar. Däremot finns det ofta 

gränsdragningar som gör det svårt att avgöra om en person är berättigad 

till en förmån i varje enskild situation. Det kan också finnas okunskap om 

vad som gäller vid ansökan om en förmån, eller att ett visst beteende över 

tid börjat betraktas som accepterat då ingen har ifrågasatt det.  

De faktiska situationerna ska inte behandlas mer ingående i detta avsnitt. 

Den kunskapen som finns om hur människor kommunicerar med varandra 

om socialförsäkringen är låg. Försäkringskassan snuddar vid ämnet i en 

rapport från 2014 som diskuterar människors uppfattning av kontroll.8 

Däremot studeras inte spridningen av information i personliga kontaktnät. I 

avsaknad av sådan för sammanhanget avgörande kunskap är strategin 

istället att som i avsnitt 2.1 beskriva scenarier för att avgöra om strukturen 

på nätverket kan ha betydelse för spridningen. Därför lyfts tre huvudtyper 

av nätverksstrukturer som uppstår i olika sammanhang fram, och i 

respektive nätverk visas hur spridningen av information kommer att 

utvecklas. Det stora flertalet nätverkstyper kan kategoriseras i en av dessa 

tre olika typer. Nätverken är uppkallade efter de forskare som gjorde dem 

kända.  

                                       
8 Försäkringskassan, Förtroendet under kontroll? Socialförsäkringsrapport 2014:5 
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Det första är Erdös-Renyi (ER)9, vilket är ett nätverk där personer paras 

samman helt slumpmässigt med varandra. Sådana nätverk har egenskaper 

som gör det relativt sett enklare att härleda olika matematiska egenskaper. 

Men när det kommer till personliga relationer är det kanske inte alltid 

rimligt att anta att människors kontakter är slumpmässiga. Att det finns 

slumpmässiga kontakter är emellertid en helt annan strukturell situation än 

den när individen inte diskuterar med någon annan om sina upplevelser. 

Därför är det tilltalande att ändå ha den med som referens. Om det uppstår 

intressanta spridningseffekter även i helt ostrukturerade nätverk så stärker 

det bilden att en väl avvägd kontrollnivå kan spara samhället resurser.  

Det andra är Watts-Strogatz (WS)10 vilket är en nätverkstyp som brukar 

betecknas som "Small-world". Denna karakteriseras av att personer ofta är 

länkade till varandras kontakter men att en viss del av dessa kontakter är 

slumpmässigt utbytta mot kontakter på annat håll. Ju fler som byts ut 

desto mer lik kommer denna modell bli ER. Genom att bara byta ut en del 

av dessa får nätverket egenskaper som kan observeras i olika 

sammanhang. En sådan egenskap är att fastän en enskild person har några 

nära vänner som också är vänner med varandra så finns det vissa 

kopplingar som gör att avståndet till okända personers nätverk ändå är 

förhållandevid korta.  

Det tredje är Barabási-Albert (BA)11, vilket är en nätverkstyp som byggs 

upp genom en "Preferential attachment"-mekanism. Detta är ett så kallat 

skalningsfritt nätverk, vilket innebär att antalet kontakter som olika 

personer har växer proportionellt då ytterligare personer läggs till. En 

person med många initiala kontakter kommer att få flera kontakter än en 

annan person med initialt få kontakter, men om nätverket blir större så 

kommer de procentuellt få lika många nya kontakter. De andra två 

nätverkstyperna har inte denna skalningsfria egenskap. Den för våra 

analyser särskilt intressanta egenskapen i dessa nätverk är förekomsten av 

personer som har väldigt många kontakter, vilka ibland betecknas som 

påverkare (influencers) om de också försöker att sprida någon form av 

budskap, och därför har förutsättningar att sprida information till en stor 

mängd personer.  

För att illustrera de olika nätverken kommer vi att utgå ifrån en liten 

befolkning på 50 personer och en genomsnittlig vänskapskrets på två 

personer. Vi kommer också att anta att en person i respektive nätverk 

kontaktas och att denne person sedan sprider vidare informationen till sina 

vänner, som i sin tur sprider den till sina vänner. Genom en sådan procedur 

får vi en uppskattning av hur långt informationen maximalt kan nå och hur 

fort det går. Det är en grov förenkling av verkligheten men den ger en 

intuitiv förståelse för vad som analyseras i senare avsnitt.  

I nätverken betecknar cirkeln, en aktör. Inom sociologin kallas dessa för 

noder. De linjer som binder samman två noder kallas för relationer eller 

länkar. Band eller kant är anda termer som används. Genom att följa varje 

                                       
9 Se Se Erdős, P. och Rényi, A., On Random Graphs. I, Publicationes Mathematicae. 
6: 290–297, 1959 

10 Se Watts, D. J. och Strogatz, S. H., Collective dynamics of 'small-world' networks. 
Nature. 393 (6684): 440–442, 1998 

11 Se Barabási A-L. och Albert R., Emergence of Scaling in Random Networks. 
Science 15 Oct 1999: Vol. 286, Issue 5439, pp. 509–512, 1999 



18 

länk som utgår ifrån en nod vet vi vem eller vilka andra aktörer som denne 

har kontakt med. 

Länkarna kan vara enkelriktade eller dubbelriktade. I vissa nätverk går 

informationen mellan två noder bara åt ett håll. Ett exempel skulle kunna 

vara en Youtube-kanal. Personen som skapat filmklippet har givetvis 

kontakter som påverkar denne, men den information som förmedlas ut från 

kanalen är i huvudsak enkelriktad. I dubbelriktade nätverk är båda 

medvetna om varandra och interaktionen kan gå åt båda håll.  

Att kunna karakterisera nätverken är avgörande för att vid en närmare 

analys avgöra de förväntade spridningseffekterna (se Figur 2). I WS-

nätverket så är antalet personer som varje enskild person är kopplad till 

ungefär lika många. Spridningen i antalet kontakter är liten. För de två 

andra nätverken är spridningen större men på olika sätt. I ER-nätverket 

finns det personer som har ganska många kontakter samtidigt som det 

finns några stycken som inte har några kontakter alls. I BA-nätverket så 

finns det några få aktörer som har många kontakter, och i ytterkanterna 

personer som endast har en kontakt. De olika nätverken har olika 

egenskaper som kan sammanfattas genom olika mått. Mått som ofta 

nämns är (engelsk benämning inom parentes):12 gradcentralitet (degree), 

avstånd (distance), klustringskoefficient (transitivity), medlingsgrad 

(betweenness) och närhet (closeness).  

 

Figur 2  Tre typer av nätverk, alla med ett genomsnittligt antal länkar 

på två och med totalt 50 noder 

 

                                       
12 Se exempelvis Scott, Social Network Analysis, 4th edn. SAGE Publications Ltd, 

London, 2017, eller Jackson, Social and Economic Networks. Princeton University 
Press, Princeton, 2008. 
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2.4.1 Spridning av information i olika nätverk  

Genom att studera hur information sprids i dessa olika nätverk framträder 

vissa viktiga skillnader. Vi sätter oss i positionen som kontrollant och har till 

uppgift att välja ut en nod för kontroll. Vid kontrollen uppmanas personen 

att föra informationen vidare till sitt kontaktnät, och i samband med det 

även uppmana sina kontakter att föra informationen vidare. Att så skulle 

ske i verkligheten är inte realistiskt men vi startar i det mest gynnsamma 

fallet för att vid behov kunna resonera om hur vanligt det är att olika 

personer för vidare kunskap till sitt nätverk. Vi får också en uppfattning om 

vilken betydelse strukturen på nätverket spelar och vilket betydelse valet 

av nod har i det mest gynnsamma fallet.  

Utfallet redovisas för två olika situationer för respektive nätverkstyp. Den 

ena om man väljer en person med få eller inga kontakter, den andra om 

man väljer personen med flest kontakter. Vi studerar fyra steg för varje 

nätverk (se Figur 3-Figur 5).  

Genom att välja den person som har flest kontakter, vilket är fyra i ER, 

femton i BA och fyra i WS, så kommer stora delar av nätverket nås efter 

fyra steg i WS och BA, medan endast en mindre del nåtts i WS. Om 

kontrollen istället råkar välja en av de personer som har det minsta 

kontaktnätet så blir utfallet ett helt annat. I WS och ER-nätverken finns det 

personer som inte har några kontakter alls och det uppstår därför inga 

spridningseffekter. I BA nås igen en större del av nätverket men 

utvecklingen går långsammare.  

Effekten av kontrollinsatsen utifrån det här sättet att betrakta spridningen 

på beroende av nätverksstrukturen. Om en person som saknar kontakter 

(eller en person som inte skulle föra informationen vidare av en eller annan 

anledning vilket i praktiken ger samma resultat) kontrolleras så uppstår 

inga spridningseffekter. Om däremot kontrollen riktas till en person med 

många kontakter så finns förutsättningar för att spridningseffekterna kan 

bli stora. Det innebär att det kan finnas vinster i att anpassa kontrollen till 

den faktiskt förekommande nätverksstrukturen. Hur nätverksstrukturen ser 

ut kan förstås inte kontrollanten välja själv utan kontrollen behöver 

anpassas till den befintliga strukturen, vilket ställer krav på att sådan 

information inhämtas. 
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Figur 3  Exempel på spridningseffekter i ett nätverk som är uppbyggt 

genom slumpmässiga kontakter (Erdös-Renyi nätverk). 
Figurerna visar antalet noder som nås efter 4 steg beroende på 

vem som initialt kontrolleras. För nätverkets egenskaper se 
Figur 2. 

 

 

Figur 4  Exempel på spridningseffekter i ett nätverk som är uppbyggt 

som ett så kallat ”small-world” (Watts-Strogatz nätverk). 
Figurerna visar antalet noder som nås efter 4 steg beroende på 
vem som initialt kontrolleras. För nätverkets egenskaper se 

Figur 2.  
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Figur 5  Exempel på spridningseffekter i ett så kallat skalningsfritt 
nätverk som är uppbyggt genom ”Preferential attachment” 
(Barabási-Albert nätverk). Figurerna visar antalet noder som 

nås efter 4 steg beroende på vem som initialt kontrolleras. För 
nätverkets egenskaper se Figur 2. 

 

  

2.5 Social inlärning 

Simuleringsmodeller är förenklade representationer av verkligheten. Mycket 

av det som händer runt oss påverkar inte de huvudsakliga utfallet alls, 

medan andra händelser påverkar litegrann men inte tillräckligt mycket för 

att förändra utvecklingen på kort sikt. Sedan finns det faktorer som har en 

direkt påverkan på det som studeras. En simuleringsmodell måste göra den 

avvägningen på ett välbalanserat sätt. Med en representation som fångar in 

centrala beteenden kan relativt enkla simuleringsmodeller ge 

grundläggande insikt om de underliggande mekanismerna. I detta avsnitt 

kommer vi att diskutera den beteendemodell som ligger till grund för 

simuleringsmodellen som konstruerats, sättet som personerna bestämmer 

sin benägenhet att bruka försäkringen och hur benägenheten påverkas av 

kommunikation i personliga kontaktnät och kontrollen.  

Beteendemodellen bygger i grunden på att människor får en impuls, att det 

uppstår en möjlighet, att begära ersättning på grunder som inte är 

självklart tillåtna och om de följer den impulsen eller inte. Vad som 

föranleder impulsen är en faktor som vi inte modellerar. Den antas vara 

slumpmässig från en fördelning som fastställs inför simuleringen. Det är en 

förenkling men ger samtidigt stor flexibilitet att skapa olika scenarier. 

Impulsen kan exempelvis påverkas av vilka möjligheter det faktiskt finns 

att lämna in felaktiga uppgifter. I frånvaro av impulser kan inte 

oberättigade ersättningsanspråk förekomma i simuleringen. 

Den här egenskapen hos simuleringsmodeller är tilltalande eftersom det då 

går att resonera om samhällsfenomen även om vi är osäkra hur vanligt 

förekommande ett fenomen är (jämför avsnitt 2.1). Den endogena 

händelsen i modellen är i vilken utsträckning individerna väljer att följa 
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impulsen. Den avgörs av det som benämns som individens benägenhet. 

Denna benägenhet är inte fast och given utan den förändras med tiden 

beroende på egna erfarenheter och om individen fått information om 

andras erfarenheter. Ju större benägenhet personen har att begära 

oberättigad ersättning om en sådan situation uppstår, desto större är 

sannolikheten att hen gör det. Hur denna benägenhet utvecklas över tiden 

knyts till förklaringsmodeller som tillämpas inom social inlärningsteori.  

Den sociala inlärningsmodell som används är en tillämpning av den modell 

som beskrivs i Nowak m.fl. (2017).13 Deras tillämpning skiljer sig dock i en 

viktig bemärkelse. De studerar beslut om preventiva insatser som 

exempelvis vaccinering och mammografi. Utfallet i modellen är således i 

vilken utsträckning som personer ändå blir sjuka eller får biverkningar. I 

den modell som konstruerats är beslutet påverkat av ytterligare en faktor, 

om personen blivit kontrollerad eller inte. Utöver det tillämpas samma typ 

av underliggande teoretisk inlärningsmodell och uppdateringsprocedur av 

den individuella benägenheten.  

2.5.1 Bestämningsfaktorer för intention och beteende – 
individnivå 

Den sociala inlärningsmodell som Nowak m.fl. utvecklat utgår ifrån tre 

dimensioner som kommer att avgöra individens intentioner och faktiska 

beteende. Dessa är individens föreställning om beteende och risk, 

upplevelsen av vilka normer som gäller och dennes upplevda självförmåga 

(Box A-C i Figur 6).  

Box A sammanfattar individens föreställning om beteende och risk. Primära 

bestämningsfaktorer för beslutsfattandet inkluderar individens bedömda 

sannolikhet för ett positivt eller negativt utfall som följer av valt beteende, 

och nivån på hur säker/osäker hon är på kunskapen om utfallets 

sannolikhet. Det är av vikt att inkludera sådana överväganden i modellen. 

Risken för upptäckt är en faktor av betydelse, men lika viktig är den 

faktiska eller förväntade upplevelsen av att bli upptäckt. Detta återspeglas i 

de värden som senare kommer att tillämpas i simuleringen.  

Box B visar individens upplevelse av vilka normer som gäller: 

Uppfattningen av andras attityder och beteenden kan påverka individens 

beslut. Normer och då särskilt upplevelsen av vad andra människor gör 

tangerar det som är den centrala faktorn för vår analys. Normer innefattar 

dock vanligtvis ett bredare spektrum av påverkanskanaler än vad vi 

tillämpar i simuleringen. Det kan vara social kontroll och uppfostran. En 

norm är dessutom i sig styrande, nivån påverkar individens beteende. I 

simuleringen kommer dock inte individens benägenhet att uppdateras med 

nivån på andra människors benägenhet utan endast indirekt genom att 

personer med hög benägenhet oftare kommer att sprida information om 

sina upplevelser i samband med begäran om oberättigad ersättning. 

Box C visar individens upplevda självförmåga: Inom psykologin betecknar 

det individens upplevelse av sin förmåga att kontrollera sitt beteende och 

ett hälsoutfall och antas vara en nyckelfaktor för att förändra ett beteende. 

                                       
13 Se Nowak m.fl., A General Agent-Based Model of Social Learning. Santa Monica, 

CA: RAND Corporation 2017. 
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Denna faktor är inte uppenbart av central betydelse för beslut av att 

använda socialförsäkringen på oberättigat sätt och kan sannolikt utelämnas 

utan närmare bestämning.  

 

Figur 6  Social inlärning, teoretiskt ramverk som utgår ifrån tre 
dimensioner som avgör individens intentioner och beteende. 

 

  

Faktorerna i Box A-C påverkar tillsammans (genom länkarna 1-3) 

individens intentioner att förändra sitt beteende (Box D). Intentionen 

påverkas sannolikt även av andra faktorer som har utelämnats från figuren, 

däribland demografiska och kulturella faktorer. Det är också rimligt att anta 

att många personer påverkas av ekonomiska överväganden och som därför 

har betydelse för intentionen. Ju högre ersättningen inom 

socialförsäkringen är, desto större är sannolikt lockelsen att utnyttja den. 

Beteendet skulle därför kunna variera mellan olika inkomstgrupper, och 

eventuellt även i olika delar av landet, och kanske mellan kön. Dessa 

aspekter utelämnas i analysen då vi till en början bara har för avsikt att på 

en begreppsmässig nivå studera hur nätverkseffekter kan påverka 

omfattning och design av kontroll. För en praktisk tillämpning av 

kontrollinsatser kan det vara nödvändigt att tillföra denna typ av 

information.  

