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Generaldirektören har ordet 

Försäkringskassan har ett mycket viktigt samhällsuppdrag genom att vi beslutar om och 
betalar ut ersättningar från socialförsäkringen som många människor är beroende av för 
att klara sin försörjning. Att detta görs med hög rättssäkerhet är givetvis nödvändigt. 
Därför är rättssäkerhet tillsammans med service och produktivitet de områden som vi 
fokuserar på för att öka kvaliteten i vårt arbete. Den statliga värdegrunden är vår 
självklara utgångspunkt. Målet är rätt ersättning till rätt person i rätt tid. Det är det som 
bygger allmänhetens förtroende för Försäkringskassan. Förtroendet har nu legat relativt 
stabilt de senaste två åren efter några års uppgång. 

Det är glädjande att vi kan se en positiv utveckling av rättssäkerheten i våra kvalitets-
uppföljningar. Detta påverkar bland annat utvecklingen av sjukpenningtalet som för 
första gången sedan 2010 nu går ner. Det innebär att fler nu är tillbaka i arbete, vilket är 
positivt ur många aspekter, inte minst för den enskilde. Samtidigt har detta inneburit att 
antalet avslag har ökat och att fler har begärt omprövning eller överklagat sina beslut. 
Men en lägre andel beslut än tidigare ändras efter en ny prövning, vilket är ett kvitto på 
att rättssäkerheten förbättras. Det är dock viktigt att vi arbetar för att de enskilda har rätt 
förväntningar och förstår våra beslut. Det kan vi åstadkomma genom att öka allmän-
hetens kunskap om försäkringens villkor och om Försäkringskassans uppdrag. 

För att ytterligare stärka rättssäkerheten har Försäkringskassan de senaste åren 
intensifierat arbetet mot bidragsbrott. Det gäller till exempel inom assistansersättningen 
och det statliga tandvårdsstödet. Majoriteten av alla assistansanordnare och vårdgivare 
är seriösa. Men det händer att pengar betalas ut felaktigt och oavsett hur mycket pengar 
det gäller och om det är medvetet eller omedvetet är det aldrig acceptabelt. Våra 
insatser måste därför riktas mot alla former av felutnyttjande. 

Vi värnar om att försäkringen ska fungera enligt lagstiftarens intentioner och vi har i 
uppdrag att signalera om så inte är fallet. Vi lämnade därför i höstas in en skrivelse till 
regeringen avseende assistansersättningen. Detta med anledning av konsekvenserna av 
en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kom i somras, där rättstillämpningen 
delvis ändrades och fick svåröverskådliga konsekvenser för de försäkrade. Regeringen 
har med anledning av skrivelsen lämnat ett förslag om lagändringar till riksdagen som 
bland annat innebär att den tidigare tillämpningen återställs. 

Vi har också uppmärksammat regeringen på ett problem med dagens sjukförsäkrings-
regler. Det rör den grupp av människor som varit sjukskrivna länge och som i princip 
saknar förutsättningar för att kunna arbeta, men som med nuvarande regelverk inte har 
rätt till sjukersättning. Vi föreslår bland annat en ökad möjlighet till individuell hänsyn 
på grund av ålder och sjukdom. Även här har regeringen aviserat att de kommer att 
återkomma med förslag till åtgärder. 

Vår satsning på rättssäkerhet har dock medfört att produktiviteten ännu inte utvecklats 
lika positivt. Här påverkar också den höga personalomsättningen och rekryteringarna 
som är ett problem för oss. 

Det är även viktigt att vi är tillgängliga och ger medborgarna god service. Efter en 
organisationsförändring har tillgängligheten i telefon blivit bättre och väntetiderna har 
kortats inom så gott som alla områden. De som ringer till oss får prata med en hand-
läggare direkt om sitt ärende. En förutsättning för fortsatt utveckling av vår service är 
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digitalisering. Självbetjäningstjänsterna inom föräldraförsäkringen är ett exempel där de 
flesta föräldrar nu väljer att göra sina ansökningar digitalt. Arbetet med att utveckla de 
digitala kanalerna för de försäkrade fortsätter, men det handlar också om att öka 
automatiseringen i handläggningen och att minska antalet felaktiga utbetalningar. Här 
har tydliga steg tagits under året inom bland annat assistansersättningen och sjuk-
försäkringen. 

