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Generaldirektörens förord 

Härmed presenterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) sin 

granskningsplan avseende verksamhetsåret 2014. I enlighet med 

myndighetens instruktion redovisas i planen den huvudsakliga inrikt-

ning som myndighetens tillsyn och granskning kommer att ha under 

året. I granskningsplanen finns både aktiviteter som löper sedan före-

gående år och sådana som bedöms komma att sättas i gång under år 

2014. Rapportering kommer i vissa fall att ske först under 2015, och  

i några fall rör det sig om projekt som kommer att löpa under ännu 

längre tid.  

Efter en presentation av utgångspunkterna för myndighetens tillsyn 

och granskning görs i kapitel 2 en genomgång av hur myndigheten 

uppfattar sitt uppdrag. Kapitel 3-6 presenterar pågående och kom-

mande granskningar. Som orientering görs i kapitel 7 en sortering  

av granskningarna efter kategorier.  

 

Stockholm i januari 2014 

 

Per Molander 
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1 Utgångspunkter för ISF:s granskning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har enligt 1 § förordning 

(2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen 

till uppgift att ”genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna 

rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet”.  

Enligt 2 och 3 §§ i instruktionen ska ISF utöva systemtillsyn över  

och utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs  

av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten i de delar som inte står 

under Finansinspektionens tillsyn och Skatteverket i de delar som 

avser beslut om pensionsgrundande inkomst. ISF får vidare utöva 

systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter 

som gränsar till socialförsäkringsområdet och av samverkansinsatser 

som har anknytning till socialförsäkringsområdet. 

Merparten av ISF:s granskningar är egeninitierade. Några regerings-

uppdrag löper dock sedan tidigare år och ytterligare tre har tillkommit 

i myndighetens regleringsbrev för 2014. 
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2 Granskningskategorier 

ISF:s verksamhet har två huvudgrenar: systemtillsyn och effektivi-

tetsgranskning. Med någon förenkling kan man säga att systemtillsyn 

i huvudsak är inriktad på rättssäkerhet, medan effektivitetsgransk- 

ning fokuserar på effektiviteten hos den granskade verksamheten.  

I praktiken går rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter i varandra, 

och en typisk granskning innehåller därför både tillsyns- och effek-

tivitetsrelaterade inslag. Tillsynsgranskningar kan ge uppslag till 

effektivitetsgranskningar och vice versa. Det är därför av stort värde 

att båda typerna av verksamhet bedrivs inom samma myndighet. 

2.1 Systemtillsyn 

Med systemtillsyn avses enligt 1 § myndighetens instruktion gransk-

ning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll 

säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som 

tillsynsobjektet ska tillämpa.  

Fokuseringen på system är väsentlig. Det innebär att det inte ingår i 

ISF:s uppdrag att granska enskilda ärenden och yttra sig över dessa. 

Däremot baseras granskningar av huruvida tillsynsobjekten uppfyller 

de krav som ställs i lagar och förordningar ofta på granskningar av  

ett större antal enskilda ärenden, eftersom korrekt handläggning i det 

enskilda ärendet är det slutgiltiga kriteriet på att handläggningen är 

rättssäker. 

Konkret kan granskningen också inriktas på arbetsrutiner, handled-

ningar, it-stöd, utbildningsmaterial och liknande. Men det är först 

genom granskningen av ärenden som det går att fastställa om styr-

instrumenten fungerar som avsett. 
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Rättssäkerhet omfattar ett flertal olika aspekter, såsom lagenlighet, 

förutsebarhet och likformighet. En grundlig belysning av rättssäker-

heten kräver därför att man kombinerar olika analysansatser och 

utnyttjar flera informationskällor, såsom akter, registerdata, styr-

dokument och intervjuer. 

Träffsäkerhet – rättssäkerhetsaspekten 

Med träffsäkerhet avses att utbetalningar av förmåner ska nå dem 

som är berättigade inom rimlig tid, med rätt belopp och i möjligaste 

mån också oberoende av vem som fattar beslutet. Att administra-

tionen leder till hög träffsäkerhet är en fråga om regelefterlevnad  

och därmed något som bör granskas genom tillsyn, men det är också  

en fråga om effektivitet. Det kan exempelvis gälla eventuella brister  

i likformigheten i handläggningen eller långa väntetider. Flera för-

ändringar som har genomförts på senare år har motiverats av en vilja 

att minska en variation i beslutsfattandet som har uppfattats som 

omotiverad. Det är viktigt att ta reda på om detta också har uppnåtts. 

Träffsäkerhet – felaktiga utbetalningar 

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar hänger nära samman med rätts-

säkerheten. På samma sätt som den ansvariga myndigheten har att 

säkerställa att betalningar når berättigade mottagare ska den se till  

att utbetalningar inte sker till personer som inte är berättigade till för-

månen i fråga. Vissa åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar 

bygger på kontroll före utbetalningar och andra på kontroll efter. 

Båda kategorierna behövs, men avvägningen dem emellan kräver  

en noggrann analys. När resurserna för kontroll är dimensionerade, 

återstår att avgöra hur de ska utnyttjas för att kontrollen ska bli så 

effektiv som möjligt. 

2.2 Effektivitetsgranskning 

Med effektivitetsgranskning avses enligt 1 § myndighetens instruk- 

tion granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt 

med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Begreppet effektivitet har  

i detta sammanhang flera innebörder, vilka kräver olika ansatser och 

metoder i granskningen.  
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Effektivitet kan definieras på olika nivåer: utöver den redan nämnda 

träffsäkerheten hos transfereringarna ska granskning ske av den admi-

nistrativa effektiviteten och effektiviteten i relation till det offentliga 

åtagandet, sådant det har definierats i de politiska beslut som ligger 

till grund för de granskade förmånssystemen. 

Administrativ effektivitet 

Administrativ effektivitet är den snävast definierade formen av 

effektivitet. Typiska frågor inom detta område kan vara vad en viss 

förmån kostar att administrera, om hanteringskostnaden skiljer sig 

mellan olika kontor som hanterar den och om de administrativa kost-

naderna kan minskas utan att kvaliteten blir lidande. Andra aspekter 

av den administrativa effektiviteten är hur ärendehanteringen inom 

den ansvariga myndigheten är organiserad och hur beslutsstödet för 

handläggarna är utformat. Kvalitetsaspekter som lagenlighet och 

väntetider måste beaktas, eftersom en ambition att hålla nere hand-

läggningstider annars riskerar att påverka kvaliteten i besluten 

negativt. 