Intentionen påverkar sedan beteende (Box E): Även om individen har 

intentionen att förändra sitt beteende förmodas den upplevda 

självförmågan utöver en indirekt påverkan även ha en direkt påverkan på 

beteendet. Liksom tidigare antar vi att denna länk är av mindre betydelse 

för vår frågeställning. Nowak m.fl. lämnar öppet för att andra faktorer än 

sociala och psykologiska kan ha inverkan på länken mellan intention och 

faktiskt beteende, exempelvis omgivningsfaktorer. Dessa skulle kunna vara 

tillfälliga händelser som förhindrar eller understödjer ett annat beslut än 

vad som vanligtvis skulle gjorts. Det skulle också kunna betraktas som att 
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individen har intentionen att ta ett visst beslut givet att det uppkommer en 

situation som gör att ett sådant beslut kan bli aktuellt.  

Utfallet (Box F) beror sedan på individens beteende (länk 6) och andra 

faktorer som Nowak m.fl. utelämnar. Den modell som ligger Nowak m.fl. 

närmast har med sjukdom och vaccination att göra och beteende är i deras 

fall att vaccinera sig eller inte och utfallet är om individen blev sjuk eller 

inte. I deras kontext skulle även utfallet påverkas av andras beslut att 

vaccinera sig. I den kontext som ISFs modell är konstruerad är beteende 

istället om personen väljer att söka ersättning av en berättigad eller 

oberättigad orsak och utfallet är om personen blivit kontrollerad eller inte. 

Det är således nödvändigt att modellera kontrollfunktionen explicit. Utfallet 

i form av kontroll påverkar personens föreställningar om beteende och risk 

i kommande perioder (länk 7).  

2.5.2 Informationen sprids i personliga kontaktnät 

Länkarna 8, 9 och 10 i Figur 6 visar hur informationen om en individs 

beteende kan spridas i deras personliga kontaktnät. I vissa fall kommer 

personerna i kontaktnätet bara se beteendet och inte utfallet (Box G). Om 

en person exempelvis tar lån så kommer andra mest att se deras 

konsumtion (beteende) men inte lika ofta deras finansiella situation 

(utfallet). I andra fall sprids information om beteende och utfall kombinerat 

(Box H). Nowak, m.fl. nämner bland annat att deras erfarenhet är att när 

kvinnor får information om att en diagnos om bröstcancer har ställts så 

förmedlas även information om det föregicks av mammografi och vilken 

prognosen från den var (alltså både beteendet och utfallet). Slutligen kan 

det vara så att endast utfallet sprids vidare, utan kunskap om beteendet 

(Box I), som Nowak m.fl. exemplifierar med att vid övervikt som följer av 

onyttigt födointag så är övervikten (utfallet) synlig för andra medan 

hälsobeteendet inte alltid är det.  

2.5.3 Personliga kontaktnät påverkar beteendefaktorer på 

den individuella nivån 

Länk 11 i figur 6 visar hur den samlade informationen om beteende och 

utfall som nås genom personliga kontaktnät kan påverka andras 

föreställningar om beteende. Individer sägs ofta uppskatta sannolikheten 

för olika händelser genom med vilken lätthet som informationen finns 

tillgänglig för dem, s.k. tillgänglighetsheuristik. Lättheten kan vara antingen 

genom hågkomst eller hur lätt den är att föreställa sig. Att ha blivit 

kontrollerad är en lätt ihågkommen information, och att fått veta det från 

någon i kontaktnätet kan också uppfattas som lätt att minnas.  

Länk 12 påvisar möjligheten att kunskapen om andras utfall kan påverka 

individens upplevda norm och viljan att imitera beteendet. Länk 13 påvisar 

att direkt observation av beteendet hos en person i det personliga 

kontaktnätet kan påverka upplevelsen av hur vanligt ett visst beteende är 

bland andra personer. Att personliga kontaktnät kan påverka upplevda 

normer har studerats både empiriskt och med matematisk simulering. Länk 

14, så slutligen, påvisar att observation av hur framgångsrika andra har 

varit med vissa beteenden kan påverka personens upplevda självförmåga. 
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Detta avslutar redovisningen av de teoretiska byggstenar som kommer att 

användas för den beteendemodell som redovisas i avsnitt 3. I det följande 

avsnittet beskrivs simuleringstekniken i mer detalj och hur de teoretiska 

byggstenarna slutligen sätts samman till en sammanhållen beteendemodell. 
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3 Agentbaserad simulering – att odla 
samhällen nerifrån och upp 

Agentbaserad modellering är en ny analytisk metod för 

samhällsvetenskaperna, och som snabbt vinner populäritet.14 Den går ut på 

att i en dator återskapa ett samhälle i miniatyr, och studera utfall på 

aggregerad nivå utifrån människors interaktioner i deras vardag på 

individnivå. Den har bland annat använts för att testa hur väl olika 

förklaringsmodeller kan återskapa faktiska utfall inom exempelvis 

kriminologin, men även inom en många andra områden.15  

Formellt så är agentbaserad modellering är en beräkningsmetod som gör 

det möjligt att skapa, analysera och experimentera med modeller som 

består av agenter som interagerar med sin omgivning. Agenten är i det här 

fallet en enskild individ med egna attribut och beslutsregler. Varje modell 

består av en stor mängd sådana agenter. De kan placeras i ett geografiskt 

rum, i ett nätverk eller i någon annan typ av omgivning. 

I jämförelse med variabelbaserade simuleringsmetoder - som använder 

strukturella ekvationer eller systembaserade tillvägagångssätt med hjälp av 

differentialekvationer - erbjuder agentbaserad simulering möjligheten att 

modellera individuell heterogenitet, som uttryckligen representerar 

agentens beslutsregler och som gör det möjligt att placera denne i ett 

geografiskt rum eller annat typ av omgivning. Det tillåter modellerare att 

på ett naturligt sätt representera analysen i flera nivåer. Uppkomsten av 

strukturer på makro eller samhällsnivå utifrån individers beteenden och 

olika former av anpassning och lärande, vilket inte är lätt att göra med 

andra modelleringsmetoder.16  

Agentbaserad simulering är inte en statistisk metod, utan en 

förklaringsmodell som genererar data. Den ersätter således inte metoder 

som statistisk regressionsanalys, utan kompletterar dem. Statistisk 

regressionsanalys söker exempelvis samband mellan individegenskaper och 

utfall. Men om det finns ett samband kan det ändå vara svårt att 

övertygande förklara varför exempelvis ålder, kön eller födelseland skulle 

vara förklaringsfaktorer till ett visst beteende. Det krävs då en 

underliggande förklaringsmodell att stödja slutsatserna från analysen. Den 

agentbaserade metoden ger insikt i och förståelse för hur observerade 

                                       
14 Beskrivningen bygger Gilbert, Quantitative Applications in the Social 

Sciences: Agent-based models. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2008 
15 Vi nämner några ytterligare områden i rapportens sista kapitel. 
16 Ett exempel är samvariation mellan rovdjurstammar och stammar av växtätare. 

Dessa kan beskrivas med Lotka-Volterras ekvation 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations) men också 
modelleras direkt genom att placera ut animerade rovdjur och växtätare i ett 
artificiellt samhälle och låta dem interagera med varandra och tillgången till gröda 
(se exempelvis https://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/WolfSheepPredation) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations
https://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/WolfSheepPredation
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utfall har uppstått, det vill säga insikt i mekanismerna som genererar de 

observerade data och utfall. Modellens artificiella samhälle återskapar 

miljön som genererar den typ av data som kan ligga till grund för en 

statistisk regressionsanalys. Om den agentbaserade modellen är en god 

avbildning av verkligheten kan den därför generera data som 

överensstämmer med de data som kan samlas in i verkligheten. Den 

variabelbaserade analysen skulle då ge samma resultat om den tillämpades 

på de data som genereras av den agentbaserade modellen. Skillnaden är 

att vi nu har återskapat en process som faktiskt har kunnat generera 

utfallet och därför får möjlighet att göra ingrepp i processen och mäta 

förväntade effekter. Metoden har kallats att odla samhällen, nedifrån och 

upp.17 

Agentbaserad modellering försöker således förklara hur strukturer 

uppkommer på makro eller samhällsnivå utifrån ett ”nerifrån och upp”-

perspektiv där individers beteende, lärande och interaktion är i centrum. 

Det är en möjlig förklaring till att metoden har ökat i populäritet. Inga 

andra modellansatser har den förmågan. 

Modellcykeln kan beskrivas genom följande steg: 

 Ställ en precis fråga och formulera hypoteser kring de 

huvudprocesser och strukturer som antas leda till ett observerat 

utfall 

 Formulera en modell genom att välja lämplig skala, entiteter, 

tillståndsvariabler, processer och parametrar 

 Implementera modellen som en datorsimulering 

 Genomför olika experiment genom att lägga in restriktioner på 

beteendet, på interaktionen eller omgivningen 

 Analysera, testa och revidera 

 Sammanställ statistik och dra slutsatser 

3.1 Metod 

Metoden kan ha olika syften och dessa kan delas upp inom områdena, 

Empirisk förståelse, Normativ design, Kvalitativ insikt och teorigenerering 

samt Metodutveckling.18 

3.1.1 Empirisk förståelse 

Ett av huvudmålen med att tillämpa agentbaserad simulering är empirisk 

förståelse, dvs. förstå vad som har genererat den bild vi ser genom att ha 

samlat in data om verkligheten. Går det att förklara varför vissa empiriska 

regelbundenheter ser ut som de gör och varför de förefaller vara bestående 

över tid? Exempel på sådana regelbundenheter innefattar sociala normer, 

socialt accepterade pengar, konjunkturcykler, bestående ojämlikhet och 

spridning och upptagande av tekniska innovationer. Metoden försöker 

förklara det genom upprepade successiva interaktioner mellan agenter som 

                                       
17 Se Epstein J M., Generative Social Science: Studies in Agent-Based Computational 

Modeling. Princeton University Press, 2006  
18 Se Tesfatsion, L. Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach 

to Economic Theory. In Leigh Tesfatsion & Kenneth L. Judd (eds.), Handbook of 
Computational Economics, Volume 2: Agent-Based Computational Economics. 
Elsevier, 2006. 
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verkar i en artificiellt skapad värld. Individerna har utrustats med 

beteenden som är realistiska för den givna situationen och de anpassas i 

interaktionen med andra. Om denna artificiella värld genererar ett utfall 

som återskapar de mönster vi observerar i verkligenen ses den som en 

kandidatförklaring till denna regelbundenhet. Om de använda 

beteendeantagandena däremot inte genererar ett utfall som liknar de 

mönster som observeras ger det samtidigt skäl att ifrågasätta om 

beteendet kan vara den underliggande förklaringen till den utveckling som 

observeras.  

3.1.2 Normativ design 

Ett andra huvudmål med att tillämpa agentbaserad simulering är normativ 

design. Med det syftet används modellerna som laboratorier för att testa 

om strukturer, institutioner och föreskrifter av olika slag kan förväntas 

resultera i hållbara och önskvärda system. Med en god representation av 

verkligheten kan olika förslag testas. På det viset blir tillvägagångssättet 

vid normativ design inte olikt att testa om en hink är hel genom att fylla 

den med vatten. Den artificiella världen måste designas så att den på ett 

objektivt och transparent sätt fångar viktiga aspekter av det system som är 

av intresse. Relevanta initiala tillstånd att utgå ifrån identifieras och sedan 

får den artificiella världen utvecklas genom att agenterna interagerar 

utifrån givna beteenderegler. Utfallet från respektive specifikation lagras 

och används sedan för att utvärdera resultatet utifrån hur väl de 

åstadkommer eftersträvat resultat. 

En viktig fråga för agentbaserad simulering när den används för normativ 

design är i vilken utsträckning resultaten är effektiva, rättvisa och 

objektiva. Trovärdigheten är viktigt så att inte modellen systematiskt 

manipulerats för att ge strategiska fördelar för vissa intressegrupper.  

3.1.3 Kvalitativ insikt och teorigenerering 

Ett tredje huvudmål med att tillämpa agentbaserad simulering är att nå 

kvalitativ insikt och teorigenerering. Frågeställningen kan då avse i vilken 

utsträckning det som observeras idag är en följd av enstaka händelser eller 

om utvecklingen skulle varit på det stora hela densamma under en stor 

mängd olika premisser. Med det som utgångspunkt skulle det vara möjligt 

att avgöra vilka slutmål som på sikt är möjliga att nå, eller om man så vill, 

från vilka punkter det kommer vara svårt att nå olika önskvärda 

sluttillstånd.  

3.1.4 Metodutveckling 

Ett fjärde huvudmål är vidareutveckling av simuleringsmetoden i sig och de 

verktyg som behövs för att genomföra simuleringar. Utvecklingen ger 

förutsättningar att ställa nya frågor, genomföra större simuleringar och 

därmed kunna ge ytterligare svar. Sådana frågor gäller exempelvis hur 

sekvensen av agenternas interaktion, om den ska göras parallellt eller om 

den kan göras en i taget. Tidsdimensionen har betydelse, om simuleringen 

ska göras per sekund, minut, timme, dagligen, eller vilket tidspann som är 

relevant i oliks sammanhang. Metoder för visualisering och empirisk 

validering kan också vara delar av denna.  
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3.1.5 Huvudsaklig målsättning vid tillämpning av den 

konstruerade simuleringsmodellen  

Den mekanism som rapporten fokuserar på är hur beteenden kan 

fortplantas inom socialförsäkringen genom att människor kommunicerar 

med varandra om sina upplevelser, och hur omfattande kontroll som 

behövs för att påverka den allmänna benägenheten att agera på ett visst 

sätt. Den centrala frågan rör om det har betydelse om individer antas 

kommunicera med andra och påverkas av deras upplevelser för vad som är 

en tillräcklig nivå på kontrollen för att nå givna mål. Om det finns 

spridningseffekter skulle ett visst önskvärt genomslag av kontrollen 

eventuellt kunna uppnås genom att strategiskt rikta den och kanske med 

användning av lägre nivåer. Samtidigt implicerar en sådan slutsats att det 

är nödvändigt att känna till hur informationen kommuniceras för att kunna 

välja omfattning på kontrollen.  

Utifrån kategorierna Empirisk förståelse, Normativ design, Kvalitativ insikt 

och teorigenerering samt Metodutveckling konstaterar vi att vår modell i 

stor utsträckning faller under rubriken kvalitativ insikt och teorigenerering. 

Kunskapen om hur människor samtalar med varandra om 

socialförsäkringen är idag begränsad och vilka spridningseffekter som 

kontroll därmed kan få är en vit fläck på kunskapskartan. Den kvalitativa 

insikten rör således om utformningen av kontroll har olika effekt beroende 

på hur kommunikationen ser ut. Om det inte är någon skillnad så kommer 

det inte heller vara betydelsefullt att designa kontrollfunktionen utifrån 

sådana överväganden. Men samtidigt är också den normativa designen och 

den empiriska förståelse viktiga i sammanhanget eftersom kvantitativ insikt 

i en förlängning bör användas för att vidareutveckla arbetssätt och policy.  

3.2 Anpassning av den sociala inlärningsmodellen 
för agentbaserad simulering 

Den teoretiska referensram som valdes för att diskutera oberättigade 

ersättningsanspråk relaterades till kriminologiska förklaringsmodeller. 

Ekonomiska nyttomodeller som ofta läggs till grund för individers beteende 

är endast en del av de förklaringsfaktorer som lyfts fram. Det skulle därför 

vara alltför snävt att bygga modellen på rationella beteende och 

riskbedömningar av sannolikheten att bli kontrollerad. Förutsättningarna att 

göra en sådan bedömning är också mycket oklar då de grunder som 

kontroll genomförs på inte alltid är slumpmässig. Ibland bygger de på 

indikatorer om felaktigheter, eller att de görs utifrån någon specifik grupp. 

Det är därför svårt att skapa sig en objektiv bedömning om den egna 

risken. Där beslut inom ekonomisk teori dessutom ofta tas utifrån en 

individuell ekonomisk värdering, relativt oberoende av den moraliska 

värderingen, så lägger metoden istället fokus på hur beslut formas i en 

social kontext. Beroende på hur personer i omgivningen upplevt 

konsekvenserna av ett visst beteende kan det komma att inverka på det 

individuella beteendet även om risken för upptäckt i realiteten är liten. 
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Figur 7  Stilisering av beteendemodell för användning i 

simuleringsmodellen 

 

Kontroll är ett brett begrepp och kan vara av många olika slag. 