Vårt arbete på IT-området var en viktig anledning till att regeringen valde att ge oss 
uppdraget att samordna säker IT-drift åt andra myndigheter. Att vi får detta förtroende 
är mycket positivt. 

Arbetet med socialförsäkringen kräver stort engagemang och kunnande. Det är därför 
glädjande att årets medarbetarundersökning bekräftar att detta finns i vår organisation. 
Medarbetarna uppfattar att de har rimliga förutsättningar för sitt arbete och cheferna får 
bra betyg för sitt bidrag till detta. Även den interna sjukfrånvaron minskar. Det är bra. 
Försäkringskassan ska vara en attraktiv arbetsgivare. Men vi står också inför betydande 
utmaningar, framför allt när det gäller att säkra den långsiktiga personalförsörjningen 
eftersom konkurrensen om personal är stor på vissa orter i landet. Vi strävar därför 
aktivt efter att rekrytera på andra orter där konkurrensen är mindre. 

 

Ann-Marie Begler 
Generaldirektör 
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Vårt uppdrag 

Försäkringskassans uppdrag är att administrera en stor del av den 
svenska socialförsäkringen. Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla 
som bor eller arbetar i Sverige. Den är en viktig del av de offentliga 
trygghetssystemen med stor betydelse för enskilda, hushåll och företag 
och därmed hela samhällsekonomin. 

Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av god 
service och hög tillgänglighet. Regelverket ska tillämpas korrekt. Enskilda och företag 
ska få rätt ersättning i tid och det stöd de behöver för att kunna ta tillvara sina rättig-
heter och fullgöra sina skyldigheter. 

Myndigheten Försäkringskassan 
Försäkringskassan bestod i december 2017 av styrelse, generaldirektör och elva 
avdelningar. Försäkringskassan har även en internrevision och ett allmänt ombud. 

 

 

Försäkringskassan är organiserad i försäkringsavdelningar och övriga avdelningar. Det 
primära ansvaret för kontakter med de enskilda ligger inom försäkringsavdelningarna, 
som i huvudsak ansvarar för att 

– besluta om och betala ut försäkringsförmåner och ersättningar 
– ge information och service till enskilda 
– motverka felaktiga utbetalningar 
– motverka brott mot socialförsäkringen. 

Övriga avdelningar har en stödjande eller styrande funktion för verksamheten. 
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Under året har myndigheten genomfört en omorganisation som innebär att den tidigare 
indelningen av verksamheten i livssituationer, som leddes av kundansvariga, har tagits 
bort. Även avdelningen för gemensamma kundfrågor har upphört. Från och med april 
2017 har den tidigare kundcenterverksamheten integrerats i försäkringsavdelningarna. 
Detta innebär att handläggning och inkommande kundkontakter så som telefonsamtal 
hålls samman. Avsikten med förändringen har varit att ge bättre service och skapa en 
mer flexibel verksamhet som kan anpassas till variationer i mängden inkommande 
samtal och ärenden. 

Vid utgången av 2017 hade Försäkringskassan cirka 13 800 anställda vid arbetsplatser 
på cirka 90 orter i Sverige. 

Försäkringskassan leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. Ann-Marie Begler 
är generaldirektör för myndigheten. 

Styrelsen 
Försäkringskassans styrelse har fullt ansvar för verksamheten, och generaldirektören är 
ansvarig inför styrelsen. Till och med den 31 mars 2017 bestod styrelsen av sex 
ledamöter och två personalföreträdare. Mandatperioden sträcker sig till och med den 
28 februari 2019. Den 1 april 2017 tillträdde Clas Olsson och Göran Stiernstedt som 
styrelseledamöter med mandatperiod till och med den 31 mars 2020. 

Styrelsen har under året haft tio sammanträden, varav ett telefonsammanträde. Styrelsen 
har även gjort fyra besök i olika delar av verksamheten. 

Försäkringskassans styrelse består av: 

Birgitta Böhlin, ordförande, f.d. verkställande direktör för Samhall 

Anita Johansson, vice ordförande, särskild utredare, f.d. försäkringsdirektör 
på AFA Försäkring och ordförande i styrelsen för Transportstyrelsen 

Kristina Mårtensson, kanslichef på Kommunal 

Jörgen Olofsson, IT-chef på AB Svenska Spel 

Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket 

Måns Rosén, f.d. adjungerad professor vid Karolinska institutet och tidigare 
myndighetschef för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Göran Stiernstedt, läkare och senior konsult 

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan 

 

Personalrepresentanter: 

Rita Koskinen Lundström, SACO 

Siv Norlin, ST
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Resultatredovisningens 
uppbyggnad 

Detta avsnitt behandlar överväganden om resultatredovisningens 
uppbyggnad, val av prestationer och val av förmåner som redovisas. 