Effektutvärdering 

Effektutvärderingen är ett viktigt led i effektivitetsgranskningen.  

En viss transfereringsverksamhet kan vara både administrativt 

effektiv och träffsäker men ändå brista i effektivitet. Definitionen  

av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin utgångspunkt  

i det offentliga åtagandet. Detta åtagande avser de effekter som 

uppnås när transfereringar och andra åtgärder når olika kategorier  

av mottagare som barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning 

och långtidssjukskrivna. Medborgarperspektivet blir här centralt. 

Analysen av effekterna på denna nivå blir ofta tekniskt komplicerad 

och har inte sällan betydande forskningsinslag. 

Att avsedda effekter inte uppnås kan bero på brister i förmånssys-

temets utformning eller omvärldsförändringar men också på sam-

verkan med andra system som påverkar mottagarnas incitament  

eller på brister i implementeringen. Sammantaget innebär detta att 

effektutvärderingar ofta genomförs i samspel med granskningar 

inriktade på tillsyn och administrativ effektivitet. 
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3 Övergripande granskningar 

3.1 Rättssäkerhet 

Effekterna av avvecklingen av socialförsäkringsnämnderna 

Tidigare fattades beslut om vissa socialförsäkringsförmåner av social-

försäkringsnämnder. Besluten fattades av 190 nämnder med omkring 

1 300 ledamöter efter föredragning av en tjänsteman. Socialförsäk-

ringsnämnderna avskaffades den 1 januari 2008 och numera fattas 

alla beslut om socialförsäkringsförmåner av en tjänsteman hos För-

säkringskassan. 

Syftet med utvärderingen är att genom olika typer av analys studera 

effekterna av avvecklingen av socialförsäkringsnämnderna. Sam-

bandet mellan socialförsäkringsnämndernas sammansättning och 

beviljandefrekvensen av sjuk- och aktivitetsersättning över tid ska 

analyseras, liksom styckkostnaderna och handläggningstiderna för de 

förmånsslag som beslutades av socialförsäkringsnämnderna över tid. 

Projektet inleddes 2010 och rapport planeras till andra kvartalet 2014. 

Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna 

Det finns stora variationer i bifallsfrekvens när det gäller beslut om 

socialförsäkringsförmåner och omprövningsbeslut av sådana för-

måner. Det finns också stora skillnader i ändringsfrekvens mellan 

olika domstolar i landet. Ändringsfrekvensen varierar även mellan 

olika förmåner. Inom ramen för granskningen ska en undersökning 

göras som beskriver i vilken utsträckning och av vilken anledning 

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut samt förvalt-

ningsrätternas domar överklagas och ändras.  
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Det är viktigt från rättssäkerhetssynpunkt att såväl beslut som domar 

motiveras på ett tillräckligt tydligt sätt. Granskningen syftar därför 

också till att studera hur domar motiveras och om det finns regionala 

skillnader eller skillnader mellan olika förmånsslag i detta avseende.  

Rapport planeras till fjärde kvartalet 2014. 

3.2 Styrning och administrativ effektivitet  

Samband mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i 

Försäkringskassans verksamhet 

Handläggningstiderna för en och samma förmån varierar mellan  

olika enheter inom Försäkringskassan. Det finns flera hypoteser  

om hur denna variation hänger samman med skillnader i kvaliteten  

i handläggningen och i besluten. En möjlighet är att handläggarna 

prioriterar kvaliteten i besluten. Då kan en situation uppstå där kvali-

teten i besluten är hög men handläggningstiderna långa och produk-

tiviteten relativt låg. En annan möjlighet är att korta handläggnings-

tider prioriteras. Även då kan produktiviteten vara hög, men det finns 

en risk för att kvaliteten i besluten blir lidande. En tredje möjlighet  

är att verksamheten är dåligt organiserad, vilket kan leda till långa 

handläggningstider, låg produktivitet och låg kvalitet i besluten. Även 

andra typer av samband mellan handläggningstider, produktivitet och 

kvalitet i besluten kan finnas. 

Syftet är att genomföra en systematisk analys av sambanden mellan 

handläggningstider, produktivitet och kvalitet i handläggning och 

beslut.  

Granskningen inleddes under 2011. Rapport planeras till andra 

kvartalet 2014. 

Effektiviseringsmöjligheter i Försäkringskassans verksamhet 

ISF genomför en studie av effektiviseringsmöjligheter i Försäkrings-

kassans verksamhet i samarbete med Karlstads universitet.  

En bristfällig konstruktion av tjänster och kanaler riskerar att skapa 

vad som i tidigare svenska publikationer kommit att kallas ”onödig 

efterfrågan”. Ett sätt att definiera onödig efterfrågan är att beskriva 

det som ”allt som måste göras för att man tidigare har misslyckats”.  

Troligtvis möter en myndighet som Försäkringskassan en ansenlig 
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mängd onödig efterfrågan via de olika kanaler i vilka medborgar-

möten sker. Denna efterfrågan stjäl kontinuerligt resurser från det 

som är verksamhetens faktiska uppdrag. Bedömningen är att stora 

delar av denna onödiga efterfrågan kan vara svår att se i vardagen.  

Studien syftar till ökad kunskap om efterfrågan på möten mellan 

medborgare och Försäkringskassan. Syftet ska tillgodoses genom  

att, inom en avgränsad del av Försäkringskassans tjänstesystem, 

identifiera onödig efterfrågan, utreda dess grundorsaker samt, om 

möjligt, hitta metoder för att eliminera delar av denna efterfrågan.  

Studien är uppdelad i tre delar. Den första arbetsrapporten publi-

cerades i maj 2013 och ytterligare två rapporter planeras till andra 

kvartalet 2014 respektive 2015. 

Styrning i Försäkringskassan och dess konsekvenser för 

verksamheten 

ISF genomför i samarbete med Stockholms universitet en studie av 

styrningen i Försäkringskassan och dess konsekvenser för verksam-

heten. 