Simuleringen förutsätter en kontroll som riktar sig direkt till personen som 

begärt ersättning och att denne samtidigt blir medveten om att kontrollen 

genomförts. Det är bara under sådana omständigheter som informationen 

kan föras vidare inom kontaktnätet. Det är också ett antagande att 

kontrollanten i samband med det kan avgöra om personen är berättigad 

eller inte, eller åtminstone få personen att förändra sitt agerande till nästa 

tillfälle. Hur detta går till i enskilda fall kommer att variera beroende på vad 

som har försäkrats. Då avsikten med analysen är att klargöra betydelsen 

av kommunikation i personliga kontaktnät för genomslaget av kontroll så 

har modellen förenklats och en stiliserad kontrollprocedur tillämpas.  

För den analys som genomförs förenklas även stegen i den föregående 

teoretiska referensramen (Figur 7). Beteende och Utfall kommer att kvarstå 

som tidigare. Steget som inkluderar individens föreställningar om beteende 

och risk, upplevelsen av vilka sociala normer som gäller och den upplevda 

självförmågan (Box A-C) samt intentionen sammanförs till en gemensam 

faktor som benämns Benägenhet. Benägenheten påverkas av tidigare utfall 

och den information som förmedlas genom individens personliga 

kontaktnät. Benägenheten bestämmer sannolikheten att en individ kommer 

att ta ett visst beslut om hen ställs inför en möjlighet att begära ersättning 

på oberättigad grund och det påverkar sedan i sin tur utfallet. 

Det finns fyra möjliga utfall som är en kombination av om individen sökt 

ersättning av berättigad eller oberättigad orsak och om hen blivit 

kontrollerad eller inte. Det är bara individer som begär ersättning som kan 

bli föremål för kontroll. Om individen inte begärt ersättning sker ingen 

kontroll och situationen diskuteras inte heller med andra, det finns därför 

inte något utfall i den perioden. Utfallet förmedlas vidare till det personliga 

kontaktnätet med en omfattning som är beroende av hur många individen 

kommunicerar med.  

Individen uppdaterar sin benägenhet löpande. Det sker dels genom att ny 

information tillförs, antingen som egna erfarenheter eller information från 

kontaktnätet. Den uppdateras också genom en successiv återgång till en 

ursprunglig benägenhet. Den successiva återgången sker till följd av att 

individens minne av tidigare händelser antas blekna lite varje dag. Ett 

sådant antagande är vanligt att göra i beteendemodeller och viktig för att 

modellen ska konvergera till stabila nivåer i frånvaro av impulser. 
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Benägenheten anpassas således i varje period och kommer att påverka 

individens beteende olika för varje ny period. 19 

I modellen finns två olika impulser som en individ möter och ska agera på. 

Den första impulsen är att få en anledning att söka ersättning för något 

personen är berättigad till. I sådana fall söker individen alltid ersättning. 

Den andra impulsen är att få en anledning att söka ersättning för något 

personen inte är berättigad till. I det läget har individen ett val, att 

antingen motstå impulsen eller att begära ersättning utan berättigad orsak.  

Det finns också två händelser som blir aktuella först om individen söker 

ersättning. Antingen att individen blir kontrollerad eller att denne inte blir 

det. Det finns således fyra möjliga utfall, i form av kombinationer mellan 

beteende och kontroll (se Tabell 1). I de fall som individen inte begärt 

ersättning kommer ingen kontroll att göras men information om att andra 

har kontrollerats kan fortfarande påverka beteendet i nästa period. 

Tabell 1  Hur individens värdering av ett utfall påverkas beroende av 

individens beteende och om denne blivit kontrollerad 

 Kontrollantens agerande (blev individen 
kontrollerad?) 

Ja, individen blev 
kontrollerad 

Nej, individen blev inte 
kontrollerad 

Individens 

beteende 
(var begäran 
oberättigad?) 

Ja,  

begäran var 
oberättigad 

a) Värdet < 0, minskning 

av benägenheten att 
begära oberättigad 
ersättning  

b) Värdet > 0, ökning 

av benägenheten att 
begära oberättigad 
ersättning  

Nej, 

begäran var 
berättigad 

c) Värdet < 0, viss 

minskning av 
benägenheten att begära 
oberättigad ersättning 

d) Värdet ≥ 0, viss 

ökning av 
benägenheten att 
begära oberättigad 
ersättning 

  

Varje sådant utfall tilldelas en vikt och påverkar individens värdering av 

situationen. Vikten antingen förstärker eller försvagar individens 

benägenhet att upprepa ett beteende. Den illustreras av de pilar som går 

ifrån rutan utfall i Figur 7 och har två verkansvägar, antingen direkt när 

individen har en egen upplevelse av utfallet eller indirekt när information 

förmedlats genom ett personligt kontaktnät. Den vikt som är enklast att 

relatera till är vikten för att begära en oberättigad ersättning och sedan bli 

upptäckt i en kontroll. Om kontrollen medför en negativ upplevelse, 

exempelvis i form av återbetalningsskyldighet, avstängning, böter eller 

bara genom ett personligt obehag att bli upptäckt, då påverkas individens 

beteende i nästa period. Sannolikheten att upprepa beteendet minskar om 

upplevelsen är negativ. Styrkan i den negativa upplevelsen kan förstärkas 

av kontrollanten genom valet av sanktion. Med liknande resonemang skulle 

de fyra olika händelserna, att bli kontrollerad eller få information om att 

någon annan blivit kontrollerad, kunna beskrivas på följande sätt.  

                                       
19 Det är en avgränsning i frågeställning att endast studera de direkta kontakterna 

mellan personer och hur information om kontroll sprids. Med lämpliga anpassningar 
av modellen skulle det även vara möjligt att inkludera exempelvis 
medierapportering och informationskampanjers betydelse. Med rimliga antagande 
om dessa mediers träffyta och hur det påverkar individers benägenhet kan en 
motsvarande process skapas.  
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a) Värderingen att bli kontrollerad vid oberättigad begäran om ersättning 

(Ja, Ja): Ska förstärka viljan att följa reglerna, och den förstärkningen kan 

vara ganska så stark. Det är här möjligt att tillämpa någon form av 

sanktion. Ju kännbarare sanktion desto större förstärkning. Benägenheten 

ska bli mindre och därför ska vikten vara negativ.  

b) Värderingen att inte blivit kontrollerad i samband med oberättigad 

begäran om ersättning (Ja, Nej): Ska försvaga viljan att följa reglerna, om 

personen redan tagit steget att begära oberättigad ersättning och det inte 

har några följdverkningar antas således sannolikheten att upprepa 

beteendet öka. Benägenheten ska öka vilket betyder att en positiv vikt 

tilldelas i sådana situationer. 

c) Värderingen att bli kontrollerad vid berättigad begäran om ersättning 

(Nej, Ja): Ska förstärka viljan att följa reglerna. Benägenheten ska minska 

och därför ska vikten fortfarande vara negativ, men eventuellt närmare noll 

jämfört med den oberättigade situationen då den faktiska sanktionen kan 

upplevas som mer avlägsen.20  

d) Värderingen att inte blivit kontrollerad i samband med berättigad 

begäran om ersättning (Nej, Nej): Passerar eventuellt obemärkt förbi, men 

om vikten skiljer sig från noll så ska den försvaga viljan att följa reglerna 

och således vara positiv. Benägenheten ska öka något eller var opåverkad. 

Hur den inbördes rangordning mellan dessa påverkar behovet av kontroll 

ska analyseras senare i rapporten. 

3.2.1 Beteende utifrån benägenhet 

Benägenheten är den värdering som personen mentalt har gjort av det 

skäliga i att begära oberättigad ersättning. Utifrån diskussionen om hur 

olika utfall har värderats så anger ett högre värde en större sannolikhet att 

följa en impuls att göra ett oberättigat ersättningsanspråk. Detta värde 

uppdateras varje period genom två processer.  

Den första processen är att justera gårdagens värde på benägenheten mot 

ett utgångsvärde. Minnet av en händelse minskar i betydelse med tiden och 

därför tillmäts historiska händelser allt mindre vikt. Detta beräknas med en 

matematisk formulering som: 

 (  
    )      

 

Där   är diskonteringsfaktorn av tidigare perioders samlade erfarenheter 

(det är ett mått på minnet och måste vara inom intervallet 0-1 för att 

återskapa rimliga beteendemönster).   
 , är person  :s benägenhetsvärde i 

perioden   och    grundnivån på benägenheten. Grundnivån är den 

benägenhet som personen skulle ha i frånvaro av egna erfarenheter av att 

                                       
20 Det kan vara värt ett förtydligande här. Reaktionen bland personer som blir 

kontrollerade när de följer reglerna kan vara blandad. Vissa känner sig misstrodda 
och reagerar negativt, medan andra känner trygghet i förvissningen om att det 
finns en kontroll. Detta är aspekter som rör den generella tilliten till 
välfärdssystemen. Sådana aspekter är fullt möjliga att beskriva med modellen, 
men då det gäller kontrollens påverkan på benägenheten att göra oberättigade 
ersättningsanspråk är det rimligt att anta att kontrollen påverkar benägenheten 
negativt även om begäran var berättigad. 



33 

begära ersättning, dvs. en person som varken samtalar med andra eller 

som fått någon impuls att begära ersättning. En grundnivå satt till noll 

skulle innebära att sannolikheten att välja att begära oberättigad ersättning 

vid en sådan impuls är 50 procent. Detta har fördelen att den inte 

bestämmer benägenhetsvärdet från början och att personer faktiskt inte 

har en förutfattad mening om vad som gäller på sikt. Värdet skulle kunna 

differentieras mellan olika personer för att exempelvis testa hur många 

som behöver ha en stark övertygelse om värdet i att inte utnyttja 

socialförsäkringen för att systemet ska vara stabilt utan en omfattande 

kontroll. Värdet kan också användas för att simulera samhällen med olika 

grundsyn på värdet att upprätthålla ett socialförsäkringssystem och att låta 

bli att begära oberättigad ersättning.  

Den andra processen består av de erfarenheter som inhämtas under 

innevarande period antingen genom egen erfarenhet eller genom att nås av 

information från det personliga kontaktnätet. Matematiskt formuleras den 

som: 

  ∑              
     

      

 

Som beskrevs i tabell 1 är varje utfall en kombination av om begäran om 

ersättning var oberättigad (o=Ja/Nej) och om ärendet blivit kontrollerat 

(k=Ja/Nej). Utfallet har en vikt      som beskriver hur vetskapen om att 

någon varit med om utfallet påverkar personens benägenhet. I formeln 

beskriver vidare          antalet gånger som personen hört någon annan ha 

erfarenhet av utfallet       i perioden n. Individen korrigerar bara 

benägenheten av den direkta upplevelsen   en gång, i samma period som 

kontrollen genomförs. Däremot uppdaterar denne sitt kontaktnät med 

informationen under en längre period. Detta upphör med en förväntad tid 

motsvarande det inverterade värdet av minnesparameterns värde. Liksom 

simuleringen kan styra sannolikheten för att kontakta en person i det 

personliga kontaktnätet så finns en motsvarande variabel,  , som justerar 

hur stor del av vikten som förs vidare till andra. Sannolikt är det så att 

individens egen upplevelse av kontroll uppfattas starkare, än vad personen 

skulle ha uppfattat värdet av en kontroll som en vän gjorts till föremål för.   

De två processerna som påverkar beteendet sammanfattas sedan i följande 

anpassningsformel.  

    
  ∑                       (  

    )    

     
 

Värdet på benägenheten i nästa period är beroende av summan av 

händelserna innevarande period ∑                          , plus den 

diskonterade värdet av tidigare perioders samlade erfarenheter,  (  
    ), 

plus grundnivån på benägenheten,   .  

Detta ger personens benägenhetsvärde i varje period,   . Värdet kan vara 

både positivt och negativt. I simuleringen omvandlas sedan detta till en 

sannolikhet,   , med hjälp av inverterade logit-funktionen. 

  
         (  

 )  
    (  

 )

     (  
 )
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Figur 8  Logit-transformationen av ett givet värde 

 

Denna funktion returnerar alltid värden mellan 0 och 1 och återskapas i 

Figur 8. Genom att omvandla individens benägenhet på detta sätt får vi en 

sannolikhet för att välja ett visst beteende vid en impuls om oberättigad 

begäran om ersättning. Detta kommer att utnyttjas i simuleringen. Värdet 

avspeglar hur stor sannolikheten är att individen kommer att välja att söka 

oberättigad ersättning givet en sådan impuls. När   har värdet 0 är det 

fifty-fifty i valet, medan ett värde upp emot 5 nästan helt säkert medför att 

individen skulle begära oberättigad ersättning vid en sådan impuls, och ett 

värde ner mot -5 nästan helt säker inte skulle medföra ett oberättigat 

ersättningsanspråk vid en sådan impuls. 

3.2.2 Hur förmedlas informationen genom det personliga 

kontaktnätet? 

Avsnitt 2.4 beskrev de nätverkstyper som tillämpas i simuleringarna för att 

avgöra om strukturen på nätverket kan ha betydelse för spridningen. 

Approachen i detta fall blir att testa olika typer av kontaktnät och storleken 

på dessa för att avgöra om resultaten kvalitativt skiljer sig dem emellan. 

Om de gör det kan det vara viktigt att modellera kontaktnät explicit vid 

utformningen av kontroll. I annat fall kan man sluta sig till att 

kontaktnätets form inte har någon avgörande betydelse.  

Vad som också kan variera är i vilken utsträckning individer faktiskt väljer 

att förmedla vidare information om att de agerat på det ena eller andra 

sättet och huruvida de blivit kontrollerade eller inte. I viss utsträckning 

beror detta på hur känsliga sådana erfarenheter upplevs av personer. Vissa 

vill kanske sprida informationen som varnande exempel till andra medan 

andra väljer att inte berätta om det upplevs som generande. Även 

mängden personer som informationen kommuniceras vidare till kan variera. 

Simuleringarna kommer att variera omfattningen av kommunikationen och 

även hur stor del av värdet från de fyra tänkbara utfallen som förs vidare 

till andra. Inga försök kommer att göras att identifiera den verkliga 

omfattningen av kommunikation i rapporten. Modellen har bara till syfte att 

testa hypoteser och avgöra om faktorer av detta slag på logiska grunder är 

av så stor vikt att de behöver analyseras i detalj. 
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3.2.3 Omfattningen av kontroll 

Även kontroll har förenklats så att det fångar in de faktorer som bedöms 

som avgörande för att påverka agentens beteende. Den typ av kontroll som 

diskuteras i rapporten är direkt kontroll i bemärkelsen att personer som 

begärt ersättning har en egen upplevelse av att ha blivit kontrollerade. Det 

är denna information som förs vidare. Att det görs kontroller som inte 

personer upptäcker antas inte ge någon preventiv effekt. Den upplevda 

kontrollen kan också i andra sammanhang betraktas som det kombinerade 

resultatet av antalet bedömda ärenden och hur strikt rätten till ersättning 

tillämpas. Den typ av automatisk kontroll som sker i samband med 

anmälan av ersättning räknas inte som kontroll utan hanteras i modellen 

genom att minska mängden impulser, dvs. de situationer där oberättigad 

användning blir möjligt. Samma sak gäller ett ökat antal avslag. 

Kontrollen antas ske samma dag som personen begär ersättning. Detta är 

en stiliserad handläggning av ärenden. Det kan även krävas en 

tidsanpassning av kontrollen vilket innebär att personen under en tid 

upplever det som att deras begäran faktiskt inte har kontrollerats, det är 

den information de då kommer att agera på i nästa period. Benägenheten 

förändras då istället först då kontrollen faktiskt genomförs. Men detta är en 

fråga om att tidsanpassa modellen och väntas inte ändra slutsatserna i sak. 

För att kunna hålla kontrollnivån konstant under en simuleringsrunda så 

har nivån satts i förhållande till populationens storlek. Om den sattes i 

förhållande till de som begärt ersättning skulle kontrollnivån variera över 

tid vilket gör det svårt att jämföra olika scenarier med varandra. 

Kostnaderna för kontrollen blir då också desamma även om olika strategier 

för vem som kontrolleras har olika effekt på benägenheten att begära 

otillåten ersättning. Det innebär i praktiken att en större andel av antalet 

ersättningsärenden kommer att kontrolleras om ersättningsärendena blir 

färre.  