Resultatredovisningen avser administrationen av socialförsäkringen, som huvudsak-
ligen finansieras med Försäkringskassans förvaltningsanslag.1 Försäkringsrelaterad 
information ges i de fall det behövs för att redovisa måluppfyllelse eller för 
redovisningen av vissa instruktionsbundna uppgifter. 

I resultatredovisningen presenteras och kommenteras Försäkringskassans prestationer 
utifrån kravet i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Resultatredovisningens indelning är ändrad i förhållande till föregående år. Resultaten 
redovisas nu för de väsentligaste förmånerna2 var för sig utifrån perspektiven rättssäker-
het, service och produktivitet. Tidigare redovisades resultaten indelat i livssituationer, 
där prestationerna för flera förmåner dels redovisades separat, dels bedömdes samlat. 
Det finns flera skäl till förändringen. Dels har förmånerna olika karaktär på grund av 
den lagstiftning de styrs av, vilket gör det mindre lämpligt att redovisa och bedöma 
resultaten samlat i grupper. Dels har Försäkringskassan under året genomfört en 
organisationsförändring och tagit bort den tidigare indelningen av verksamheten i 
livssituationer. Slutligen blir en redovisning av resultatet per förmån organisations-
neutral. 

Resultaten redovisas så långt som möjligt i treårsvisa tidsserier. Om det inte är möjligt 
kommenteras det särskilt. Summeringsdifferenser kan förekomma på grund av 
avrundningar. 

Merparten av den individbaserade statistik som redovisas är uppdelad efter kön. I de 
fall könsuppdelad statistik inte redovisas beror det på att den ännu inte finns eller inte 
håller tillräcklig kvalitet. Arbete pågår för att göra det möjligt att framöver redovisa all 
individbaserad statistik per kön. 

Redovisningen inleds med en beskrivning av den modell och de metoder som vi 
använder för bedömning av vårt resultat. Därefter återfinns Försäkringskassans samlade 
resultat. Detta följs av ett avsnitt där försäkringsutgifter, antal unika individer som tar 
emot förmåner, volymer av beslut och utbetalningar samt verksamhetens finansiering 
redovisas. Därefter görs en fördjupad redovisning av resultaten utifrån kvalitets-
aspekterna rättssäkerhet, service och produktivitet, dels för Försäkringskassan, dels per 
förmån. Resultatredovisningen avslutas med en sammanställning av nyckeltal för de 
mest väsentliga förmånerna. 

                                                      
1 Vissa administrativa uppgifter finansieras även av andra anslag. Se avsnittet Försäkringens omfattning 

och verksamhetens finansiering.  
2 Se avsnittet Resultatredovisningens uppbyggnad, Val av förmåner. 
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Försäkringskassan har ett antal mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet. 
Dessa redovisas separat efter avsnitten Rättssäkerhet, Service och Produktivitet. Där-
efter redovisas tvärfunktionella återrapporteringskrav enligt regleringsbrev, 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen 
(2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. 

Sist i årsredovisningen finns en översiktlig beskrivning av de mest väsentliga 
förmånerna. 

Val av prestationer 
Försäkringskassan ska, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag, främst redovisa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende 
på volym och kostnader. 

Med prestationer menar vi slutprestationer, det vill säga slutleveranser till försäkrade 
och andra. De viktigaste slutprestationerna är beslut och utbetalningar av förmåner. 

För att ge en mer allsidig och rättvisande bild av verksamheten fram till slutprestation 
redovisar vi även andra mått. Det handlar exempelvis om olika typer av mått för 
kommunikation, såsom de försäkrades kontakter med handläggare, på servicekontoren 
eller via digitala tjänster. Ytterligare ett exempel är mått på antalet bedömningar som 
görs i tid enligt rehabiliteringskedjan. 