Styrning innebär i praktiken att ett flertal olika modeller och standar-

der används. I bästa fall samsas de och i andra fall konkurrerar eller 

till och med motverkar de varandra, vilket i förlängningen kan inne-

bära negativa konsekvenser som produktivitets- och effektivitets-

förluster för verksamheten och dess medarbetare, vilka undergräver 

möjligheterna till värdeskapande. I Försäkringskassan handlar det  

om att parallellt hantera styrmodellernas och standardernas olika 

grundläggande antaganden och dess medföljande styrlogiker som  

till exempel mål-, detalj- och värdestyrning ur både ett produktions- 

och ett försäkringsperspektiv.  

Arbetet består av två delar. Den första delen syftar till att kartlägga 

styrningen i Försäkringskassan, identifiera olika styrlogiker och 

styrmodeller/standarder och deras påverkan på styrningen samt att 

konceptuellt problematisera den befintliga styrningen i Försäkrings-

kassan. I den andra delen är resultaten från den kartläggande studien 

utgångspunkten för att fokusera på styrningens konsekvenser för den 

operativa verksamheten och dess medarbetare.  

Rapport planeras till hösten 2015.   
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Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 

ISF följer kontinuerligt hur effektiviteten i socialförsäkringsadmini-

strationen utvecklas. En effektiv administration kännetecknas av att 

myndigheternas prestationer håller en hög kvalitet samtidigt som de 

produceras till en låg kostnad. Med hög kvalitet menas bland annat  

att besluten är korrekta, att de försäkrade får beslut och utbetalningar 

i rimlig tid och att de bemöts på ett bra sätt. 

Förutom att publicera rapporter som Effektiviteten i socialförsäk-

ringsadministrationen 2003-2010, som omfattade både Försäkrings-

kassans och Pensionsmyndighetens verksamhet, har ISF de tre 

senaste åren lämnat särskilda skrivelser avseende Försäkringskassans 

administrativa effektivitet. Dessa skrivelser utgjorde avrapportering 

av det så kallade handlingsplansuppdraget
1
 som nu avslutats. ISF 

avser att även fortsättningsvis årligen lämna skrivelser avseende hur 

Försäkringskassans administration utvecklats. Dessa lämnas senast  

i april för att kunna användas i regeringens budgetarbete. På sikt  

är tanken att även Pensionsmyndigheten ska omfattas av en sådan 

rapportering. 

Utöver dessa skrivelser har en granskning inletts av den administra-

tiva effektivitetens utveckling för socialförsäkringssektorn i dess 

helhet, som då förutom Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 

även innefattar Skattemyndighetens verksamhet med pensionsgrund-

ande inkomst och AP-fondernas förvaltning av pensionskapital. 

Rapport planeras till första kvartalet 2015. 

AI-metodik för ökad effektivisering och kvalitetssäkring inom 

socialförsäkringssystemet 

ISF genomför en studie av tillämpningen av avancerad AI
2
-metodik 

för att förbättra såväl rättssäkerhet som effektivitet inom social-

försäkringsadministrationen. Studien sker i samarbete med forskare 

från KTH och Stockholms universitet.  

Parallellt med automatisering genomför Försäkringskassan utveck-

lingsinsatser för att i förebyggande syfte minimera risker för fel i 

handläggningen och för att så tidigt som möjligt kunna åtgärda fel  

om de ändå inträffar. Den forskning som bedrivs inom AI-metodik 

kan bidra till att förbättra den kunskap som finns. Det finns ett klart 

                                                
1 Dnr 2010-166. 
2 Artificiell intelligens. 
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samband mellan att med digitala metoder verifiera försäkringsvillkor 

och att bedöma risker och felaktigheter. I en automatiserad process 

där artificiell intelligens är implementerad finns en potential i att 

förbättra kontrollverksamheten genom att fokusera på avvikelser i 

processen. 

Studiens syfte är att visa hur AI-metodik kan användas dels för att 

öka spårbarhet från rättskällor till implementering i kod, dels för 

uppflaggning av ärenden för manuell handläggning eller kontroll. 

Tillämpningen görs inom socialförsäkringsadministrationen, men 

metoderna och resultaten kommer att kunna generaliseras till andra 

delar av förvaltningen. 

Rapport planeras till första kvartalet 2015 respektive första kvartalet 

2016. Den slutliga rapporten planeras till första kvartalet 2017.  

3.3 Kontroll 

Återkrav hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – 

styrning och tillämpning 

Om Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har betalat ut en 

ersättning felaktigt, ska myndigheterna utreda om den försäkrade är 

återbetalningsskyldig och besluta om återkrav.   

För Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är återkravsverk-

samheten liksom förmånsutbetalningar en del av administrationen  

av socialförsäkringen. Det finns emellertid en risk att hanteringen av 

återkrav kommer i skymundan av myndigheternas övriga verksamhet. 

Återkrav är en del av verksamheten som inte efterfrågas på samma 

sätt, men som ändå har betydelse för myndigheternas legitimitet.  

Granskningen syftar till att undersöka hur styrningen av återkrav i 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten fungerar, hur bestäm-

melserna om återkrav tillämpas samt vilka åtgärder myndigheterna 

vidtagit för att minska antalet återkravsärenden, höja kvaliteten i 

återkravsverksamheten och effektivisera hanteringen av återkrav. 

Rapport planeras till första kvartalet 2014. 
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Återkrav i assistansersättningen 

Försäkringskassan fattar ett beslut i vilket assistansersättning bevil- 

jas med ett visst antal timmar under normalt en sexmånadersperiod. 

Assistansersättningen betalas sedan ut månadsvis med ett preliminärt 

belopp och därefter sker en slutavräkning. Vid slutavräkningen ska 

antalet utförda assistanstimmar avräknas mot antalet timmar för vilka 

assistansersättning betalats ut under perioden. I Försäkringskassans  

it-system sker i detta läge en automatisk kvittning.  

Syftet med granskningen är att analysera vilken betydelse den nuva-

rande hanteringen får för den enskilda brukarens möjlighet till en 

korrekt prövning av återbetalningsskyldighet och eftergift. 

Rapport planeras till tredje kvartalet 2014. 