I simuleringarna kommer omfattningen av kontrollen benämnas som 

antalet dagliga kontroller per 10 000 invånare. En omfattning på 5 dagliga 

kontroller per 10 000 invånare skulle med en sannolikhet att få en impuls 

att begära ersättning på 3 procent, innebära att 300 personer begär 

ersättning varje period. 5 av dessa kontrolleras. Det motsvarar en 

kontrollrisk på 5 av 300, dvs. ca 1,7 procent per period. Risken varierar 

med antalet personer som begärt ersättning.  

3.3 Parametrisering av simuleringsmodellen 

Modellen har ett flertal parametrar som kan påverka individers beteende. I 

analysen är emellertid några variabler oförändrade över tid. De utgörs av 

parametrar som vi endast föreställer oss påverkar nivån på utfall, dessa 

kan utnyttjas för att vid behov kalibrera modellen för att mer efterlikna 

verkliga utfall. Om modellen på sikt skulle användas för att göra normativa 

uttalande skulle dessa vara viktiga att fastställa. De förväntas dock inte 

bidra till den kvalitativa förståelsen av kommunikationens betydelse för 

utfallet. De parametrar som hålls konstanta är omfattningen av impulser 

att begära ersättning, utgångsvärdet för benägenheten (Sinit), individens 

grundbenägenhet ( ), minnesparametern ( ), genomträngningsgraden ( ) 

(dvs. hur mycket av värdet som förs vidare vid kommunikation) och 
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uppföljningskarensen (dvs. hur lång tid som tillåts förflyta innan en individ 

kommer ifråga för en ny kontroll).  

En ökning av impulser kommer att leda till att fler begär ersättning. Dessa 

hålls på i genomsnitt 10 gånger per år för impulser som berättigar till 

ersättning och till 50 gånger per år för impulser som inte berättigar till 

ersättning. Skillnaden mellan dem är att den första alltid innebär att 

personen begär ersättning, och att det är ett berättigat ersättningsanspråk, 

medan utfallet av den andra bestäms av individens benägenhet att begära 

oberättigad ersättning. Impulserna kan exempelvis påverkas av hur stort 

bedömningsutrymme det finns inom en specifik förmån eller hur svårt det 

är att kontrollera en uppgift som ligger till grund för begäran.  

Individernas utgångsvärde för benägenheten är satt till -1, värdet är 

godtyckligt valt men har fördelen att det går att se en anpassning även i de 

fall den slutliga benägenheten stabiliseras på en obestämd nivå, vilket är 

att andelen personer som skulle begära oberättigad ersättning om de fick 

en sådan impuls är lika stor som andelen som inte skulle göra det.  

Minnesparametern ( ) är en tröghetsfaktor. Ju längre individen minns desto 

långsammare går anpassningen till nya jämvikter. Denna medför att 

individer som inte får någon impuls av något slag eller nås av information 

från någon annan efter en tid alltid återvänder till den benägenhet som 

satts som grundnivån ( ). I nätverksmodellen kan individens värderingar 

fortfarande uppdateras genom att de får information om andras 

upplevelser, men i en modell utan kommunikation i nätverket är det bara 

vid egen begäran om ersättning som individens benägenhet har 

förutsättning att utvecklas åt ett annat håll än att återvända till grundnivån.  

Genomträngningsgraden ( ) är den parameter som anger hur stor del av 

sanktionsvärdet som en enskild individ upplever vid direkt kontroll som förs 

vidare till nätverket. Sannolikt är det så att effekten av sanktionen upplevs 

som starkare för den som blir kontrollerad än av dem som får det beskrivet 

för sig. Den är satt till 0,25 i simuleringarna vilket betyder att en fjärdedel 

av sanktionsvärdet förs vidare till andra. Liksom för andra parametrar och 

strukturer måste denna uppskattas empiriskt om avsikten är att tillämpa 

modellen normativt, dvs. föreslå lämpliga kontrollnivåer.  

Uppföljningskarensen anger hur ofta kontrollen tillåts göras på en och 

samma person. Upprepade kontroller kan vara en effektiv metod för att 

påverka enskilda individer. Nu hålls den emellertid konstant på 0 dagar 

men kan förändras om sådana frågeställningar kommer i fokus.  

De parametrar som varieras i analysen är:   

 de fyra sanktionsvärdena (    ) som uppdaterar individens 

benägenhet utifrån sina och andras erfarenheter av 

ersättningsanspråk och kontroll 

 Omfattningen av kommunikation inom kontaktnätet 

 Typen av nätverk, vilka är de tre nätverk som beskrevs i avsnitt 3 

 Kontrollnivåer och metod för kontrollurval   
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De sanktionsvärden som är förknippade med sanktioner vid kontroll 

varieras mellan -0,2 och -1,0 och att de individuella värdena varieras 

mellan 0,01 och 0,05. Det är inom dessa intervall som intressanta utfall 

uppstår då individerna inte kommunicerar med varandra, enligt de tester 

som redovisas i Bilaga 2, och således inom dessa som nätverkseffekter 

introduceras i simuleringarna i avsnitt 4.  

 

Tabell 2  Parametervärden i simuleringen 

Parameter Definition Simuleringsvärden 

Initial benägenhet, iteration    -1 

Grundvärde för benägenheten, 
individ   

0 

Omfattning av kontroll Varieras från 0 till 200 kontrollanter 

per 10000 invånare 

Värdering av utfallskombination 

oberättigad (o=Ja/Nej) och kontroll 
(k=Ja/Nej) 

   

  

 Kommunikationsgrad {0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0} 

  Genomträngningsgrad {0,25} 

Minnesparameter 365 dagar 

Genomsnittligt antal kontakter {0,20,50} 

Populationsstorlek 5000 (20000 i kostnadsberäkningar) 

Sannolikhet för impuls som 

berättigar till ersättning 

10 per år 

Sannolikhet för impuls som inte 

berättigar till ersättning 

50 per år 

Omsorteringsgrad vid användning av 
Watt-Strogatz nätverk (rewire 
probability) 

0,2 

 

3.3.1 Simuleringsprocedur 

Inför varje simulering anges hur många individer som ska ingå i 

populationen och på vilket sätt de ska länkas ihop med varandra i olika 

former av kontaktnät. Individerna interagerar bara med de som tillhör 

deras personliga kontaktnät. En viss bestämd mängd individer som begärt 

ersättning blir kontrollerade varje period. Den mängden är en styrvariabel 

och bestäms inför varje simulering. Individerna väljer agerande utifrån sin 

benägenhet att begära ersättning och slumpmässiga impulser. Proceduren 

som tillämpas i simuleringen beskriver ett händelseförlopp som sker i tre 

sekventiella steg och som upprepas varje period, exempelvis dagligen, 

under en längre tid. Varje period händer följande:  

Steg 1: Individerna får en beteendeimpuls. Antingen kan det vara en 

impuls som berättigar till ersättning, och då söker de den. Alternativt kan 

det vara en impuls att begära ersättning av en oberättigad anledning. 

Sannolikheten att begära ersättning av en oberättigad anledning påverkas 
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av hur hög benägenhet personen har att agera på det sättet. Av dem som 

begär ersättning kommer det i steg 1 att finnas både personer som begär 

det av en berättigad anledning, och personer som gör det av en oberättigad 

anledning. Det är den senare gruppen som kontrollanten vill identifiera.  

Steg 2: Under steg 2 blir en viss del av de som begärt ersättning 

kontrollerade. Urvalet till kontrollen kan gå till på olika sätt, men individen 

får alltid information om att hen blivit kontrollerad. Detta är en stiliserad 

handläggning av ärenden som bedömts tillräcklig för att belysa om 

kommunikation i personliga kontaktnät har konsekvenser för kontrollens 

genomslag.  

Steg 3: I steg 3 kommunicerar de som begärt ersättning med en del av sitt 

nätverk. De för vidare informationen om de blivit kontrollerade eller inte. 

Personernas upplevelser kommer därmed att förstärka eller försvaga 

andras föreställning om risken för upptäckt. Det påverkar benägenheten 

hos varje person som fått ny information och således sannolikheten för hur 

de agerar i nästa period.  

Upprepning: Simuleringen avbryts om den nått ett läge där den 

genomsnittliga benägenheten stabiliserats på en konstant nivå annars 

upprepas steg 1 till steg 3 ytterligare en period.  

Nästa avsnitt genomför ett antal simuleringar med denna beteendemodell 

som bas och undersöker om personliga kontaktnät har betydelse för hur 

effektfull kontrollen är under olika förutsättningar.  
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4 Kontrollnivåer, kommunikation och 
kostnader – resultat från simuleringar 

I detta avsnitt redovisas resultat från den agentbaserade simuleringsmodell 

som skapats utifrån beskrivningen i avsnitt 3. Avsikten är att visa på 

effekterna av kontroll där människor tillåts att kommunicera med varandra 

i olika omfattning. Den generella betydelsen av personliga kontaktnät 

testas genom att initialt bortse ifrån kontroll. Genom att variera hur snabbt 

en individ omvärderar sina beslut när ingen kontroll genomförs ges dels en 

uppfattning om systemet kan bli stabilt även utan kontroll, dels en 

renodling av vilka effekter olika grundläggande storheter har. Faktorer som 

kommer att varieras är: 

 Individuella värderingar (inklusive sanktionsvärden) 

 Omfattningen av kommunikation 

 Storleken på kontaktnätet 

 Typ av kontaktnät 

I ett andra steg introduceras även kontroll. Mer specifikt analyseras hur 

omfattande kontrollen behöver vara för att motverka utvecklingen av en 

ökande mängd personer som har en hög benägenhet att begära 

oberättigad ersättning. Faktorer att variera, utöver dem som redan 

nämndes ovan, är: 

 Kontrollens omfattning 

 Kontrollmetod 

Avsikten är att belysa om det finns kontrollnivåer som är överdrivet höga 

under olika förutsättningar eller vad som skulle vara en för låg omfattning 

av kontrollen för att hålla benägenheten att begära oberättigad ersättning 

på en stabilt låg nivå. 

Utvecklingen av individernas beteende fångas in genom diffusionskurvor 

som redovisar utvecklingen över tid av andelen av den studerade 

populationen som skulle gjort ett oberättigat ersättningsanspråk vid en 

sådan impuls.21 Informationen om andelen personer som skulle begära 

oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls beräknas för varje 

simuleringsperiod. 

4.1 Simuleringar utan kontroll 

I detta avsnitt presenteras resultaten ifrån simuleringar med en 

agentbaserad simuleringsmodell, där individer kommunicerar med sitt 

                                       
21 För en diskussion om diffusionskurvor se Hoppitt och Laland, Social Learning: 

Mechanisms, Methods and Models. Princeton University Press, 2013.  
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personliga kontaktnät i olika omfattning. I första bilden i Figur 9 redovisas 

värdena från en modell utan kommunikation inom nätverket. Med          

     och              och avsaknad av kontroll är den förväntade nivån på 

andelen personer som skulle begära oberättigad ersättning om de fick en 

sådan impuls 92,0 procent, enligt beräkning i bilaga 2. Det är också den 

nivå som beräknas i simuleringen vilket samtidigt tjänar som en 

kvalitetssäkring av att den agentbaserade modellen fungerar som 

förväntat.  

4.1.1 Kontaktnätets storlek och omfattning av 
kommunikation 

Den första nätverksmodell som tillämpas är en Watts-Strogatz med en 

omsorteringsgrad ( ) på 20 procent (Figur 9). Två olika nätverksstorlekar 

tillämpas och fem nivåer ( ) på sannolikheten att kommunicera med en 

person i det personliga nätverket. När kommunikation introduceras i 

nätverk förmedlar individerna vidare sina upplevelser till andra. När det inte 

finns någon kontroll kommer det endast vara information som förstärker 

individens föreställning om att det oberättigade ersättningsanspråket är 

accepterat som förmedlas, även om det inte är sanktionerat enligt 

regleringar. Genom att kommunicera med andra som begärt ersättning av 

samma oberättigade anledning, utan att någon invänt, så kommer 

benägenheten att öka snabbare än utan kommunikation. 

Omfattningen av kommunikationen har betydelse, men skillnaderna är små 

och sammanfaller i stort sett i figuren. Att storleken på nätverket skulle ha 

en avgörande betydelse kan inte påvisas utifrån figuren. En tolkning är att 

det snarare är mängden personer man faktiskt kommunicerar med än hur 

många man har möjlighet att kommunicera med som har betydelse.  

Figur 9  Simulering av andelen individer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls fördelat efter olika 

storlek på det personliga kontaktnätet och 
kommunikationsgrad. Sanktionsvärdena är              , 

            , antalet kontrollanter    . 

 

4.1.2 Typ av kontaktnät 

I avsnittet om nätverksanalys beskrevs tre olika typer av kontaktnät, med 

olika egenskaper. Egenskaperna skilde sig bland annat i hur kontakterna 
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var fördelade, om några få hade många kontakter och många endast några 

få (BA-nätverket). Eller att personer hade relativt slumpmässiga kontakter, 

antingen med stora eller små avstånd till personer i andras kontaktnät (ER 

resp. WS). Dessa tre ställs mot varandra med samma strukturer som i 

avsnitt 4.1.1 i övrigt. Skillnaderna i resultat är mycket små (Figur 10). Den 

effekt som finns av att kommunicera i nätverk tycks inte vara avhängig av 

typen av kontaktnät när det inte genomförs några kontroller.  

Figur 10  Simulering av andelen individer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls i olika typer av 
kontaktnät fördelat på kommunikationsgrad  , där 

sanktionsvärdena är               och             , antalet 

kontrollanter     

 

4.1.3 Sanktionsvärden 

Olika kombinationer av sanktionsvärden (individuella värderingar förstärkt 

med sanktioner i händelse av upptäckt vid oberättigad ansökan) är 

intressanta i sig eftersom de ger en uppfattning om det finns andra 

metoder än kontroll som har förutsättning att ge låg benägenhet att begära 

oberättigad ersättning från välfärdssystemet. Människors etiska värderingar 

eller grundläggande inställning till välfärdssystemet kan vara en sådan 

parameter. I simuleringarna tillämpas en kombination av värden som är 

från 0 till 0,05 som individen uppdaterar sin benägenhet med vid händelse 

av berättigad eller oberättigad begäran om ersättning. Individerna antas 

över tid blir mer benägna att begära oberättigad ersättning om de gjort det 

en gång och inte blivit ifrågasatta. Därför modelleras inte en negativ vikt 

vid en oberättigad begäran som inte blir upptäckt. För att en negativ vikt 

ska uppstå krävs att någon påpekar det olämpliga i beteendet och att det 

ger personen en så negativ upplevelse att denna minskar sin benägenhet 

att upprepa beteendet. Förekomsten av denna typ av social kontroll 

studeras inte i rapporten. Däremot tar individen intryck av om andra blivit 

kontrollerade vilket kan karakteriseras som en indirekt social kontroll som 

uppstår genom den direkta kontrollen av andra.  
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Om individens värdering av varje utfall var noll, dvs.                  

                 skulle individens benägenhetsvärde på sikt konvergera mot 

grundnivån för benägenheten. Om det finns en stark grundvärdering skulle 

detta leda till en låg generell benägenhet att begära oberättigad ersättning. 

Om däremot varje oberättigad begäran förstärker benägenheten att 

upprepa beteendet så kommer andelen personer som skulle begära 

oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls tendera att öka, delvis 

återhållen av minnesparametern. Utvecklingen är även beroende av hur 

snabbt impulserna kommer, där fler impulser skulle generera en snabbare 

anpassning. Både minnesparametern och impulserna hålls emellertid 

konstanta i simuleringarna. 

Det artificiella samhället utan kommunikation i nätverket, leder till en 

ökande andel som skulle begära oberättigad ersättning om de fick en sådan 

impuls ju högre varje individs värdering av det enskilda utfallet är. 

Kommunikation i nätverket tenderar att förstärka utvecklingen eftersom 

varje individ får del av flera personers upplevelser och dessa genomgående 

visar sig vara upplevelsen att det inte finns några risker med att begära 

oberättigad ersättning. Varje kombination av individuell värdering av 

utfallet vid berättigad och oberättigad frånvaro medför en ökad andel 

personer med den negativa normen och anpassningen går därför också 

snabbare (Figur 11). Att modellen reagerar snabbare på en ökning av         

än av          hänger samman med att impulserna att begära oberättigad 

ersättning kommer tätare än dem som berättigar till ersättning.  