Val av förmåner 
Försäkringskassan handlägger 35 förmåner inom socialförsäkringen. För att åstad-
komma en överskådlig redovisning redovisas prestationerna och resultaten för de tio 
mest väsentliga förmånerna samt utvecklingsersättning, bostadsersättning och 
etableringstillägg. Dessa 13 förmåner står tillsammans för 88 procent av försäkrings-
utgifterna och 82 procent av förvaltningskostnaderna. Urvalet skiljer sig från 
årsredovisningen 2016, där resultatet för 19 förmåner redovisades utifrån fem 
livssituationer. Statligt tandvårdsstöd redovisades separat. Dessa förmåner stod 
tillsammans för 96 procent av försäkringsutgifterna och 93 procent av förvaltnings-
kostnaderna.3 

Vi har i första hand valt de förmåner som står för de högsta förvaltningskostnaderna 
och de största försäkringsutgifterna. I andra hand har vi valt de förmåner som har flest 
beslut eller utbetalningar. I tredje hand ska andra förmåner med väsentliga resultat-
avvikelser som kan påverka Försäkringskassans resultat redovisas, men några sådana 
avvikelser har inte förekommit i år. 

Försäkringskassan har enligt sin instruktion ett samlat ansvar för frågor som har 
betydelse för nyanlända invandrares etablering. Därför redovisas även resultat för 
bostadsersättning och etableringstillägg. Resultaten för aktivitetsstöd redovisas alltid 
tillsammans med utvecklingsersättning eftersom dessa förmåner har mycket nära 
samband och inte går att särredovisa i statistiken i alla delar. Resultaten avseende 
barnbidrag redovisas tillsammans med förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg, som 
inte betraktas som egna förmåner. 

  

                                                      
3 I förvaltningskostnaderna ingår även kostnader för etableringsersättning eftersom de inte kan separeras 

från bostadsersättning och etableringstillägg i tidsredovisningen.  
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De förmåner som ingår i resultatredovisningen är markerade med fetstil i tabellen 
nedan. 

Tabell 1 Förmånsförteckning 

Adoptionsbidrag 

Aktivitetsersättning 

Aktivitetsstöd 

Arbetshjälpmedel 

Arbetsskadeersättning 

Arbetsskadelivränta 

Assistansersättning 

Barnbidrag 

Bilstöd 

Boendetillägg 

Bostadsbidrag 

Bostadsersättning 

Bostadstillägg 

Dagpenning till 
totalförsvarspliktiga 

Etableringsersättning 

Etableringstillägg 

Ersättning för höga 
sjuklönekostnader till 
arbetsgivare 

Familjebidrag till 
totalförsvarspliktiga 

Föräldrapenning 

Graviditetspenning 

Handikappersättning 

Internationell vård 

Närståendepenning 

Rehabiliterings-
ersättning 

Sjukersättning 

Sjuklönegaranti 

Sjukpenning 

Smittbärarersättning 

Statligt tandvårdsstöd 

Särskilt högriskskydd 

Tillfällig 
föräldrapenning 

Underhållsstöd 

Utvecklingsersättning 

Vårdbidrag 

Yrkesskadelivränta 

Utöver kostnader för de förmåner som förtecknas i tabellen ovan har Försäkringskassan 
även förvaltningskostnader för köp av rehabiliteringstjänster, bidrag till företags-
hälsovård, samverkan inom rehabiliteringsområdet och övrigt inom åtgärder mot 
ohälsa. Eftersom dessa verksamheter inte utgör slutprestationer har de inte tagits med i 
förteckningen ovan. Det gäller även beslut om sjukpenninggrundande inkomst och 
försäkringstillhörighet. 
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Modell och metoder för 
bedömning av resultat 

I detta avsnitt redovisas vår modell för bedömning av utvecklingen av 
kvaliteten i handläggningen och tillämpade metoder samt beskrivningar 
av hur vi bedömer våra resultat. 

Kvalitet i prestationerna 
Försäkringskassan ska enligt regleringsbrevet för 2017 redovisa utvecklingen av 
kvaliteten i handläggningen av ärenden samt genomförda åtgärder i syfte att förbättra 
kvaliteten. 