3.4 Övrigt 

Effekter av utebliven uppräkning av socialförsäkringsförmåner 

Förmånerna inom socialförsäkringen ska ge skydd och social trygg-

het. Vanligtvis stiger priser och inkomster i ekonomin över tiden. 

Därför måste inkomst- och bidragsnivåerna i trygghetssystemen  

och skatteskalorna räknas upp för att förmånernas värde inte ska 

urholkas. Skatteskalor och vissa socialförsäkringsförmåner räknas 

automatiskt upp med hjälp av inkomst- eller prisindex. Många 

förmåner som till exempel barnbidrag, underhållsstöd, adoptions-

bidrag och bostadsbidrag, anges däremot i kronor. Varken bidrags-

nivåerna eller inkomstgränserna för de förmåner som är inkomst-

prövade justeras automatiskt efter förändrade priser eller inkomster  

i ekonomin. Samma gäller även för taket i arbetslöshetsersättningen. 

Syftet med projektet är att analysera hur det reala värdet av olika 

förmåner har utvecklats över tiden och hur detta har påverkat den 

ekonomiska standarden för olika typer av familjer. Utebliven upp-

räkning har mer allvarliga konsekvenser för ekonomiskt svaga 

familjer som ofta är beroende av flera bidrag. 

Rapport planeras till första kvartalet 2014. 
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4 Förmåner till barn, familj och 

personer med funktionsnedsättning 

4.1 Barn- och familjeförmåner 

Mänskliga rättigheter inom socialförsäkringen 

Regeringens mål är att säkerställa full respekt för de mänskliga 

rättigheterna i Sverige. I detta arbete har myndigheterna en central 

roll. På socialförsäkringens område är Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten förvaltningsmyndigheter. 

Försäkringskassans åtaganden kring mänskliga rättigheter inom 

socialförsäkringen finns formulerade i myndighetens instruktion  

där det framgår att Försäkringskassan i sin verksamhet ska belysa, 

analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt inter-

nationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna. 

Pensionsmyndigheten har ett mer begränsat uppdrag. 

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamheter har  

stor betydelse för det stora flertalet av medborgarna. Det är därför  

av intresse att undersöka hur myndigheterna har gått tillväga för att 

skydda och främja mänskliga rättigheter inom sina verksamhets-

områden. 

Avsikten är att undersöka hur myndigheterna arbetar på strategisk 

nivå med mänskliga rättigheter inom socialförsäkringen. Av särskilt 

intresse är att identifiera brister och styrkor som kan påverka myn-

digheternas och socialförsäkringens legitimitet. Syftet är att ge en  

bild av hur myndigheterna har gått tillväga för att utveckla arbetet 

med mänskliga rättigheter inom sitt verksamhetsområde och granska  

om åtgärderna och styrningen på området är ändamålsenliga med 

utgångspunkt i det statliga åtagandet. 

Rapport planeras till tredje kvartalet 2014. 
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Graviditetspenning – förnyad granskning 

ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av 

lagstiftningen om graviditetspenning med anledning av ett tidigare 

uppdrag som ISF redovisade i rapporten Graviditetspenning och 

sjukpenning vid graviditet, tillämpning av lagstiftningen.
3
 Slutsatsen 

var att fler kvinnor sannolikt borde beviljats graviditetspenning. 

Försäkringskassans handläggning styrdes i alltför hög utsträckning  

av den rättslägesanalys som Riksförsäkringsverket publicerade år 

1992. Detta innebar att hänsyn inte togs vare sig till de senaste decen-

niernas utveckling på det medicinska området eller till förändringen 

av arbetsförhållandena inom många yrken och arbetsmarknaden som 

helhet. Sedan granskningen genomfördes har ny rättspraxis tillkom-

mit i form av tre domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), två 

under 2011 och den senaste våren 2013. Försäkringskassan har även 

tagit fram en åtgärdsplan med anledning av ISF:s rapport.  

Syftet är att granska om Försäkringskassans tillämpning av lagstift-

ningen avseende graviditetspenning har förbättrats. Granskningen 

kommer även att inkludera en översikt av den praxis som tillkommit 

sedan föregående granskning.  

Rapport planeras till första kvartalet 2015. 

Att adoptera – en ekonomisk fråga? 

Syftet med adoptionsbidraget när det infördes var att förhindra att 

ekonomiskt svaga grupper utestängs från möjligheten att adoptera och 

för att underlätta att adoptivbarn får syskon. När det fasta beloppet 

infördes 1997, täckte bidraget knappt 40 procent av den genomsnitt-

liga totala adoptionskostnaden. Adoptionsbidraget blev dock inte 

kopplat till en årlig uppräkning och efter år 2001 har inga höjningar 

eller justeringar av bidraget gjorts. Samtidigt har kostnaderna för att 

adoptera ökat kraftigt under senare år. Dels på grund av ökade vård-

kostnader för barnen i födelseländerna, dels på grund av ökad kontroll 

av adoptionsverksamheten och längre vistelsetider vid resan för att 

hämta barnet. Detta innebär att adoptionsbidraget idag endast täcker 

en mindre del av adoptionskostnaden. Trots förändringen i bidragets 

utformning kvarstår det ursprungliga syftet med bidraget än idag. 

                                                
3 ISF Rapport 2011:16. 



 

21 

Syftet med denna granskning är att studera hur adoptivföräldrars 

socioekonomiska status har förändrats i takt med att adoptions-

bidraget har urholkats. 

Rapport planeras till fjärde kvartalet 2015. 

Kvalitet i beslut om tillfällig föräldrapenning och underhållsstöd 

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska om beslutsunderlag 

och beslut avseende tillfällig föräldrapenning och underhållsstöd  

sker i enlighet med gällande regelverk och med fokus på enhetlighet, 

effektivitet och rättssäkerhet. 

Här ingår även att undersöka på vilket sätt Försäkringskassan styr 

kvalitetsutvecklingen genom exempelvis uppföljning och kvalitets- 

och effektivitetshöjande insatser.  

Uppdraget ska redovisas avseende underhållsstöd senast den 4 maj 

2015 och avseende tillfällig föräldrapenning senast den 2 november 

2015. 