Implikationen är således att det krävs mycket av individuell moralisk styrka 

för att upprätthålla en positiv norm när värdena i övrigt inte signaleras på 

något tydligt sätt. Förutsättningar att nå en stabilt låg andel personer som 

skulle begära oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls kontroll 

bedöms således som små utifrån den beteendemekanism som tillämpas i 

analysen.  
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Figur 11  Simulering av andelen individer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls fördelat på 
sanktionsvärden och på förekomst av kommunikation i det 
personliga kontaktnätet. Antalet kontrollanter     och 

kommunikationsgrad      . Varierar         och         . 

 

4.1.4 Iakttagelser 

Att människor kommunicerar med varandra i olika omfattning eller genom 

olika nätverksstrukturer har inte visats ha någon avgörande betydelse vid 

avsaknad av kontroll. Där individer kommunicerar mer med varandra 

anpassar sig modellen något snabbare till slutvärdet och dessutom tenderar 

fler att ha samma norm.  

Resultaten talar också för att det inte är sannolikt att en låg benägenhet att 

begära oberättigad ersättning kommer att etableras utan kontroll, det 

krävs någon form av sanktion som har förmågan att hålla tillbaka den 

enskilda värderingen om inte viljan redan från början är mycket stark. 

Benägenheten att begära oberättigad ersättning vid en sådan impuls blir så 

hög vid frånvaro av kontroll att det knappast är trolig att ett 

socialförsäkringssystem skulle vara möjligt att upprätthålla. Någon form av 

kontroll som motverkar benägenheten är med stor sannolikhet nödvändig.  

Även om det inte återfunnits några starka stöd för att kommunikation är 

betydelsefullt så pekar analysen så entydigt ut nödvändigheten av kontroll 

att motsvarande analyser görs även med kontroll.  

4.2 Simuleringar med kontroll 

Att det finns en kontroll innebär i praktiken att värderingen av utfallet av 

påverkas, och att två ytterligare sanktionsvärden introduceras i modellen. 
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Sanktionen betraktas som den individuella värderingen av att bli upptäckt 

och den är alltid negativ. Den upplevelsen kan förstärkas exempelvis 

genom avstängning från försäkringen, återbetalningsskyldighet, 

frihetsberövande, mm. Genomgående antas att individen faktiskt blir varse 

att kontrollen har genomförts. En kontroll som inte är synlig för individen 

kommer likställas med att individen uppfattar det som att ingen kontroll 

genomförts.  

Faktorer som varieras, utöver dem som gjordes i avsnitten utan kontroll, 

är: 

 Kontrollens omfattning 

 Kontrollmetod 

4.2.1 Kontroll i en modell utan kommunikation 

Liksom i fallet utan kontroll presenteras resultat där individer 

kommunicerar med sitt nätverk i olika omfattning. Första bilden i Figur 12 

redovisar värdena från modellen utan kommunikation.  

Med               och             , en kontrollnivå på 5 handläggare per 

10 000 invånare och med                    , så är den förväntade nivån på 

andelen personer som skulle begära oberättigad ersättning om de fick en 

sådan impuls 91,0 procent. Det sammanfaller med den förväntade nivå 

som beräknades i bilaga 2 och ger stöd för att den agentbaserade modellen 

genererar förväntade resultat även då kontroll introduceras.  

4.2.2 Kontaktnätets storlek och omfattning av 
kommunikation vid kontroll 

Effekterna av en kontrollnivå på 5 kontrollanter per 10 000 invånare och en 

sanktionsgrad som betraktas som måttlig i simuleringen (               

    ) påverkar inte modellen utan kommunikation i nätverket i nämnvärd 

omfattning. Effekten i en nätverksmodell med kommunikation är i 

jämförelse med det dramatiska. Den andelen personer som skulle begära 

oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls sjunker till 40 procent, 

vid relativt måttlig kommunikation och under 10 procent vid högre 

kommunikationsgrad.  
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Figur 12  Simulering av andelen individer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls fördelat efter olika 
storlek på det personliga kontaktnätet och 
kommunikationsgrad  . Sanktionsvärdena är              , 

            ,                    , antalet kontrollanter    . Jfr 

Figur 9 utan kontroll 

 

4.2.3 Typ av kontaktnät med kontroll 

Då det gäller typen av kontaktnät är slutsatserna mycket likartade dem 

som drogs i samband med frånvaro av kontroll. Kvalitativt så ökar 

effekterna med hur mycket personerna kommunicerar sina upplevelser med 

andra i sitt personliga kontaktnät. Men BA-nätverket avviker, genom att 

vara mindre känsligt för kontroll än de andra nätverkstyperna. Det kan 

därför vara relevant att undersöka inte bara omfattningen av olika 

individers kommunikation i nätverket, utan även vilka de kommunicerar 

med. Med ett nätverk där det är svårare att nå många personer med varje 

kontroll, kan behovet av kontroller vara högre.  
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Figur 13  Simulering av andelen individer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls i olika typer av 
kontaktnät och kommunikationsgrad  . Sanktionsvärdena är 

              och             ,                     och antalet 

kontrollanter    . Jfr Figur 10 utan kontroll. 

 

4.2.4 Sanktionsvärden vid kontroll 

Att variera sanktionsvärden ger bilden att oberoende av nivå på 

sanktionerna så blir utfallet mycket likartad. Vid 5 kontrollanter per 10 000 

invånare kommer skillnaderna i nivån på andelen personer som skulle 

begära oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls inte att variera 

mycket. Den ligger på en konstant hög nivå då individerna inte 

kommunicerar inom nätverket, och en konstant låg nivån när de 

kommunicerar (se Figur 14).  
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Figur 14  Simulering av andelen individer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls fördelat på 
sanktionsvärden och på förekomst av kommunikation i det 
personliga kontaktnätet. Sanktionsvärdena är              , 

            , varierar        och        , antalet kontrollanter 

    och kommunikationsgrad      . Jfr Figur 11 utan 

kontroll. 

 

4.2.5 Iakttagelser 

Konsekvenserna av att introducera kontroll i en nätverksmodell där 

individer kommunicerar med varandra är betydande. Utan kunskap om 

kommunikationen och hur de reagerar på kontrollen kommer det inte gå att 

dimensionera vare sig kontrollnivån eller lämpliga sanktionsstrukturer. 

Något som i en värld där individer inte kommunicerar med personer inom 

sitt nätverk skulle kräva både höga kontrollnivåer och märkbara sanktioner 

skulle vid kommunikation vara överdrivet för att nå en låg omfattning på 

benägenheten att begära oberättigad ersättning. 

Typen av kontaktnät har betydelse. Ett BA-nätverk är mindre känsligt för 

kontroll än de andra nätverkstyperna. Det kan därför vara relevant att 

utreda inte bara omfattningen av olika individers kommunikation i 

nätverket, utan även hur det kommuniceras. Med ett mer okänsligt nätverk 

kan behovet av kontroller vara högre. Det kan vara värdefullt att belysa 

denna fråga ytterligare genom att använda riktade kontroller. 

En faktor som analysen inte laborerat närmare med och som också är 

relaterad till frågan om i vilken utsträckning som personer kommunicerar 

med varandra är hur stor del av sanktionsvärdet som förs över till andra, 

det som kallats genomträngningsgraden. Vissa individer kan uppleva 

kontrollen som stigmatiserande och ogärna förmedlar vidare sina egna 

erfarenheter. Vi återvänder till frågan i avsnitt 4.3.5.  
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Generellt är skillnaderna så stora vid introduktion av kommunikation i 

nätverk, jämfört med en situation där individerna inte kommunicerar alls, 

att det manar till viss försiktighet. Att förekomsten av kommunikation kan 

ge oväntat stora effekter bör emellertid stämma till eftertanke, valet av 

kontrollnivå är inte en godtyckligt vald parameter den behöver kvalificeras. 

Utan kunskap om spridningseffekterna blir det svårt att avgöra hur många 

som behöver kontrolleras för att nå en önskvärd nivå på omfattningen av 

oberättigade ersättningsanspråk.  

En konsekvens av resultaten är också att den benägenhet som är gällande 

vid en viss tidpunkt, och som styr beteendet, byggs upp under lång tid och 

påverkas av individers historiska upplevelser. Om benägenheten är låg till 

följd av högre kontrollnivåer kan det inte tas till intäkt för att sänka 

kontrollnivån. En tids frånvaro av kontroll leder till att sådana effekter 

försvinner och helt andra nivåer av benägenheten snart blir gällande. Med 

rimliga antaganden om individers värdering av att begära oberättigad 

ersättning finns betydande risker att något som idag är en låg benägenhet 

att begära oberättigad ersättning vid en sådan impuls successivt luckras 

upp om kontrollen sätts för låg och beteendet att söka oberättigad 

ersättning blir vanligare över tid. 

4.3 Kostnader och intäkter 

Ökad kontroll leder inte alltid till att fler fel hittas. Simuleringarna ovan 

visade att kommunikation kan leda till att benägenheten att göra fel 

minskar med ökad kontroll. Utifrån de resultaten bör man förvänta sig att 

det finns en preventiv effekt av en ökad kontroll. Med högre kontroll 

förväntas därför andelen felaktiga, oberättigade, ärenden som del av alla 

ärenden att minska. Det betyder också att det kan finnas en viss punkt 

efter vilken det blir allt svårare att hitta fel vid varje ytterligare ökning av 

kontrollen.  

Med en lägre träffsäkerhet i kontrollen uppstår nya former av diskussioner, 

exempelvis om kontrollen är ineffektiv, om den är för hög, eller om den 

helt enkelt inte behövs eftersom felen tycks vara få. Ett problem som 

sådana diskussioner lider av är att den totala mängden felaktigheter inte är 

oberoende av kontrollen. Det finns sällan en kontrafaktisk situation där det 

går att veta hur omfattande felaktigheterna varit om kontrollen varit 

annorlunda.  

I det artificiella samhälle som konstruerats går det emellertid att belysa de 

preventiva effekterna av en ökad kontroll. Det går också att belysa effekten 

av att tillämpa olika typer av kontrollmetoder. Modellen ger information om 

alla personer som gör fel vid en given kontrollnivå och den sammanlagda 

kostnaden för felaktiga utbetalningar kan därför beräknas. Om 

kontrollnivån sedan förändras, samtidigt som alla andra parametrar hålls 

oförändrade, så kan den nya nivån också beräknas. Modellen kan alltså 

användas för policyexperiment och belysa frågan ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv.  
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4.3.1 Klassifikation av population och urval 

Frågan kan illustreras i termer av klassifikationstest som tillämpas inom 

statistiskt teori. Det finns en stor population av personer som har sökt 

ersättning. Dessa är antingen berättigade eller oberättigade 

ersättningsanspråk. Kontrollanten gör ett urval av dessa och genomför 

kontrollen. Situationen redovisas i Figur 15 där två olika omfattningar på 

kontrollen redovisas. 

 

Figur 15  Illustration av hur det totala antalet felaktigheter kan förhålla 

sig till ett kontrollurval. Två olika situationer redovisas den 
högra har en större mängd kontroller och samtidigt färre 
oberättigade ersättningsanspråk.  

 

Resonemanget förs initialt med hänvisning till den vänstra halvan av Figur 

15 (den högra halvan redovisar samma sak fast vid en annan kontrollnivå). 

Hela ytan i figuren motsvarar alla inkomna ärenden om ersättning. Den 

högra ytan är de ärenden som är berättigade och den vänstra ytan är de 

som är oberättigade. Om den vänstra ytan upptar en stor del av hela ytan 

så innebär det en hög andel oberättigade ersättningsanspråk. Om det inte 

krävdes resurser skulle samhället önska att hela mängden oberättigade 

ärenden kunde identifieras eftersom det är felaktiga utbetalningar. 

Inuti ytan illustreras en mindre yta som avser ett kontrollurval, den är 

också uppdelad i berättigade och oberättigade ärenden. Ofta talar man om 

träffsäkerheten i kontrollverktyg. Träffsäkerheten definieras som andelen 

av kontrollurvalet som är oberättigade. Om de som kontrolleras i stor 

utsträckning är oberättigade ersättningsanspråk är det ett bra resultat om 

man ser till träffsäkerheten.22 För samhället måste emellertid 

målsättningen rimligtvis vara att minimera den stora vänstra ytan. Ett mer 

intressant mått är i så fall är hur stor del av den lilla vänstra rutan är av 

den stora vänstra ytan.23  

I analysen redovisas fyra olika storheter (texten i punkterna refererar till 

Figur 15): 

1) Det totala antalet fel (F), vänstra stora rutan i figuren.  

2) Antalet oberättigade ärenden som hittas i ett urval (f), vänstra 

delen av lilla ytan i figuren. 

3) Andelen av ersättningsärendena som är oberättigade (F/(F+K): där 

F=oberättigade (vänstra delen av stora ytan i figuren) och 

K=berättigade ärenden (högra delen av ytan i figuren)  

                                       
22 I statistiska termer kallas det precision eller positivt prediktivt värde.  
23 I statistiska termer kallas det för sensitivitet. 
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4) Träffsäkerheten i kontrollurvalet, dvs. hur stor andel av urvalet som 

är oberättigade. f/(f+k):(vänstra delen av lilla ytan i relation till 

hela lilla ytan i figuren).  

I ett slumpmässigt urval förväntas träffsäkerheten (4) att sammanfalla med 

andelen oberättigade ersättningsärenden (3). Detta samband är kraftfullt, 

eftersom man utifrån ett slumpmässigt urval kan sluta sig till hur många fel 

det faktiskt finns. Med en profileringsmodell väntas träffsäkerheten att vara 

högre, men det går inte att dra slutsatser om den totala omfattningen.  

Figuren är upprepad två gånger, med olika omfattning på antalet 

kontrollerade vilket syns i att den lilla ytan inuti den större ytan är större i 

den högra figuren. Samtidigt har ytan som mäter mängden oberättigade 

ärenden minskat i omfattning till följd av preventiva effekter. I diagrammen 

som följer redovisas dessa storheter och hur de ekonomiska 

konsekvenserna blir för kostnader och intäkter beroende på kontrollnivå. 

I kostnadsberäkningarna tillämpas schablonbelopp för vad kontrollen kostar 

och de intäkter som genereras för att minska en dags felaktig utbetalning. 

Intäkten antas vara 800 kronor per dag, vilket motsvarar ersättningen vid 

den högsta sjukpenninggrundande inkomsten, och kostnaden per kontroll 

antas uppgå till 2500 kronor. Vi behöver känna till  

1) Antalet genomförda kontroller, vilket ger den totala 

kontrollkostnaden 

2) Antalet perioder med oberättigad begäran om ersättning, 

multiplicerat med 800, vilket är den totala felutbetalningen 

3) Antalet hittade perioder med oberättigad begäran om ersättning, 

multiplicerat med 800, vilket ger den observerade felutbetalningen  

Simuleringen påvisar inte bara den synliga, direkta, vinsten av kontroll, 

dvs. hur många oberättigade ärenden som hittas vid olika kontrollnivåer. Vi 

kommer även få ett mått på den dynamiska och indirekta vinsten med en 

kontroll, dvs. de oberättigade ärenden och därmed dolda felaktiga 

utbetalningar som aldrig uppstod eftersom personer ändrat sin benägenhet 

att söka oberättigad ersättning.  

I simuleringen används en profileringsmetod för urvalet till kontroll som 

bygger på att kontrollanten kan identifiera personernas benägenhet med 

hög precision.  

4.3.2 Val av kontrollnivå i ett artificiellt samhälle utan 
kommunikation 

Simuleringarna tidigare i avsnittet visar att när det inte förekommer någon 

kommunikation i nätverket kommer omfattningen av oberättigad begäran 

om ersättning vara hög, och detta även vid relativt omfattande kontroll. 

Andelen av alla ärenden som är oberättigade är över 80 procent vid 

avsaknad av kontroll och den sjunker sedan vid ökad kontroll men är 

fortfarande på hög nivå även vid 50 kontrollanter per 10 000 invånare 

(Figur 16, övre vänstra figuren). Med referens till Figur 15 innebär det att 

den vänstra stora ytan krymper när kontrollen ökar.  