Försäkringskassans definition av kvalitet 
Under året har Försäkringskassan fattat beslut om en ny kvalitetsdefinition: 

Med kvalitet avses att vi bedriver en verksamhet som präglas av rätts-
säkerhet, service och effektiv användning av resurser.4 

Det innebär att kvaliteten i handläggningen från och med 2017 bedöms utifrån tre 
aspekter: rättssäkerhet, service och produktivitet. Tidigare år har kvaliteten i hand-
läggningen bedömts utifrån aspekterna rättslig kvalitet och service, bemötande och 
kompetens. Figuren nedan visar de olika delarna som ligger till grund för bedömningen 
av kvalitetens utveckling. 

Figur 1 Försäkringskassans kvalitetsdefinition 

 

                                                      
4 Den tidigare kvalitetsdefinitionen som tillämpades i årsredovisningen 2016 löd ”Med kvalitet avses att, 

inom ramen för en korrekt tillämpning av gällande lagstiftning, möta kundernas behov och överträffa 
förväntningarna på service, bemötande och kompetens”. 
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Systematisk kvalitetsutveckling 
Försäkringskassan följer upp kvaliteten i handläggningen genom en modell för 
systematisk kvalitetsutveckling. Modellen bygger på kontroller som utförs manuellt 
eller automatiskt i handläggningen som ska säkerställa att vi fattar korrekta beslut, att 
utbetalningarna stämmer överens med besluten och att handläggningen är rättssäker. 
Vissa av kontrollerna är så kallade nyckelkontroller som bedöms ha avgörande 
betydelse för att rätt beslut fattas och rätt ersättning betalas ut. Utan nyckelkontrollerna 
skulle de ekonomiska riskerna öka betydligt. 

Genom att följa upp och utvärdera om nyckelkontrollerna genomförs och är ändamåls-
enliga kan vi identifiera brister i handläggningen och utveckla kvaliteten. Det gör det 
möjligt att bedöma, redovisa och utveckla kvaliteten i handläggningen samt skapa 
lärande för medarbetarna och myndigheten genom samlad och systematisk uppföljning 
och analys. Detta är ett årligt återkommande arbete som innebär att Försäkringskassan 
kontinuerligt kommer att arbeta aktivt med att identifiera förbättringsområden och 
risker för felaktiga utbetalningar som kan behöva åtgärdas. 

Under 2017 har modellen för systematisk kvalitetsutveckling utvecklats för att stämma 
överens med den nya kvalitetsdefinitionen. Vi har också skapat förutsättningar för en 
mer enhetlig och omfattande tillämpning av modellen genom att ta fram kompletterande 
stödmaterial, till exempel analysmallar. Riktlinjer för arbetet uppdaterades under 
sommaren 2017 och har tillämpats vid kvalitetsanalyserna.5 

Målet är att modellen ska vara en naturlig del av myndighetens ledningsprocess. Under 
året har det också beslutats att resultat från alla former av kvalitetsuppföljning i 
modellen ska ingå i myndighetens tre årliga samlade uppföljningar från och med 2018.6 

Figur 2 Modell för systematisk kvalitetsutveckling 

 
 

  

                                                      
5 Riktlinjer (2016:07), Arbetet med systematisk kvalitetsutveckling i handläggningen. 
6 Ibid. 
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Fakta – modell för systematisk kvalitetsutveckling 
Modellen omfattar i dag följande moment: 

– Kvalitetsuppföljningar med stöd av uppföljningsverktyget Väksten, som innebär 
att handlagda ärenden följs upp på individ- eller teamnivå. Uppföljningen gäller 
tillämpningen av det förmånsspecifika regelverket, tillämpningen av förvalt-
ningslagen samt specifika frågor om service och bemötande. Väksten är främst 
konstruerad utifrån förmånernas och ärendeslagens respektive kontroll-
strukturer7. Uppföljningen ger kunskap om styrkor och utvecklingsområden i 
manuellt handlagda ärenden och skapar möjlighet till lärande. 

– Kvalitetsuppföljning med stöd av kvalitetsindikatorer som innebär att 
Försäkringskassan kontinuerligt följer både myndighetsgemensamma och 
förmånsspecifika kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerna ger information om 
systematiska kvalitetsavvikelser. 

– Rättsliga kvalitetsuppföljningar som ger fördjupad kunskap inom områden där 
det finns tecken på brister i tillämpningen av regelverket. 