Effekt av kontroll på uttag av vård av barn 

Försäkringskassan genomför slumpmässiga kontroller i tillfällig 

föräldrapenning för vård av barn mot arbetsgivare och mot förskola 

eller skola i ett urval av ärenden. Syftet med kontrollerna är att säker-

ställa att föräldern har avstått från arbete och att barnet har varit från-

varande från förskola eller skola under ersättningsperioden. 

Syftet är att studera hur kontroll påverkar uttag av tillfällig föräldra-

penning för vård av barn. 

Rapport planeras till fjärde kvartalet 2014. 

4.2 Tandvård 

Utvärdering av det nya tandvårdsstödet  

Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Syftet 

med reformen var både att uppmuntra till förebyggande och regel-

bunden tandvård genom införandet av en tandvårdscheck och att 

sänka kostnaderna för dem med höga tandvårdskostnader genom  

ett högkostnadsskydd. I samband med att det nya tandvårdsstödet 



 

22 

infördes upprättades tandvårdsregistret hos Försäkringskassan som 

omfattar all vuxentandvård som är ersättningsberättigad inom ramen 

för stödet.   

Syftet med granskningen är att bättre förstå hur tandvårdsstödet 

används och av vilka. I granskningen ingår att analysera utform-

ningen av tandvårdsstödet utifrån ett ekonomiskt perspektiv, med 

fokus på högkostnadsskyddet. Granskningen kommer även att studera 

hur tandvårdskonsumtion och inkomst hänger ihop. För att göra detta 

används hela tandvårdsregistret kopplat till demografiska variabler  

på individnivå för alla vuxna i Sverige.  

Granskningen utförs i samarbete med Uppsala Universitet. Den första 

rapporten lämnades i november 2013. Ytterligare två rapporter plane-

ras under 2014. 

4.3 Förmåner till personer med 
funktionsnedsättning 

Granskning av bilstöd till personer med funktionsnedsättning 

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning består i huvudsak  

av tre olika bidrag; grundbidrag för att köpa en bil, inkomstprövat 

anskaffningsbidrag samt anpassningsbidrag för att handikappanpassa 

bilen. Antalet personer som får anpassningsbidrag har fluktuerat  

kring 1 500 personer per år. Utgifterna för anpassningsbidrag har de 

senaste åren haft en årlig ökningstakt med cirka 8 procent. För år 

2013 beräknas varje mottagare av anpassningsbidrag i genomsnitt 

beviljas 144 300 kronor. Kostnadsökningen för anpassningsbidraget 

har länge varit känd, men orsakerna är ännu inte granskade.  

Syftet är att analysera orsakerna till kostnadsutvecklingen av anpass-

ningsbidraget inom bilstöd. I granskningen ingår bland annat att 

analysera marknadsmekanismerna inom en marknad med tredje-

partsfinansiering, hur den tekniska utvecklingen kan ha bidragit till 

kostnadsökningen och om en förändrad handläggnings- och rätts-

praxis har medfört att fler anpassningar eller andra typer av anpass-

ningar numera beviljas. 

Rapport planeras till andra kvartalet 2014.  
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Föräldraansvaret inom assistansersättning 

Vid bedömning av ett barns rätt till assistansersättning ska Försäk-

ringskassan inte räkna med det hjälpbehov som en vårdnadshavare 

normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken. Hur omfattande ett nor-

malt föräldraansvar uppfattas kan vara avgörande för om en person 

bedöms behöva hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov med 

mer än i genomsnitt 20 timmar per vecka. Om hjälpbehovet avseende 

de grundläggande behoven överstiger i genomsnitt 20 timmar per 

vecka, föreligger rätt till assistansersättning även för övriga behov 

utan någon begränsning. Om föräldraansvaret bedöms olika av olika 

handläggare, kan det alltså innebära att ett barn beviljas assistans-

ersättning, medan ett annat barn med samma hjälpbehov inte beviljas 

någon sådan. 

Försäkringskassan saknar en schablon för hur omfattningen av ett 

normalt föräldraansvar ska beräknas. Syftet är att kartlägga om 

omfattningen av föräldraansvaret bedöms på ett enhetligt sätt inom 

Försäkringskassan. Detta ska ske genom granskning av akter och 

genom intervjuer med handläggare.   

Rapport planeras till första kvartalet 2014. 

Utfall av beslut om statlig assistansersättning 

Personer som på grund av stora och varaktiga funktionshinder 

behöver stöd i den dagliga livsföringen har möjlighet att beviljas 

personlig assistans. Den som behöver personlig assistans med i 

genomsnitt minst 20 timmar per vecka för sina grundläggande behov 

har rätt till statligt finansierad assistansersättning. De individer som 

har mindre behov av personlig assistans kan ha rätt till andra stöd-

insatser från samhället. 

ISF har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för och 

bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assi-

stansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, vid nybevil-

jande och vid tvåårsomprövning, samt till eventuella förändringar 

över tid. Vidare ska ISF redovisa tänkbara orsaker till sådana föränd-

ringar, samt kartlägga vilka assistansberättigade som berörs och vilka 

eventuella andra insatser som dessa erbjuds. 

Syftet med den första delen av granskningen var att kartlägga och 

beskriva de olika stödinsatser som finns för personer med funktions-

nedsättning i Sverige. Det som ska granskas i den andra delen är för 

det första vilka andra stödinsatser personer som fått avslag på eller 
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indrag av assistansersättning har uppburit. För det andra ska en ana- 

lys av nya ansökningar samt omprövningar av rätten till assistans-

ersättning genomföras för att ta reda på orsakerna till besluten. För 

det tredje ska den tid som beviljas de försäkrade undersökas utifrån 

hur antalet timmar fördelar sig på grundläggande respektive övriga 

behov.  

Den första rapporten lämnades i december 2012 och resultatet av den 

andra delen ska redovisas senast i oktober 2014. 

Uppföljning av nya regler för personlig assistans och 

assistansersättning 

ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera effek-

terna av de ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och i socialförsäkringsbalken som trädde i kraft 

den 1 juli 2013.  

I uppdraget ingår också att följa upp de åtgärder som Försäkrings-

kassan vidtagit för att utveckla styrning och organisation i syfte att 

effektivisera handläggningen och kontrollen av ärenden inom assi-

stansersättningen. ISF ska även följa Försäkringskassans arbete med 

att utveckla ett ändamålsenligt it-stöd för handläggning och kontroll 

av ärenden om assistansersättning. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2015 och en 

slutlig redovisning ska lämnas senast den 15 december 2017. 