Med många oberättigade ersättningsanspråk så kommer träffsäkerheten, 

dvs. hur många av de som kontrolleras som också är oberättigade, också 
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att vara hög. Denna sjunker sedan i takt med att en mindre och mindre del 

av ärendena är oberättigade. Då kontrollen är slumpmässig kommer 

andelarna som är oberättigade i urvalet att sammanfalla med andelen 

oberättigade av samtliga ärenden och träffsäkerheten att minska i takt med 

att andelen fel minskar. Om kontrollen bygger på en effektivt utformad 

profilering, där den bakomliggande orsaken (dvs. individens benägenhet att 

begära ersättning vid oberättigad impuls) kan identifieras med hög 

sannolikhet så blir träffsäkerheten högre och andelen fel minskar i högre 

takt. Skillnaderna är emellertid små.  

 

Figur 16  Fyra indikatorer relaterade till omfattningen av oberättigade 
ersättningsanspråk. Andelen oberättigade ärenden, 

träffsäkerhet i kontrollen, faktisk omfattning av oberättigade 
dagar och hur många som kontrollen identifierat. Modell utan 
kommunikation 

 

När kontrollnivån höjs uppstår en ytterligare effekt som inte syns då enbart 

träffsäkerheten studeras. Individer avstår ifrån att begära oberättigad 

ersättning eftersom kontrollen har sänkt deras benägenhet. Figur 16 (nedre 

vänstra figuren) redovisar detta.  

Träffsäkerheten går inte att förlita sig på som mått på kontrollens 

effektivitet. Omfattningen av hittade oberättigade ärenden ökar först för att 

sedan minska trots att träffsäkerheten sjunker kontinuerligt (Figur 16, 

nedre högra figuren). Trots att träffsäkerheten sjunker vid ökad 



52 

kontrollnivå så kan omfattningen av hittade oberättigade ärenden både öka 

och minska. Genom att läsa av värden i figuren kan konstateras att vid en 

kontrollnivå på 10 kontrollanter upptäcks 122 000 felaktigheter vid en 

slumpmässig metod (antalet är 163 000 med profileringsmetoden). Vid 

kontrollnivån 120 kontroller per 10 000 invånare så hittas 105 000 

felaktigheter med den slumpmässiga metoden och 118 000 

profilingeringsmetoden. Utan ytterligare information så skulle en slutsats 

kunna vara att kontrollen är ineffektiv vid den högre kontrollnivån eftersom 

vi kontrollerar många fler men hittar ändå lika många (eller betydligt färre 

som i fallet med profilering). Genom att komplettera redovisningen med 

hur hög den faktiska omfattningen är vid de båda nivåerna så blir 

slutsatsen inte densamma. Den faktiska omfattningen av oberättigade 

ersättningsanspråk är 870 000 vid den lägre kontrollnivån för båda 

kontrollmetoderna. Vid den högre kontrollvolymen är den faktiska 

omfattningen av oberättigade ersättningsanspråk 163 000 för den 

slumpmässiga metoden och 141 000 med profileringsmetoden. Vid den 

högre kontrollnivån har det faktiska felaktiga användandet av ersättningen 

sänkts till en femtedel. Mängden hittade felaktigheter ger således inte en 

korrekt bild av kontrollens betydelse. 

Genom att tillämpa en enkel optimeringsregel - att den extra kostnaden för 

att öka kontrollen är acceptabel så länge minskningen i felaktiga 

utbetalningar är större – kan de vinster som samhället gör illustreras. I det 

ena fallet räknas bara minskningen av synliga kostnader som ett 

samhällsvärde, i det andra inkluderas även den dolda minskningen av 

kostnader som ett samhällsvärde.  

Om endast synliga intäkter räknas med så ska kontrollen begränsas vid 50 i 

det simulerade exemplet. Om samhällsvärdet av att minska även de dolda 

intäkterna räknas med är det en fördel att öka kontrollen ända upp till 140 i 

exemplet. 

Då staten egentligen inte accepterar att det sker felaktiga utbetalningar, 

annat än som en administrativ kostnad för att nå en effektiv 

socialförsäkring, så bör således kontrollnivån ökas bort mot 140 för att nå 

en låg faktisk omfattning av oberättigade ersättningsanspråk om 

situationen är som i det beskrivna samhället. Träffsäkerheten är emellertid 

mycket låg här och det är lätt att uppfatta den som ineffektiv utan att ha 

hela bilden klar för sig. Vi återkommer till frågan i slutet av avsnittet och 

resonerar mer om att genomföra kontroll där nästan alla ärenden visar sig 

vara korrekta.  
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Figur 17  Synliga och faktiska marginalintäkter (MI) i relation till 

marginalkostnader (MK) vid olika kontrollnivåer för en modell 
utan kommunikation 

 

Kommentar: Beräkningarna är genomförda vid en stegvis ökning av kontrollen om 
10 kontrollanter. Marginalintäkter och marginalkostnader är därför beräknade som 
en förändring av kontrollen på tio steg per punkt. Nivåerna kommer därför att ligga 
högre än i figur 19 där förändringen av kontrollen är ett steg. Punkterna för 
kurvornas skärning är bortsett från viss förskjutning till följd av olika avrundning inte 
påverkade av skalningen.  

4.3.3 Val av kontrollnivå i ett artificiellt samhälle med 
kommunikation 

Genom att anta att det finns en kommunikation mellan individerna i 

nätverket framträder i huvudsak samma mönster som ovan, men på en 

mycket lägre nivå av kontroll.24 Ett mönster avviker dock från samhället 

utan kommunikation. Notera att det inte är relevant att jämföra de olika 

kontrollnivåerna med varandra vid förekomst respektive avsaknad av 

kommunikation. De två modellerna visar vad som händer i två fiktiva 

samhällen där individer agerar på olika sätt.  För att avgöra vilken 

kontrollnivå som är lämpligast i en praktisk tillämpning krävs kunskap om 

vilket beteende som bäst avspeglar situationen i verkligheten.  

Jämfört med situationen utan kommunikation i de personliga kontaktnäten 

kan vi först konstatera att en profileringsmodell genomgående är mycket 

                                       
24 Omfattningen av kommunikation är 0,25, vilket är i det lägre intervallet på 

kommunikationsskalan. Kontaktnätet är ett ”Small-world”-nätverk. 
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mer träffsäker än en slumpmässig modell (övre högra diagrammet i Figur 

18). Den faktiska andelen oberättigade ersättningsanspråk, och detta är 

avvikelsen, minskar dock långsammare med en profileringsmodell (övre 

vänstra diagrammet i Figur 18). Den senare effekten är överraskande och 

analyseras mer i detalj nedan. 

Figur 18  Fyra indikatorer relaterade till omfattningen av oberättigade 
ersättningsanspråk. Andelen oberättigade ärenden, 

träffsäkerhet i kontrollen, faktisk omfattning av oberättigade 
dagar och hur många som kontrollen identifierat. Modell med 
kommunikation 

 

När kontrollnivån höjs uppstår, liksom i avsnittet utan kommunikation, en 

preventiv effekt som inte syns då enbart träffsäkerheten studeras. Individer 

avstår ifrån att begära oberättigad ersättning eftersom kontrollen har sänkt 

deras benägenhet. Figur 18 (nedre vänstra figuren) redovisar detta.  

Att träffsäkerheten inte går att förlita sig på som mått på kontrollens 

effektivitet understryks även här av att omfattningen av hittade 

oberättigade ärenden först ökar för att sedan minskar trots att 

träffsäkerheten sjunker kontinuerligt. En kontrollnivå på 2 respektive 12 

kontrollanter genererar båda en hittad omfattning på 33 000 felaktiga 

dagar vid användning av en profileringsmodell. Den slumpmässiga hittar 

23 000 respektive 6 000 felaktigheter vid samma nivåer. Om vi enbart 

studerar de synliga felaktiga utbetalningarna vid dessa två kontrollnivåer är 

slutsatsen att den mer effektiva nivån är 2 kontroller, och att profilering är 

den metod som ger bäst resultat. Det finns dock, vilket även noterades i 
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avsnittet utan kommunikation, omfattande dynamiska effekter på 

benägenheten genom kontroll som inte avspeglas i hur många felaktigheter 

som identifieras. Trots att profileringsmodellen genomgående hittar fler så 

minskar den faktiska omfattningen av felaktigheterna snabbare med den 

slumpmässiga kontrollen. Orsakerna till den här effekten, vilken är 

instruktiv och fördjupar förståelsen för beteendeeffekterna i modellen, 

diskuteras separat nedan.  

Genom att tillämpa samma optimeringsregel som i simuleringen utan 

kommunikation kan den extra kostnaden för att öka kontrollen ställas mot 

den extra intäkt som detta medför. Så länge som den extra kostnaden är 

lägre än den extra intäkten så finns det ett samhällsvärde att ta den extra 

kostnaden. Utfallet av beräkningen redovisas i Figur 19. Om bara de synliga 

intäkterna räknas som ett samhällsvärde så ska kontrollen i det simulerade 

exemplet begränsas vid 7 (profilering) och 4 (slumpmässig) kontrollanter. 

Utifrån de antaganden som gjorts i simuleringen är det en stor 

underskattning av de faktiska felutbetalningarna. Med hänsyn till hela 

omfattningen av minskade felaktiga utbetalningar som kontrollen genererar 

är det fortsatta fördelar att öka antalet kontrollanter i det simulerade 

exemplet. Den slumpmässiga föreslår ca 17 kontrollanter och 

profileringsmetoden upp mot 25.  



56 

Figur 19  Synliga och dolda marginalintäkter (MI) i relation till 

marginalkostnader (MK) vid olika kontrollnivåer för en modell 
med kommunikation, och två olika urvalsmetoder för 

kontrollen. Intäkter och kostnader är satta enligt en relativ 
skala då de faktiska nivåerna inte avspeglar något reellt värde. 

 

4.3.4 Träffsäkerheten en olämplig indikator för kontrollens 
effektivitet 

Trots att profileringsmodellen genomgående hittar fler oberättigade 

ersättningsanspråk så minskar den faktiska omfattningen av den 

oberättigade användningen snabbare med den slumpmässiga kontrollen. 

Den här effekten var överraskande.  

Orsaken till utfallet beror på att de två kontrollmetoderna påverkar den 

statistiska fördelningen av individernas benägenhet på olika sätt. 

Profileringsmetoden väljer genomgående ut de personer som har högst 

sannolikhet att göra ett oberättigat ersättningsanspråk. Personer som har 

gjort ett berättigat ersättningsanspråk kontrolleras i liten utsträckning, 

vilket gör att de på sikt tenderar att öka sin benägenhet att begära 

ersättning av oberättigad anledning. Benägenheten ökar successivt. När 

kontrollen är låg kommer de som har liten risk för att bli upptäckta att 

successivt bli mer och mer benägna att ansöka om oberättigad ersättning. 

Det innebär att de med störst benägenhet systematiskt omfördelas från 

toppen och allt nedanför växer under tiden. Det bör resultera i att den 
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statistiska spridningen, standardavvikelsen,25 av benägenhetsvärdena 

pressas ihop mer och mer. Detta leder i sin tur till att risken är stor att 

antalet personer som begär ersättning av oberättigad anledning på sikt 

ökar, om inte omfattningen av kontrollen är så hög att den samtidigt 

sänker medelvärdet.  

Om urvalet i stället är slumpmässigt kommer standardavvikelsen med 

samma resonemang bli högre eftersom även personer som begär 

ersättning av någon berättigad anledning kontrolleras och att deras 

benägenhet hålls tillbaka. Effekten på genomsnittsnivån kommer även då 

att bero på omfattningen av kontrollen.  

Figur 20  Benägenhetens medelvärde och spridning vid olika 
kontrollnivåer där individerna inte kommunicerar med 

varandra. 

 

Figur 21  Benägenhetens medelvärde och spridning vid olika 

kontrollnivåer där individerna kommunicerar med varandra. 

 

Figur 20 och Figur 21 visar hur den genomsnittliga benägenheten och 

standardavvikelsen utvecklats i simuleringar med olika kontrollnivåer och 

om det är en profileringsmetod eller en slumpmässig urvalsmetod som 

används vid kontrollen. Värdena som redovisas gäller hela populationen. 

Vid frånvaro av kommunikation så påverkas inte medelvärdet av 

                                       
25 Vi använder begreppet standardavvikelse synonymt med det som mer generellt 

skulle kallats statistisk spridning. Skälet är att undvika missförstånd eftersom vi 
också använder spridning för att beskriva hur information förmedlas i kontaktnät.  
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urvalsmetoden, men standardavvikelsen blir som förväntat högre med en 

slumpmässig metod. När individerna kommunicerar i sina personliga 

kontaktnät så medför den slumpmässiga metoden fortfarande en högre 

standardavvikelse, jämfört med profileringsmetoden, men nu påverkas 

även medelvärdet. Medelvärdet sjunker snabbare med den slumpmässiga 

metoden. Om det är medelvärdet eller standardavvikelsen som mest driver 

resultaten har inte studerats i rapporten och frågan lämnas tillsvidare 

öppen. 

ISF har i en tidigare rapport diskuterat betydelsen av att kombinera 

profilering med slumpmässiga urval för att på så vis minska risken för 

diskriminering vid användning av urvalsprofiler.26 Ett argument för 

kombinationen var för att upprätthålla risken för upptäckt även bland 

grupper med låg risk, vilket skulle undvika skeva incitament att söka 

oberättigad ersättning. Det är den senare aspekten som tydligt framträder 

då en beteendemodell som ger en smygande anpassning över tid 

appliceras. En skev fördelning av kontrollen ökar på sikt incitamenten att 

begära oberättigad ersättning för personer med låg risk att bli 

kontrollerade. 

Den som är ansvarig för kontrollen behöver kunskap om både medelvärden 

och standardavvikelsen på benägenheten. Båda dessa kan påverkas både 

av nivån på sanktionerna, och av risken att bli upptäckt. Genom att 

tillämpa höga sanktioner förflyttas personer längre ned i fördelningen och 

det tar också längre tid att förflytta sig uppåt igen. Om vi ökar risken för 

upptäckt kommer fler att flyttas ned. Det är värt att laborera med olika 

modeller för detta. Det kan finnas skäl att lägga kontrollen på en något 

förhöjd nivå för att motverka en underliggande stigande trend i 

benägenheten att begära oberättigad ersättning. En sådan trend skulle 

annars på sikt kunna ställa krav på både höjda kontrollnivåer och 

sanktioner. En välbalanserad nivå på kontrollen kan eventuellt hålla en låg 

stabil nivå utan att behöva höja sanktionerna. 

4.3.5 Några avslutande reflektioner om kontrollurval 

Frågan om urval som är slumpmässiga eller bygger på profilering är inte 

helt uttömd i och med analysen i rapporten. Det är en mängd frågor som 

återstår. Som avslutning erbjuds några reflektioner som fördjupar frågan 

något. 

Simuleringar som kombinerar användningen av slumpmässiga kontrollurval 

och profilering har utförts. Dessa har emellertid inte kunnat påvisa att en 

sådan kombination skulle vara framgångsrikare än enbart slumpmässig 

kontroll. Frågan är central och bör beredas ytterligare. En annan 

fördjupning är att simulera förväntade effekter av att rikta kontroller mot 

centrala personer i nätverk eller till så kallade influencers. Frågan blir inte 

belyst i denna rapport då det är den generella betydelsen av 

kommunikation som är i fokus. Vid design av kontrollmetoder skulle sådana 

justeringar vara en naturlig sak att experimentera med. 

Simuleringsmodellen kan med små förändringar anpassas för sådana 

försök. 

                                       
26 ISF, Riskbaserade urvalsprofiler och likabehandling, ISF Arbetsrapport 2018:1 



59 

Resultaten antyder att kontrollurval som strävar efter att hela tiden 

kontrollera dem med störst risk att göra ett oberättigat ersättningsanspråk 

påverkar standardavvikelsen för och medelvärdet på benägenheten så att 

metoden på sikt blir mindre effektiv, i alla fall under de förutsättningar som 

studerats inom ramen för simuleringsmodellen. Vid utformningen av 

kontroller som använder sig av profileringsmetoder är fokus vanligtvis just 

att identifiera de personer som gör fel och inte störa övriga. Men 

konsekvenserna av den målsättningen behöver i så fall tas upp för en 

genomlysande diskussion. Det är knappast eftersträvansvärt att en 

tillämpad kontrollmetod riskerar att öka den allmänna benägenheten att 

begära ersättning som är oberättigad. 