Dessa underlag, tillsammans med uppföljningar av applikationskontroller och 
interna och externa granskningar, analyseras på minst tre nivåer: i team, för 
förmånen och hela Försäkringskassan. Vid ett tillfälle per år sammanställs 
analyserna för respektive förmån. Dessa ligger sedan till grund för Försäkrings-
kassans årliga kvalitetsanalys. Tidigare år har kvalitetsanalyserna sammanställts 
två gånger per år. 

Riskanalyser för felaktiga utbetalningar är sedan 2015 en del av våra kvalitets-
analyser, eftersom risker för felaktiga utbetalningar till största delen är risker för 
rättsliga kvalitetsbrister i förmånerna.8 Riskanalysen beskriver de risker som finns 
trots de kontroller som görs i handläggningen och som kan leda till felaktiga beslut 
eller utbetalningar. Riskanalyser för felaktiga utbetalningar baseras på fakta och 
kunskap från samtliga kvalitetsuppföljningar inom modellen. Försäkringskassan 
mäter inte omfattningen av potentiellt felaktiga utbetalningar.9 

Fortsatta utmaningar för arbetet enligt modellen 
Trots att Försäkringskassan under året bland annat har förbättrat styrningen och stödet 
för den systematiska kvalitetsutvecklingen har ytterligare utvecklingsområden 
identifierats i samband med årsredovisningen. Enligt modellen ska en bedömning göras 
av nivån på kvaliteten i handläggningen enligt skalan ej tillfredsställande, tillfreds-
ställande eller god. Detta har visat sig vara komplicerat då principerna för att avgöra om 
kvaliteten är tillfredsställande eller god inte är tillräckligt utvecklade. Eftersom nivåerna 
inte är tillräckligt precisa anser vi att bedömningen av nivån, så som den är utformad i 

                                                      
7 En kontrollstruktur beskriver en förmåns villkor för rätten till ersättning samt villkor för ersättningens 

storlek, samordning och verkställande. Kontrollstrukturen beskriver även de kontroller som Försäkrings-
kassan gör för att säkerställa att dessa villkor uppfylls. Kontrollerna kan vara manuella eller inbyggda i 
olika IT-stöd. De manuella kontrollerna är handläggningsmoment. Vilka kontroller som görs och hur 
varierar beroende på villkoren som ska vara uppfyllda för att ge rätt till en viss förmån. Alla förmåner 
har därför en egen kontrollstruktur. Det finns 34 beslutade kontrollstrukturer, vilket är tre fler än 
föregående år. 

8 Riskanalyser för felaktiga utbetalningar har under 2017 genomförts för 29 av 34 förmåner och 
ärendeslag som har en kontrollstruktur och som har genomfört kvalitetsuppföljningar med Väksten. 
Dessa förmåner utgör cirka 89 procent av försäkringsutgifterna 2016. 

9 I Riksrevisionens rapport 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen – Försäkringskassans 
kontrollverksamhet rekommenderas regeringen att tillse att Försäkringskassan regelbundet mäter 
storleken på de felaktiga utbetalningarna. Regeringen har inte gett Försäkringskassan ett sådant uppdrag. 
År 2010 uppskattades att de felaktiga utbetalningarna från ett antal myndigheter uppgick till 16,5 
miljarder kronor, av 2009 års utbetalningar (ESV [2011:11] Samverkansuppdrag mot felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemet 2010). Denna siffra ska ses i relation till att myndigheternas totala 
utbetalningar uppgick till nära 500 miljarder kronor. Osäkerhetsintervallet är stort, mellan 4 och 29 
miljarder kronor.  
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dag, varken ger en tydlig bild av verksamheten eller skapar mervärde. Mot bakgrund av 
detta görs ingen bedömning av nivån på kvaliteten i årsredovisningen 2017. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats för att se över problematiken. 

Ett annat utvecklingsområde är att det fortsatt saknas ett gemensamt verktyg som 
stödjer uppföljningen av den automatiserade handläggningen. 