Statlig assistansersättning i kommunerna 

I juni 2012 överlämnade ISF rapporten Assistansmarknaden – En 

analys av timschablonen
4
 till regeringen. Av rapporten följer att 

timschablonen i assistansersättningen, som bestäms varje år av 

regeringen, är högt satt jämfört med assistansbolagens kostnader för 

personliga assistenter. Vidare indikerar granskningen att kommuner-

nas kostnader för att utföra personlig assistans är högre än assistans-

bolagens. ISF följer under 2014 upp resultaten med att genomföra ett 

projekt om statlig assistansersättning i kommunerna för att undersöka 

vilka kostnader ersättningen täcker. 

Rapport planeras till andra kvartalet 2014. 

                                                
4 ISF-rapport 2012:12. 
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5 Ohälsorelaterade förmåner 

Sjukskrivning över generationer  

ISF har fått i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i den tidi-

gare rapporten Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn
5
 

undersöka närmare vad som kan ha betydelse för den observerade 

överföringen. Syftet med granskningen är att studera hur grupper av 

föräldrar med olika mycket sjukfrånvaro och deras barn, skiljer sig åt 

med avseende på olika faktorer.  

Projektet kommer att ge betydligt större kunskap om vad som känne-

tecknar överföringen av sjukfrånvaro mellan föräldrar och deras barn 

än vad som varit känt hittills, samt även att generera kunskap om hur 

vissa faktorer samvarierar med lägre respektive högre överföring av 

sjukfrånvaro. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2014. 

Effekter av insatser inom rehabiliteringsgarantin  

ISF har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) genomföra två observa-

tionsstudier som syftar till att studera effekterna av behandlingarna 

som ges inom ramen för rehabiliteringsgarantin med avseende på 

återgång i ordinarie sysselsättning, samt vård- och läkemedelskon-

sumtion. Därutöver ska en offentligfinansiell kostnads- och intäkts-

beräkning av insatserna genomföras.  

Utvärderingen består av två delstudier, där den första avser insatserna 

inom rehabiliteringsgarantin 2009-2011 och den andra insatser under 

2012. I studierna används utförliga registerdata för att identifiera rele-

vanta jämförelseindivider till dem som behandlas inom garantin.  

                                                
5 ISF-rapport 2012:7. 
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Den första rapporten lämnades i december 2012. Den andra delstu-

dien ska redovisas senast den 1 juli 2014. 

Förnyad utredning om sjukersättning - görs den och hur görs den?  

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska den förnyade utred-

ningen om sjukersättning. 

Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning även 

besluta om att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska 

göras senast tre år efter beslutet är fattat. Detta är obligatoriskt i alla 

ärenden där Försäkringskassan fattat beslut enligt de regler som gäller 

från och med den 1 juli 2008. ISF ska granska om och hur dessa ut-

redningar görs, samt undersöka vad de leder till ifråga om ersättning 

och eventuella rehabiliteringsåtgärder. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014. 

Försäkringskassans bemötande av långtidssjukskrivna  

Det sker ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete inom För-

säkringskassan men kritik har riktats från flera håll, bland annat mot 

att de beslut Försäkringskassan fattar är svåra att förstå och att det 

inte framgår av motiveringen på vilka grunder beslutet har fattats i  

det enskilda fallet. Problem har belysts tidigare av ISF, bland annat  

i rapporten När sjukpenning nekas
6
. 

ISF ska, med utgångspunkt från en enkät som Karolinska Institutet 

genomförde 2004, följa upp om långtidssjukskrivnas upplevelse av 

Försäkringskassans bemötande har förändrats sedan dess och i så fall 

i vilken riktning. 

Arbetet genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och rapport 

planeras till andra kvartalet 2014. 

Vårdval och sjukskrivningar  

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska den vårdvalsreform 

som genomförts i svenska landsting. Syftet är att granska i vilken 

omfattning sjukskrivningarnas antal eller längd har påverkats av 

införandet av vårdval i de svenska landstingen. I den mån det finns 

signifikanta effekter kommer en analys ske avseende skillnader  

                                                
6 ISF-rapport 2013:1. 
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i utformningen av ersättningsformer, skillnader i de kontrakt som 

tecknats mellan vårdhuvudman och vårdgivare inom ramen för 

vårdvalet eller om det går att förklara genom andra landstings-

specifika skillnader. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014. 

Psykiska diagnoser i sjukförsäkringen  

ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera sjukförsäkringens 

utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser. Analysen 

ska omfatta utvecklingen från 1990-talets början och framåt. ISF ska 

enligt uppdraget söka svar på hur sjukförsäkringen, med avseende  

på dess regelverk och administration, förhåller sig till de senaste 

decenniernas utveckling av psykiska diagnoser i de ersättningar som 

omfattas av sjukförsäkringen.  

Syftet med projektet är att studera sjukförsäkringens regelverk och 

tillämpning i relation till de psykiska diagnosernas utveckling. 

Uppdraget ska redovisas senast den 14 november 2014. 

Effekter av sjukfrånvaro  

Trots att effekterna av sjukskrivning kan vara både omfattande och 

vittgående, är kunskapen om dess konsekvenser – såväl den medicin-

ska, psykosociala som den ekonomiska – mycket begränsad. Syftet 

med studien är att analysera effekterna av att beviljas, och motta, 

ersättning från sjukförsäkringen jämfört med att inte beviljas, och 

därmed inte heller motta, ersättning. I analysen ska effekterna av att 

beviljas sjukpenning respektive sjuk- och aktivitetsersättning analy-

seras separat. Ett delsyfte är också att studera effekterna av att bevil-

jas ersättning på hel- och deltid separat. 

Rapport planeras till första kvartalet 2015. 

Läkarintygets betydelse för sjukskrivningarnas längd  

Från och med den sjunde dagen efter sjukanmälan ska arbetsförmå-

gans nedsättning på grund av sjukdom styrkas med ett läkarintyg. I 

läkarintyget ska läkaren dokumentera sjukdomsdiagnoser, funktions-

tillstånd och uppgivna arbetskrav. Vidare ska intygen innehålla  
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uppgift om hur länge och till vilken grad läkaren sjukskriver per-

sonen. Läkarintyget är sedan ett viktigt underlag för Försäkrings-

kassans bedömning av rätten till sjukpenning. 