Vi kan dra den slutsatsen ett steg längre, genom att anta att det är 

stigmatiserande att berätta att man begärt oberättigad ersättning och blivit 

upptäckt. Den mekanism som ger spridningseffekter av kontroll går i så fall 

endast genom individer som kontrollerats trots att de gjort ett berättigat 

ersättningsanspråk. Samma situation uppstår när omfattningen av fel är så 

låg att de som kontrolleras huvudsakligen kommer vara berättigade fall 

(träffsäkerheten är låg). Det kan upplevas som störande för de 

kontrollerade, och det kan vara frustrerande för dem som genomför 

kontrollen.27 Ett sätt att försöka undvika eventuell irritation är att vara 

tydlig i kommunikationen med de som kontrolleras. T.ex. göra klart att 

kontrollen genomförs som ett led i att garantera att socialförsäkringen 

kommer alla till del till lägsta möjliga kostnad. Att förmedla att det inte är 

en misstanke som föranleder kontrollen utan att den är slumpmässig och 

ett led i att garantera en fortsatt generös socialförsäkring. Att motivationen 

bland kontrollhandläggare blir lägre om de inte hittar felaktigheter kan 

hanteras på olika sätt. Att ha rätt förväntningar om utfall är sannolikt 

viktigt vilket blir särskilt angeläget om det tillämpas någon form av 

målstyrning där upptäckt av felaktigheter premieras. Det kan upplevas som 

frustrerande om det generellt sett är svårt att hitta felaktigheter. Därför 

kan det vara idé att redan initialt göra klart vilken mängd felaktigheter som 

faktiskt förväntas.  

Frågor av detta slag bör diskuteras parallellt med frågan om hur 

omfattande kontrollnivåer som är önskvärda för att nå en låg nivå på de 

faktiska felaktiga utbetalningarna. Kostnaderna för felaktigheter kan 

uppskattas genom att göra ett slumpmässigt kontrollurval av relevanta 

ärenden och följa upp andelen av dessa som är fel. Om andelen är hög går 

en stor del av resurserna för socialförsäkringen till personer som inte är 

den tänkta målgruppen. Det ger argument för att det krävs insatser av 

något slag för att sänka nivån. Anpassning till nya nivåer tar emellertid tid. 

Det går därför inte att läsa av effekterna av en förändrad kontrollstrategi 

direkt utan den måste genomföras under en längre tidsperiod så att 

eventuella spridningseffekter hinner stabiliseras. Om kontrollstrategin ska 

vara ökad kontroll, ökade sanktioner eller genom att begränsa de tillfällen 

som kan uppstå att begära oberättigad ersättning kräver därför viss 

eftertanke.  

                                       
27 En parallell till detta är de kontroller som med jämna mellanrum genomförs i 

tunnelbanan i Stockholm. Den som berättar om kontrollen för andra är sannolikt 
oftare den som hade giltig biljett än den som saknade det, dock med viss irritation. 
Den primära spridningseffekten går i så fall genom att kontrollera dem som har 
giltig biljett, men till en kostnad av ökad irritation.  
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6 Bilaga 1: ODD Protokoll 

Det följande är ett ODD-protokoll (se Grimm m.fl., 2006) för den agent-

baserade modellen som ligger till grund för simuleringarna av hur olika 

kontrollnivåer påverkar andelen oberättigade ersättningsanspråk inom 

socialförsökringen. Ett ODD-protokoll är en standard för hur man 

dokumenterar agentbaserade simuleringsmodeller. Protokollet förklarar 

modellen i detalj och ska underlätta både förståelsen för modellen och 

möjligheten för andra att replikera den.   

Syfte  

Syftet med modellen är att studera vilken betydelse som kommunikation i 

personliga kontaktnät kan ha för val av kontrollnivå. I simuleringen 

genereras populationer som i olika omfattning kommunicerar med 

varandra. Dessa uppdaterar sin benägenhet att begära ersättning på 

oberättigad grund och anpassar sitt beteende till följd av kontroll och hur 

hårda sanktionerna vid upptäckt är.  

Avsikten är att ge en djupare förståelse för hur omfattande kontroll som 

behövs under olika antaganden om kommunikation i personliga kontaktnät 

och att ge underlag för att avgöra den praktiska betydelsen av att väga in 

informationens spridningseffekter i kontrollarbetet.  

Avsikten är inte att beskriva det faktiska beteendet hos dem som begär 

ersättning från socialförsäkringen. Avsikten är istället att beskriva hur den 

optimala kontrollen påverkas under olika förutsättningar och genom detta 

ge bättre underlag för att diskutera valet av kontrollnivåer i praktiken. Den 

beteendemodell som tillämpas är vald utifrån ett önskemål om flexibilitet 

att inkorporera olika beteenden och att kunna anpassa omfattningen av 

kommunikation.  

Enheter, egenskaper och storlek  

Det finns en agenttyp i modellen. Det är personer som är kopplade till 

varandra i kontaktnät, alla har samma egenskaper. Den centrala variabeln 

är en benägenhetsvariabel som uppdateras varje period. Agenterna kan 

befinna sig i en av tre status: inte söka ersättning, söka ersättning för 

berättigad anledning (sjukA) och söka ersättning för oberättigad anledning 

(sjukB).  

Agenter som begär ersättning kontrolleras med en viss sannolikhet, vilket 

minskar deras benägenhet att begära oberättigad ersättning. De som inte 

kontrolleras ökar sin benägenhet att upprepa beteendet. Benägenheten 

formas ytterligare genom att agenterna interagerar med övriga i nätverket. 
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Genom att diskutera med andra om sina upplevelser, att ha begärt 

ersättning och om de blivit kontrollerade eller inte, så uppdaterar de sin 

benägenhet. Personer som blivit kontrollerade har detta kvar i minnet en 

viss tid efter händelsen och kan uppdatera sitt nätverk med den 

informationen även om det var en tid sedan hen begärde ersättning. 

Kontrollanten kan påverka hur mycket benägenheten påverkas av 

kontrollen genom sanktioner.  

Nätverket skapas då modellen initieras och är konstant därefter. 

Interaktionen sker enbart med personer i det personliga kontaktnätet.  

Under en given tidsperiod kommer det finnas N stycken personer, dessa 

kommer att ha länkar till i genomsnitt n stycken andra personer. Varje 

person kommer ha värden på variablerna: 

 

Variabel Värde 

Individuella  

sickA  {sant; falskt} 

sickB  {sant; falskt} 

sicktime  dagar 

S, benägenhet Float 

OkToBeSickB? {sant; falskt} 

controlled?  {sant; falskt} 

tick-at-control  tick  

Minne dagar 

  
Globala  

Sjukrisk A, p(s) ~{0; 1} 

Sjukrisk B, p(i) ~{0; 1} 

Nätverksstorlek {1; 100} 

Populationsstorlek {10; 20000} 

Kontroller per 10000 invånare, per period ~{0; 600} 

Uppföljningskarens (tid mellan två uppföljningar av samma individ [0;10;100; 230; 460] dagar 

PenetrationRate (genomträningsgrad) ~{0; 1} 

DiscussionRate ~{0; 1} 

Ticks (modellens tid) Dagar (365 per år) 

  
Kontrollmetoder  

Slumpmässig, Riktad genom profilering   

  
Nätverksstruktur  

Erdos-Renyi, Barabasi-Albert, Watts-Strogatz  
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Processöversikt och schemaläggning  

Initialt genereras en given population, N. Varje agent knyter an till ett antal 

andra agenter, mängden varierar beroende på vilket typ av nätverk som 

genereras. Tre olika nätverkstyper är möjliga, Slumpmässigt nätverk, 

”Preferential-Attachment” nätverk (Barabasi-Albert algoritm) och ett 

”Small-world” nätverk (Watts-Strogatz algoritm). Det slumpmässiga 

nätverket genereras som ett ”Small-world” där omsorteringsgraden satts 

till 1, och i övrigt testas olika värden på omsorteringsgraden.  

Varje period består av tre sekvenser, händelser på morgonen, middagen 

och kvällen. På morgonen får varje person en impuls om att söka 

ersättning från en socialförsäkring, där ett ersättningsanspråk antingen 

berättigat eller oberättigat. Om det är en impuls som berättigar  ersättning 

begär personen det alltid. Om det är en impuls att begära oberättigad 

ersättning väljer personen att begära ersättning med en sannolikhet 

relaterat till sin benägenhet. Uppdateringen av benägenheten och 

beräkningen av beteendet beskrivs i en sub-modell nedan. Den initiala 

tilldelningen av benägenheten kan varieras i modellen. Agentens status 

uppdateras till att inte begära ersättning, att begära berättigad ersättning 

eller att begära oberättigad ersättning. Uppdateringen sker på morgonen. 

Det är ett kontrollsystem inbyggt. Under dagen arbetar kontrollhandläggare 

med att kontrollera personer som är har begärt ersättning. Utformningen 

på och omfattningen av detta är dels en policyfråga, dels en resursfråga. 

Nivån bestäms initialt i simuleringen och uttrycks som antalet kontroller 

som genomförs per dag i förhållande till 10000 agenter. Av alla som begärt 

ersätning väljer handläggaren ut ett visst antal personer för kontroll. 

Metoden kan vara slumpmässig eller mer systematisk, genom användning 

av en profileringsmodell. Profileringsmodellen beskrivs i en sub-modell 

nedan. Det finns en variabel Uppföljningskarens som kan justera hur ofta 

en person riskerar att följas upp.  

Under kvällen diskuterar en viss andel av agenterna sina åsikter med 

slumpmässigt utvalda personer i det personliga nätverket. Benägenheten 

uppdateras efter att alla diskuterat färdigt, ordningen som individer 

uppdaterar varandra har därför inte någon betydelse. Det kan hända att 

individer uppdaterar varandra två gånger, ingen restriktion har satts på 

detta. Sannolikheten att det händer är emellertid relativt liten och förväntas 

inte påverka resultaten på något märkbart sätt.  
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Programflödet som programmerats i Netlogo är följande: 

to setup 

  initWorkers 

  Initierar antalet personer i modellen och deras egenskaper 

end 

 

to go 

#Händelser på morgonen 

  calcPropensity 

  testHealth 

#Händelser på dagen 

  control 

  calcSocialWelfare  

 

#Händelser på kvällen 

  inform-network 

  healthyCheck? 

  tick 

Upprepa proceduren till dess ett stoppvillkor är uppfyllt 

End 

 

Designkoncept  

Grundläggande principer  

Valet av beteendemodell har inte haft huvudsakligt mål att beskriva hur 

människor beter sig utan strävat efter att finna en modell som är tillräckligt 

flexibel för att modellera nätverkseffekter på ett trovärdigt sätt.  

Det finns en omfattande litteratur som diskuterar socialförsäkringen och 

incitamentseffekter ur ett ekonomiskt perspektiv. Inom denna tradition 

vägs nyttan av att begära ersättning från trygghetssystemen mot risker för 

att bli upptäckt eller få sanktioner som sänker värdet av att begära 

ersättning. Där risken bedöms som liten ökar sannolikheten för 

överutnyttjande av försäkringen. Att inkorporera nätverksbeteende i en 

individualistisk nyttomodell är till viss del självmotsägande. Det innebär att 
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personer inte har förmågan att ta beslut enskilt utan påverkas av vad 

andra gör. Att individer därför uppdaterar sitt beteende över tid bryter i 

praktiken ett av de axiom som den nyttomaximerande teorin bygger på, att 

personer ska ha fullständig information och att de ska ha en rangordning av 

handlingsalternativ som är rationell och bestående. 

Att begära ersättning från en försäkring utan berättigad skada är emellertid 

att betraktas som bedrägeri och ett brott, detta är ofta förenat med 

traditioner som normbildning och moraliska överväganden. Inom 

kriminologin är det nyttomaximerande perspektivet endast en av många 

förklaringar till varför brott begås. Att bara se till en nyttomaximerande 

individ är ur det perspektivet alltför begränsande. Eftersom analysen 

postulerar möjligheten att personer faktiskt uppdaterar sig över tid och 

även andra så har vi velat bygga på en mer flexibel beteendemodell. 

Simuleringen har inte som målsättning att testa olika förklaringsmodeller 

till varför människor begår brott utan har sökt efter en beteendemodell som 

är tillräckligt enkel att tillämpa för att kunna studera hur människors 

interaktion kan påverka beteendet och hur i så fall kontroll kan förväntas 

att bidra till utvecklingen av det beteendet.  

Med den ambitionen tillämpas en ABM-modell med stöd i social 

inlärningsteori utvecklad av Nowak m.fl. Den sociala inlärningsteorin 

inkluderar många relevanta aspekter av beslutsfattande utan att söka 

optimera någon specifik målfunktion. Då Nowaks modell är utvecklad för 

medicinska tillämpningar och inte kontroll har den kompletterats med en 

kontrollstruktur. Kontrollstrukturen påverkar utfallet av individers beslut 

och föder i sin tur tillbaka benägenheten att ta ett annat beslut i en senare 

period.  

Att diskutera normer fungerar på ett övergripande plan, men vid en 

närmare betraktelse är begreppet komplicerat. Vi talar ibland om sociala 

normer, medan det också finns moraliska och legala normer (Elsenbroich 

och Gilbert, 2014). Med perspektivet att människor har olika värdering av 

socialförsäkringars fördelar så blir det svårt att argumentera för att 

socialförsäkringen skulle upprätthållas av en moralisk eller social norm. Det 

ligger nära till hands att tro att ett socialförsäkringssystem som inte var 

politiskt beslutat och understött av författningsmässiga eller lagliga 

regleringar snabbt skulle undermineras. Det är själva definitionen på en 

socialförsäkring att några kommer att förlora på den men att samhället i 

stort får tillgång till ett skyddsnät som på sikt är välfärdshöjande (Barr, 

2001). 

Det som menas med normer i analysen ska snarare ses som att anpassa 

kontrollen till en sådan nivå att människors benägenhet att utnyttja det till 

egen fördel hålls på så låg nivå att systemet blir långsiktigt stabilt.  

Emergens  

Användningen av en agentbaserad modell hänger samman med att det som 

studeras är individuell samverkan i nätverk. Situationen är för komplicerad 

för att lösa med ekvationer eller med markovkedjor. Vi förväntar oss inte 

några emergenta effekter, dvs. nivåer där beteende förändras plötsligt. 

Kontrollen förväntas att gradvis påverka individernas beteende. Avsikten är 
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att hitta nivåer på kontrollen som ger ett önskat utfall, detta går inte att 

beräkna utan måste simuleras och itereras fram.  

Modellen har inte heller för avsikt att förklara hur normer uppstår utan 

normen i det här fallet handlar om det genom kontroll är möjligt att 

åstadkomma ett gemensamt beteende som blir stabilt på sikt och hur 

omfattande kontrollen behöver vara för att upprätthålla det.   

Anpassningsförmåga 

I grundutförandet av modellen så anpassar sig individerna utifrån vad deras 

nätverk gör och vilka upplevelser de själva har vid olika agerande. Det 

finns inte något uttalat mål för vad individerna strävar efter. Detta kan ses 

som en begränsning men är ett val som gjorts för att kunna studera om 

nätverkseffekter har någon kvalitativ betydelse för hur kontroll ska 

utformas. Utan påverkan från andra kommer modellen alltid återföra 

personerna till sin initiala grundbenägenhet, en nivå som avspeglar en 

grundläggande norm i samhället och som inte tänks bestämd av 

socialförsäkringssystemet utan i någon mån avspeglar samhällets generella 

värderingar.  

Eftersom målet med analysen inte är att förklara faktiska normer så 

implementeras inte heller den internalisering av normer som viss litteratur 

diskuterar. Internaliseringen betyder i korta drag att om personer får 

samma svar från sina vänner upprepade gånger så kommer de att prata 

allt mindre om det och alltså få en allt mindre sannolikhet att ändra sin 

uppfattning. Genom att historiska händelser diskonteras ned kommer 

emellertid det innebära att personer med tiden närmar sig den 

grundläggande benägenheten. Denna typ av anpassningsmekanismer 

skulle kunna påverka behovet av kontroll.  

Mål  

Målet med modellen är i första hand att ge kunskap om mekanismser som 

är viktiga att förstå vid rangordningen av olika policybeslut. Det är ett sätt 

att initiera diskussioner av ett komplext mönster. Tidigare forskning har 

poängterat att socialförsäkringar lider av problem som moral hazard och 

adverse selection och att system där sådant förekommer är svåra att 

utforma utan kontroll eller självrisker. Det finns emellertid ett politiskt 

motstånd mot att introducera självrisker eftersom de motverkar själva 

syftet med en försäkring, att ge skydd mot inkomstbortfall. Det finns även 

ett politiskt motstånd mot att kontrollera människor, och då särskilt de som 

redan agerar utifrån socialförsäkringens intentioner. Så länge som dessa är 

i majoritet kommer kontrollen att riktas mot personer där den inte ger 

någon uppenbar effekt. Kanske den snarare väcker ett missnöje.  