Försäkringskassans internrevision har under hösten granskat uppföljningsverktyget 
Väksten och dess förutsättning för att ligga till grund för bedömning av kvaliteten i 
handläggningen. Internrevisionen anser att slutsatserna från Väksten bör användas med 
försiktighet. Myndigheten anser dock att modellen sammantaget ger tillräckliga 
underlag för att vi med rimlig säkerhet ska kunna bedöma utvecklingen av kvaliteten i 
handläggningen. Vi uppfyller därmed kraven i regleringsbrevet 2017. Granskningen har 
dock lett till flera viktiga iakttagelser att ta med i det fortsatta utvecklingsarbetet av 
modellen.10 Även Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har under året granskat vår 
kvalitetsutvecklingsmodell. Rapporten publicerades i slutet av januari 2018. Försäk-
ringskassan ska lämna kommentarer och redovisa eventuella åtgärder till regeringen 
senast inom sex veckor efter att ISF har lämnat en rapport. Vid beslut av denna 
årsredovisning har rapporten därför ännu inte besvarats.11 

Bedömning av kvaliteten 
Försäkringskassan bedömer om utvecklingen av kvaliteten i handläggningen varit 
positiv, oförändrad eller negativ sedan det föregående året. Separata bedömningar av 
utvecklingen av kvalitetsaspekterna rättssäkerhet, service och produktivitet görs dels för 
Försäkringskassan som helhet, dels för de mest väsentliga förmånerna. Därefter görs en 
samlad bedömning av utvecklingen av kvaliteten i handläggningen på Försäkrings-
kassan som helhet. I den samlade bedömningen väger utvecklingen av rättssäkerheten 
tyngst. 

Om det saknas tillräckliga underlag kan kvaliteten inte bedömas. Det gäller också om 
det saknas underlag som har avgörande betydelse. I år finns tillräckliga underlag för 
samtliga redovisade förmåner. Att det finns underlag om kvaliteten i handläggningen 
och att dessa analyseras samlat och systematiskt bidrar till myndighetens interna 
styrning och kontroll. 

Bedömningen av utvecklingen av kvaliteten har i år anpassats till den nya kvalitets-
definitionen. Det innebär att befintliga underlag har sorterats in under kvalitets-
aspekterna på ett nytt sätt, och att aspekten produktivitet nu ingår i kvalitetsbedöm-
ningen. Fortfarande kan en bedömning av utvecklingen av kvaliteten över tid göras, 
eftersom det finns treårsvisa tidsserier för underlagen som ligger till grund för 
bedömningen. Men det går inte att jämföra årets bedömningar av utvecklingen av 
kvaliteten i handläggningen med de bedömningar som gjordes i årsredovisningen 2016. 

I årsredovisningen 2016 redovisade Försäkringskassan även en bedömning av om 
kvaliteten i handläggningen på myndigheten och inom förmånerna var god, tillfreds-
ställande eller inte tillfredsställande. Som tidigare nämnts görs inte denna typ av 
bedömning i år. 

                                                      
10 Internrevisionsrapport 2017:6, Väksten som underlag för bedömning av kvalitet i försäkrings-

handläggningen. 
11 ISF 2018:1, Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning. 
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Rättssäkerhet 
Bedömningen av hur rättssäkerheten har utvecklats i prestationerna görs utifrån en 
analys av underlag inom områdena rättslig kvalitet och skyndsamhet. Dessa underlag är 
resultat från uppföljningar med stöd av Väksten, antalet upptäckta felaktiga utbetal-
ningar, andelen felaktiga utbetalningar som orsakats av Försäkringskassan, intern 
försäkringskontroll, omprövningar och överklaganden, skadestånd och JO-anmälningar, 
rättsliga kvalitetsuppföljningar, uppföljningar av applikationskontroller samt interna 
och externa granskningar. Även resultat från Försäkringskassans kundundersökning 
ligger till grund för bedömningen. De enskildas upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
mäts genom frågan ”Anser du att det är möjligt att förutse ett beslut från Försäkrings-
kassan?”. 

Inom området skyndsamhet beaktas kvalitetsindikatorn handläggningstid, som avser 
tiden från ansökan till beslut.12 Även de enskildas upplevelse av vår skyndsamhet 
beaktas och mäts genom påståendet ”Mitt ärende handläggs snabbt” i Försäkrings-
kassans kundundersökning. 

För att kunna bedöma rättssäkerheten måste det finnas underlag som visar om nyckel-
kontrollerna i allt väsentligt är genomförda eller inte. I riktlinjerna för arbetet med 
systematisk kvalitetsutveckling har det i år förtydligats att de personer som deltar vid 
kvalitetsuppföljningar med Väksten behöver känna till förmånens nyckelkontroller. 
Detta kan exempelvis göras genom att nyckelkontrollerna märks ut i förmånens 
process, oavsett processtandard, eller i Väksten. 