Det inkommer årligen ett mycket stort antal läkarintyg till Försäk-

ringskassan. Alla intyg, både förstagångsintyg och intyg i pågående 

sjukfall, registreras i Försäkringskassans källsystem. Sedan hösten 

2008 fångas också många av de läkarintyg som inkommer till Försäk-

ringskassan i myndighetens datalager, som används för statistik och 

dataanalys.  

Syftet är att undersöka vilka möjligheter Försäkringskassans register 

med läkarintyg ger för vidare och fördjupade analyser av sjukskriv-

ningsprocessen. I studien undersöks bland annat om registret kan 

användas för att studera om det finns skillnader i hur länge läkare 

sjukskriver olika grupper av försäkrade, samt i vilken utsträckning 

den försäkrade har sjukpenning så länge och till den grad som läkaren 

har föreskrivit. 

Rapport planeras till andra kvartalet 2014. 

Effekter av tidsgränserna i sjukförsäkringen   

ISF har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera de långsiktiga 

effekterna av tidsgränser för prövning av rätten till sjukpenning vid 

90 och 180 dagar som infördes i sjukförsäkringen den 1 juli 2008. 

Utvärderingen ska studera effekterna för sjukförsäkringen men även 

avse arbetsmarknads- och hälsoeffekter. Utvärderingen ska, för att 

studera om utflödet från sjukförsäkringen förändrats över tid, även 

analysera sannolikheten att lämna sjukförsäkringen vid samtliga tids-

gränser.  

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2015. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 18 juni 2015. 
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6 Pensioner och ekonomisk trygghet 

vid ålderdom 

Mäta och bedöma kvaliteten i beslutsunderlag och hanteringen av 

bostadstillägg 

ISF har i uppdrag av regeringen att fortsatt mäta och analysera kva-

liteten i hanteringen av bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten och 

Försäkringskassan. I regleringsbrevet för 2012 fick ISF i uppdrag att 

analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg. Med anledning 

av övergången från tidsbestämda beslut till beslut som gäller tills 

vidare
7
 utökas nu det uppdraget. Redovisningen avseende 2012 ska 

även omfatta en granskning av hur övergången har genomförts hos 

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och i vilken utsträck-

ning denna ger förutsättningar för en god kvalitet.  

Syftet med det ursprungliga uppdraget är att mäta och analysera kva-

liteten i hanteringen av bostadstillägg i Pensionsmyndigheten och 

Försäkringskassan. Granskningen kommer att fokusera på frågor  

om hur kvaliteten i handläggningen ser ut, hur kvaliteten i besluts-

underlaget ser ut och om rätt bostadstillägg betalas ut.  

Rapporter har lämnats i mars 2012 och maj 2013. Uppdraget ska 

redovisas slutligt senast den 15 maj 2014. 

                                                
7 Proposition 2011/12:152 enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg. Och vissa 

andra frågor. 
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Tidig ålderspensionering och ändringar i sjukförsäkringssystemet 

Sedan 2003 har det skett en markant ökning av antalet och andelen 

som tar ut inkomstrelaterad ålderspension före 65 års ålder. Skälen till 

tidig ålderspensionering kan vara olika. En del kanske drivs att lämna 

arbetslivet i förtid genom förmånliga tjänstepensionserbjudanden. 

Vissa kan ha starka preferenser för fritid, medan andra kan tänkas 

vilja gå i pension samtidigt som ens make eller maka gör det. Men det 

kan också vara så att en del väljer tidig ålderspensionering i brist på 

andra alternativ. Exempelvis har antalet som beviljas sjukpenning  

och sjukersättning minskat avsevärt sedan 2004 som en följd av en 

striktare tillämpning av regelverket och under senare år på grund av 

skärpta regelverk. Den utvecklingen kan ha påverkat möjligheten att 

utträda ur arbetslivet via sjukförsäkringssystemet.  

Nödvändigheten att förlänga arbetslivet i takt med att medellivsläng-

den i befolkningen ökar är ett återkommande tema i den allmänna 

debatten. Ett tidigt pensionsuttag har stor betydelse för pensionens 

storlek resten av livet. Hur inflödet till tidig ålderspension har för-

ändrats över tid är av central betydelse för förståelsen av vad som 

driver olika individer att ta ut tidig ålderspension vid olika tidpunkter.  

Syftet med projektet är att kartlägga förändringar i inflödet till ålders-

pension och beskriva vad som karakteriserar individer som går i tidig 

ålderspension. Vidare är syftet att studera om det finns indikationer 

på att det kan finnas en samvariation mellan ett minskat utnyttjande 

av sjukförsäkringen och ett ökat antal som går i tidig ålderspension.   

Rapport planeras till andra kvartalet 2014. 

Pensionsprognoser och pensionsutfall 

Pensionsspararna ska enligt Pensionsmyndighetens instruktion ges  

en samlad bild av hela pensionen samt informeras om vilka faktorer 

som påverkar pensionens storlek och hur stor pensionen kan antas bli. 

Pensionsprognosen i det orange kuvertet uppfyller till viss del det 

kravet. Troligen är det bara med hjälp av den här typen av prognoser 

som enskilda kan få en uppfattning om hur stor pension de kan för-

vänta sig att få i framtiden. Möjligtvis är prognosen det viktigaste 

underlaget för enskildas beslut om sparande och anpassning inför 

framtiden som pensionär. Prognoser är behäftade med stor osäkerhet  
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och ju längre tidshorisont en prognos har, desto större blir osäker-

heten kring den. Unga kan riskera att överreagera på en pensions-

prognos genom exempelvis ett överdrivet pensionssparande, medan 

äldre kan riskera att reagera för sent. Det kan också finnas en risk att 

prognoser på ett systematiskt sätt under- eller överskattar den fram-

tida pensionen.  

Syftet med projektet är att undersöka hur väl pensionsprognoserna 

stämmer överens med pensionsutfallen och om det finns (1) en varia-

tion mellan personer födda samma år med avseende på olika bak-

grundsfaktorer, (2) en variation över prognoser givna vid olika åldrar 

och (3) en variation mellan personer födda olika år. Ytterst är syftet 

att undersöka i vilken utsträckning prognosen är meningsfull för 

pensionsspararnas möjlighet att i god tid planera inför sin pension.  