Målfunktionen är i slutändan en fråga om kombinationer av kontrollnivå och 

sanktionsgrader, men initialt har analysen uppgiften att påvisa betydelsen 

av nätverk i sammanhanget.  

Inlärningsförmåga  

Social inlärning modelleras explicit genom att individer varje period 

uppdataterar sin benägenhet att göra oberättigade ersättningsanspråk. 
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Individens  agerande bedöms utifrån den nuvarande benägenheten och 

uppdateras av upplevelser, antingen egna eller genom information från 

andra. 

Förutsägelseförmåga  

Individerna är inte framåtblickande på något sätt. 

Uppfattningsförmåga 

Individerna har inte någon uppfattningsförmåga som modelleras. De 

nätverksstrukturer som används är fasta och informationen som förmedlas 

ges explicit av den andra personen. 

Interaktion  

Interaktionen mellan individer är slumpmässig inom det egna nätverket. 

Varje period väljer individen dels om hen ska diskutera med någon idag. 

Om beslutet är att personen ska diskutera med någon så väljs en person 

slumpmässigt från nätverket. Den information som förmedlas vidare är 

beroende på dagens upplevelser. Sannolikheten att diskutera bestäms 

initialt vid simuleringen. Vilken information som förs vidare beskrivs 

närmare i sub-modellen Inform-network nedan. 

 

Slumpmässighet  

Alla händelser initieras utifrån slumpmässighet. Det innebär att alla, 

oberoende av sitt värde på benägenheten, skulle kunna begära oberättigad 

ersättning vid en sådan impuls. Sannolikheten att ta ett sådant beslut ökar 

emellertid med värdet på benägenheten (se sub-modell nedan). 

Sannolikheten för impulserna styrs av en initialt given impulsrisk. 

Kollektiv  

Individerna tillhör ett nätverk, men personerna inom nätverket har inte 

några gemensamma egenskaper, utöver att de kan tendera att ha liknande 

benägenhet efter en tids simulering.  

Outputdata  

En stor mängd data hämtas ifrån simuleringen för att i ett nästa steg kunna 

analyseras. De data som hämtas är sammanfattade i funktionen 

calcSocialWelfare. Den är placerad efter det att kontrollen genomförts för 

att kunna redovisa situationen vid kontrolltillfället, opåverkat av 

diskussioner på kvällen. Uppdateringen sker under simuleringens 365 sista 

perioder.  
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Initiering av modellen  

Vid initieringen av modellen bestäms grundläggande inställningar. Det 

gäller antalet individer, typen av kontaktnät, genomsnittligt antal individer i 

kontaktnätet. Därtill initieras varje individ med ett utgångsvärde på 

benägenheten vilket sätts till -1. 

Inputdata  

Modellen använder sig inte av data från externa källor.  

Undermodeller  

calcPropensity 

Beräkning av benägenheten sker enligt följande formel.  

    
  ∑                       (  

    )    

     
 

 

  och   är bestämda variabler vid initieringen av modellen. Sn är värdet på 

S från inledningen av förra perioden, ∑                      är uppdatering av 

värdet utifrån den information som delgavs vid diskussion med andra under 

gårdagens kväll (proceduren beskrivs under sub-modell inform-network) 

och      den egna upplevelsen under dagen.  

Värdet på Sn+1 ligger till grund för beteendet vid en impuls om oberättigat 

ersättningsanspråk. Benägenheten omtolkas som en sannolikhet genom 

logit-transformationen, 

  
         (  

 )  
    (  

 )

     (  
 )

 

vilken styr om personen väljer att begära oberättigad ersättning om en 

sådan möjlighet uppstår.  

                {                       
 

            
 

testHealth 

Bestämningen av om personen begär ersättning från sjukförsäkringen görs 

i två steg där den berättigade anledningen är överordnad. Givet att 

personen inte redan har en pågående ersättningsperiod så begär personen 

ersättning av berättigad anledning med sannolikheten p(s). Givet att 

personen inte gör ett berättigat ersättningsanspråk testas på motsvarande 

sätt om personen får en impuls att begära oberättigad ersättning vilket 

sker med sannolikheten p(i).  

IF sjukA = FALSE and sjukB = FALSE THEN 

    IF us ~ U(0,1) < p(s) THEN 

        sjukA = TRUE  

    ENDIF 
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ELSE 

    IF ui ~ U(0,1) < p(i) and (chooseToBeSickB? = TRUE)  THEN 

        sjukB = true 

    ENDIF 

ENDIF  

control 

Då kontrollen mäts som i relation till en befolkning om 10000 personer 

kommer mängden kontroller kunna vara ett decimaltal, exempelvis 1,6. 

Den faktiska mängden kontroller kommer emellertid vara heltalsvärden 

eftersom det inte går att kontrollera 1,6 individer måste antingen 1 eller 2 

personer kontrolleras. Att avrunda till närmaste heltal kommer att medföra 

en snedvridning av antalet kontroller. Denna risk korrigeras genom att 

avrundningen sker i uppåt i proportion till decimaltalet. Ett decimaltal på 

0,6 kommer då innebära att avrundningen sker uppåt i 60 procent av fallen 

och nedåt i övriga.  

Proceduren är följande: 

Temp = kontrollanter * N / 10000 

heltalsdel = integer(Temp) 

decimaldel = Temp - heltalsdel 

IF u ~ U(0,1) < decimaldel THEN  

    advancedCalc = heltalsdel + 1  

ELSE  

    advancedCalc = heltalsdel 

ENDIF 

numberControlledToday = advancedCalc 

 

numberControlledToday anger hur många som kommer att kontrolleras. 

Kontrollen kan sedan vara slumpmässig eller göras genom att tillämpa en 

profileringsmodell. 

Slumpmässig kontroll 

En lista med personer som begärt ersättning sorteras slumpmässigt och de 

numberControlledToday översta väljs ut.  

Profilering 

En lista med personer som begärt ersättning sorteras från högsta till lägsta 

värde utifrån sitt benägenhetsvärde och de numberControlledToday översta 

väljs ut. Personerna med de högsta sannolikheterna att göra ett oberättigat 
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ersättningsanspråk väljs således ut. I realiteten är det inte möjligt att 

observera personers benägenhet. Detta behöver approximeras på något 

sätt i en praktisk tillämpning. Här används det dock som en ideal variabel, 

något som profileringsmodeller under normala omständigheter eftersträvar 

att komma så nära som möjligt.  

Personer som kontrolleras får en flagga memoryOfControl 

IF controlled? = TRUE THEN 

    memoryOfControl = TRUE 

ELSE 

    memoryOfControl = FALSE 

ENDIF 

calcSocialWelfare 

Beräkning av variabler som mäter sociala kostnader av olika slag. Det är 

aggregerade variabler som mäts under simuleringens 365 sista dagar. 

Antalet genomförda kontroller beräknas för att kunna uppskatta 

kontrollkostnaden under ett år.  

controlCost += numberControlledToday   

 

Den synliga välfärdsförlusten beräknas som antalet personer som begärt 

oberättigad ersättning som upptäcks. 

visibleWelfareLoss  +=  count workers with [sickB = TRUE and controlled? 

= TRUE]  

 

Den faktiska välfärdsförlusten beräknas som alla personer som har begärt 

oberättigad ersättning.  

 

actualWelfareLoss += count workers with [sickB = TRUE]    

 

Det totala antalet dagar en person varit sjuk det senaste året sammanställs 

också för att använda vid beräkning av hur många dagar som kan räknas 

tillgodo som intäkt när en person som begärt oberättigad ersättning hittas. 

Det är samma personer som i visibleWelfareLoss men där deras dagar 

också summerats.  

ask workers with [sickB = TRUE and controlled? = TRUE] [ 

  set days365 occurrences (numticks - 365) sickHistoryList 
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daysOfControlled = daysOfControlled + (sum [days365] of workers with 

[sickB = true and controlled? = true]) 

inform-network 

Proceduren för att informera nätverket tillhör modellens mest centrala 

delar. Om det inte finns någon kommunikation i nätverket kommer inte 

proceduren uppdatera några värden. Om det finns kommunikation kommer 

varje person att diskutera med en eller ingen person i sitt nätverk. 

Sannolikheten bestäms av det initialt angivna värdet DiscussionRate vilket 

är ett tal mellan 0 och 1. En slumpprocess tillämpas för att avgöra om 

personen kommer att diskutera med någon i nätverket.  

IF u ~ U(0,1) < DiscussionRate THEN 

    Personen diskuterar sina upplevelser med sitt nätverk 

ENDIF 

 

Givet att personen diskuterar med andra så väljs en person slumpmässigt 

ut från nätverket.  

Om personen begärt ersättning under dagen förs värdet på vikten som 

avspeglar personens upplevelse vidare. Det är någon av de fyra vikterna 

som avspeglar kombinationen mellan om personen begärt berättigade eller 

oberättigad ersättningen å ena sidan och om hen blivit kontrollerad eller 

inte. Vi betecknar den         där o anger om personer var oberättigad eller 

inte vid begäran om ersättning och k om personen blivit kontrollerad eller 

inte. Det värde som förs vidare viktas med det som kallats PenetrationRate.  

Det är möjligt att en person uppdateras av flera andra. Uppdateringen är 

en del av värdet ∑                       som påverkar benägenhetsberäkningen i 

nästa period.  

Även om personen inte begärt ersättning under dagen kan hen uppdatera 

andra om sina tidigare upplevelser, det sker om personen tidigare begärt 

ersättning och då blivit kontrollerad. Detta sker så länge personen 

fortfarande ”minns” händelsen.  

Proceduren uppdaterar även personens egen värdering utifrån upplevelsen 

under dagen. Vikterna uppdaterar bara personens benägenhet den dag 

händelsen sker.  

Det värde som förs vidare till nästa period kommer således att vara den 

individuella upplevelsen 

i-m =        

och den upplevelse som de blivit informerade om från andra personer j. 

k-m = ∑                
   
       

∑                       = i-m + k-m 
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Personen slutar att minnas sina tidigare upplevelser med sannolikheten v, 

en händelse som bestäms genom slumphändelsen  

IF u ~ U(0,1) < v THEN  

    memoryOfControl = FALSE 

ENDIF  
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7 Bilaga 2: Markovkedjor som metod att 
lösa vissa simuleringsproblem 

Många simuleringsmodeller kan på ett meningsfullt sätt återges som en 

tidshomogen Markov-kedja (Izquierdo m.fl, 2009)28. Genom att specificera 

transitionssannolikheter mellan olika status och tillämpa matrisalgebra kan 

ofta en lösning beräknas. Även vid icke-homogena Markov-kedjor går det 

att iterera fram en stabil lösning efter några få steg.  

Värdefunktionen som används i simuleringarna är av följande slag  

    
  ∑         (  

    )    

 
 

I fallet där personer inte kommunicerar med varandra så finns det fem 

olika utfall i modellen. En att personen inte sjukanmäler sig (status 1), 

sedan att personen blivit kontrollerad vid berättigad (status 2) eller 

oberättigad (status 3) begäran om ersättning, eller att denne inte blivit 

kontrollerad vid berättigad (status 4) eller oberättigad (status 5) begäran 

om ersättning.  

En transitionsmatris visar sannolikheten att vara i en status i period t och i 

någon annan eller i samma i perioden t+1. 

Beroende på vilken status personen hamnar i så uppdateras S med värdet 

för denna status. Det anges av värdena        ,       ,          och         i 

simuleringarna vilket betecknas med D11, D12, D21 och D22 nedan.  

Transitionerna mellan de olika statusarna drivs av sannolikheterna att få 

impulser att begära berättigad (a) eller oberättigad (b) ersättning , av 

kontrollrisken (k) och av personens sannolikhet att begära ersättning vid en 

oberättigad impuls vilken anges av logit-transformationen av värdet på St. 

  

[
 
 
 
 

                   
       

   
                      

                  ]
 
 
 
 

 

  [             ] 

Den ekvationen kan lösas genom att söka ut värden på S som löser 

ekvationen  

                     

                                       
28 Izquierdo m.fl., Techniques to Understand Computer Simulations: Markov Chain 
Analysis. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 12(1)6, 2009. 
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Genom att tillämpa en gradientmetod29 söker vi värden på S som löser 

följande ekvation 

                   

Benchmark 

När individerna inte kommunicerar med varandra är det möjligt att 

matematiskt beräkna utfallet av beteendemodellen exakt under givna 

betingelser. Denna används för att kvalitetstesta simuleringsmodellen. Två 

diagram visar nivån på andelen personer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls med olika antaganden av värdet på 

de fyra olika utfallen av ett ersättningsanspråk som är berättigat eller 

oberättigat och om personen blivit kontrollerad eller inte. Figur 22 visar 

utfallet när sanktionsvärdet som individen upplever vid en kontroll sätts på 

nivåerna,                                , och värdena på         och          

varieras mellan {0;0,05}. Beskrivningen av de olika sanktionsvärdena finns 

i avsnitt 3 under rubriken Anpassning av modellen för simulering (Tabell 2). 

Första termen anger om ersättningsanspråket var berättigat och den andra 

om det genomförts kontroll.  

När det inte finns någon kontroll så kommer utvecklingen av individens 

benägenhet att styras av dennes värdering av att vara begära oberättigad 

ersättning. Denna varieras mellan 0 till 0,05, och anger hur mycket en 

periods ersättning uppdaterar den generella benägenheten att begära 

oberättigad ersättning igen vid frånvaro av kontroll. Om värdet ligger på 

0,01 för både berättigade och oberättigade ersättningsanspråk kommer det 

på sikt att medföra en andel personer som skulle begära oberättigad 

ersättning om de fick en sådan impuls på 60 procent. Värdet och 

beteendeimpulserna är inte så höga att de leder till att samtliga skulle 

begära oberättigad ersättning utan andelen hålls tillbaka av den 

kontinuerliga justeringen av minnesparametern som strävar mot 50 

procent. Vid värderingen 0,03 är nivån 82 procent. Med högre värden 

kommer andelen att snabbt närma sig 100 procent.  

Vid introduktion av kontroll så sjunker nivåerna vilket är att förvänta. 

Effekten av kontrollen kan också förstärkas med att tillämpa högre 

sanktionsnivåer. Men även vid tämligen höga sanktionsnivåer, så behöver 

kontrollnivån vara upp emot 40 kontroller per dag, för en befolkning på 

10000 personer, för att den negativa normen ska vara nära noll.  

Figur 23 visar utfallet om det istället är den personliga värderingen vid 

frånvaro av kontroll som fixeras. Tre olika nivåer redovisas. Dessa är där 

             och             ,               och              samt där          

     och             . Sanktionen som individen upplever vid upptäckt sedan 

varieras mellan -0,2 och -2,5 för både kontroll vid berättigad respektive 

oberättigad begäran om ersättning (       och         varieras mellan 

{-2,5; -0,2}). Utfallet redovisas sedan vid olika kontrollnivåer. När det inte 

sker någon kontroll resulterar den lägre sanktionsnivån i en andel på 70 

procent. När sanktionsvärdet är högre resulterar det i en andel på 92 

procent som skulle göra ett oberättigat ersättningsanspråk om tillfället 

gavs. 

                                       
29 Beräkningarna tillämpar funktionen Uniroot i statistik-paketet R.  
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Figur 22  Beräkning förväntade andel personer som skulle begära 

oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls vid 

antagande om olika kontrollnivåer och sanktioner. Utan 

kommunikation, matematiskt beräknad med markov kedjor. 

 

Kombinationer av ökad kontroll och högre sanktioner kan sedan användas 

för att sänka andelen personer som skulle begära oberättigad ersättning 

om de fick en sådan impuls. Om den upplevda sanktionen är låg så 

kommer inte kontrollen har någon avgörande betydelse för utfallet. 

Andelen personer som skulle begära oberättigad ersättning om de fick en 

sådan impuls kommer ligga högt. Det krävs höga nivåer på båda för att nå 

en andel som ligger nära noll när individer inte samtalar med varandra. 

 

Figur 23  Beräkning förväntade andel personer som skulle begära 

oberättigad ersättning om de fick en sådan impuls vid 

antagande om olika kontrollnivåer och personlig värdering. 

Utan kommunikation, matematiskt beräknad med markov 

kedjor. 

 

 

 

 

 