Rapport planeras till fjärde kvartalet 2014. 

Pensionsutfall för utlandsfödda 

Rätten att tillhöra svensk socialförsäkring baseras på bosättning eller 

arbete i Sverige och regleras i socialförsäkringsbalken. Det finns 

regler som samordnar socialförsäkringssystemen inom Europeiska 

unionen (EU). Frågan om sociala skyddsregler sträcker sig i dag långt 

utanför EU. Sverige har exempelvis en betydande grupp invånare 

med utomeuropeiskt ursprung. Sverige har tecknat konventioner om 

social trygghet med ett drygt tiotal länder utanför EU.  

I sammanhanget är ålderspensionsförsäkringen av särskilt intresse, 

eftersom den utgör en viktig del av socialförsäkringarna i de allra 

flesta länder idag. I Sverige är rätten till ålderspensionsförmåner 

baserad dels på antalet bosättningsår, dels antalet år i arbete.  

Syftet är att granska det faktiska utfallet avseende ålderspension, 

bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för utomeuropeiska invånare 

i Sverige, samt vilken betydelse befintliga bilaterala avtal kan få för 

den aktuella gruppens framtida pensionsutfall. 

Rapport planeras till hösten 2014. 
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Information vid val mellan fondförsäkring och traditionell försäkring 

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska hur informations-

givningen kring valet mellan fondförsäkring och traditionell försäk-

ring ser ut för den som ska gå i pension. Granskningen ska inbegripa 

information om de finansiella konsekvenserna av valet. Granskningen 

avser information både vid pensioneringstillfället och senare under 

tiden som pensionär. ISF ska även bedöma om konstruktionen av val-

alternativen är lämplig ur ett konsumentperspektiv.   

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2014. 

Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering 

En uppskjuten pensionsålder nämns ofta som ett viktigt instrument 

för att balansera den demografiska utvecklingen mot att fler äldre 

kommer att behöva försörjas av färre i arbetsför ålder. Historiskt har 

dock allt fler kunnat gå tidigare i pension. Detta har lett till att man  

i många länder reformerat pensions- och skatteregler i syfte att öka 

individers vilja att skjuta upp utträdet ur arbetskraften.  

Det är av policyintresse att undersöka hur individens framtida hälsa 

påverkas av förändrad pensionering. En vanlig uppfattning är att 

pensionering leder till en förbättrad hälsa eftersom man avlastas från 

arbete, men det kan lika gärna vara tvärtom. Vissa studier pekar på att 

tidigt utträde ur arbetslivet hänger samman med sämre hälsa senare i 

livet. En tolkning kan vara att förlängt arbetsliv kan ge bättre hälsa 

eftersom såväl kognitiva som sociala förmågor upprätthålls. Andra 

forskningsresultat pekar på att de som pensionerats tidigt har en bättre 

självupplevd hälsa jämfört med de som arbetat lite längre.  

Syftet är att med hjälp av registerdata och ekonometrisk analys 

utvärdera vad tidig pension har för effekt på hälsoutvecklingen för 

individer senare i livet. 

Rapport planeras till andra kvartalet 2014. 
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7 Sammanställning 

I tabellen nedan sammanfattas de olika granskningarna inom respek-

tive kategori. Några av projekten innehåller granskningar av flera 

typer och återfinns därför inom mer än en kategori.  

Systemtillsyn Effektivitetsgranskning 

Rättssäkerhet Träffsäkerhet 
Administrativ 

effektivitet 
Effektutvärdering 

Effekterna av avveck-

lingen av socialför-

säkringsnämnderna 

Bilstöd till personer 

med funktionsned-

sättning  

Effektiviserings-

möjligheter i FK:s 

verksamhet (onödig 
efterfrågan) 

Tidig ålderspensio-

nering och ändringar i 

sjukförsäkrings-
systemet 

Samband mellan 

produktivitet, 
handläggningstider 

och kvalitet i FK:s 

verksamhet 

Mäta och bedöma 

kvaliteten i besluts-
underlag och han-

teringen av bostads-

tillägg 

Mäta och bedöma 

kvaliteten i besluts-
underlag och han-

teringen av bostads-

tillägg 

Effekter av utebliven 

uppräkning av social-
försäkringsförmåner 

FK:s strategiska 

arbete med mänskliga 

rättigheter inom 
socialförsäkringen 

Läkarintygets bety-

delse för sjukskriv-

ningarnas längd 

Information vid val 

mellan fondförsäkring 

och traditionell för-
säkring 

Effekter av 

tidsgränserna i sjuk-

försäkringen 

Utfall av beslut om 

statlig assistansersätt-
ning 

Effektiviteten i 

socialförsäkrings-
administrationen 

Styrning i FK och  

dess konsekvenser  
för verksamheten 

Effekter av insatser 

inom rehabiliterings-
garantin 

Socialförsäkrings- 

mål i förvaltnings-
domstolar 

Förnyad utredning  

om sjukersättning 

Återkrav hos FK & 

PM 

Sjukskrivning över 

generationer 

Föräldraansvaret 

inom assistans-
ersättning 

Graviditetspenning - 

förnyad granskning 

Pensionsprognoser  

och pensionsutfall 

Utvärdering av det 

nya tandvårdsstödet 

Nya regler för per-

sonlig assistans och 
assistansersättning 

Kvalitet i beslut om 

tillfällig föräldra-
penning och 

underhållsstöd 

AI-metodik för ökad 

effektivisering och 
kvalitetssäkring inom 

socialförsäkrings-

systemet 

Hälsoeffekter av tidi-

garelagd pensionering 
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FK:s bemötande av 

långtidssjukskrivna 

Psykiska diagnoser i 

sjukförsäkringen 

Effektiviteten i 

socialförsäkrings-

administrationen 

Effekt av kontroll på 

uttag av vård av barn 

 Att adoptera – en 

ekonomisk fråga? 

Återkrav i assistans-

ersättning 

Effekter av sjuk-

frånvaro 

   Vårdval och 
sjukskrivningar 

Pensionsutfall för 

utlandsfödda 
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