Service 
Bedömningen av hur servicen har utvecklats i prestationerna görs utifrån en analys av 
underlag inom områdena tillgänglighet och bemötande. Dessa underlag är kvalitets-
indikatorer för tillgänglighet och väntetider i telefon samt användningen av digitala 
tjänster. De enskildas upplevelse av telefonkontakten mäts genom påståenden i en 
särskild undersökning där följande frågor ställs: 

– Har du fått den information du behöver? 
– Upplevde du att handläggaren lyssnade och var lyhörd för din situation? 
– Gav handläggaren dig ett vänligt bemötande? 

De enskildas upplevelse av tillgänglighet och bemötande mäts i Försäkringskassans 
kundundersökning genom att de får ange i hur hög grad som de instämmer i följande 
påståenden: 

– Det senaste skriftliga beskedet var lätt att förstå. 
– Jag får den hjälp jag behöver. 
– Jag blir bemött med respekt. 
– Försäkringskassan har goda kunskaper om de ersättningar och bidrag de handlägger. 
– Jag får tydlig information om vilka regler som gäller. 
– Det är lätt att veta vad som händer i mitt ärende. 
– Det är lätt att komma i kontakt med rätt person. 

                                                      
12 Inom barnbidrag följs handläggningstiden genom andelen ärenden som avslutas innan brytdatum för 

utbetalning. 
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Fakta – den årliga nationella kundundersökningen 
Den årliga kundersökningen riktas till ett slumpmässigt urval av alla personer i 
Sverige över 16 år som under det senaste året fått ett beslut eller en ersättning från 
Försäkringskassan. Eftersom antalet försäkrade med olika förmåner varierar 
kraftigt, är urvalet stratifierat efter förmånsgrupp. År 2017 omfattade undersök-
ningen totalt 24 förmåner. Som ett alternativ till pappersenkäten kan personerna 
välja att svara på en webbenkät, som även finns i engelsk, arabisk, bosnisk, polsk 
och somalisk version. 

Kundundersökningen 2017 genomfördes under mars–maj och besvarades av totalt 
6 134 personer. Svarsfrekvensen i undersökningen var 35 procent. Under de 
senaste åren har den varierat mellan 35 och 39 procent. År 2015 genomfördes en 
bortfallsundersökning på ett antal nyckelfrågor som visade att personer i bortfallet 
inte svarade på ett avvikande sätt. Dessa har hittills genomförts cirka vart femte år. 

Redovisade uppgifter för enskilda förmåner bygger på resultaten av kundundersök-
ningarna år 2015, 2016 och 2017. De resultat som skiljer sig mellan 2016 och 2017 
har testats för att kontrollera om de är statistiskt säkerställda. Även skillnader i 
resultaten mellan kvinnor och män har kontrollerats på motsvarande sätt. 

De försäkrades upplevelse av rättssäkerhet och service mäts via ett antal frågor 
och påståenden i den årliga kundundersökningen. Påståendena har en instämm-
andeskala från 1 till 5, där 1 betyder ”instämmer inte alls” och 5 ”instämmer helt”. 
Frågorna har en svarsskala där 1 betyder ”i mycket liten utsträckning” och 5 
”i mycket stor utsträckning”. 

Produktivitet 
Bedömningen av hur produktiviteten har utvecklats i prestationerna görs utifrån en 
analys av styckkostnaderna för förmånerna, det vill säga kostnaderna per utbetalning, 
per beslut eller per avslutat sjukfall. Vilket av de tre måtten som används varierar 
mellan de olika förmånerna. Generellt används kostnad per utbetalning för de förmåner 
där besluten anses mindre utredningskrävande. För sjukpenning används kostnad per 
avslutat sjukfall, eftersom denna kostnad har en starkare koppling till regeringens mål 
att förkorta sjukfallen. 

En fullständig kostnadsfördelning görs per beslut, utbetalning eller avslutat sjukfall i 
varje förmån. Utöver kostnader för handläggning hänför Försäkringskassan från och 
med 2017 kostnader för projekt, avskrivningar och nedskrivningar direkt till den 
förmån som kostnaden avser. Detta för att göra fördelningsmodellen mer transparent 
och begriplig. 

Indirekta kostnader hänförs till respektive förmån utifrån förmånens andel av den totala 
redovisade tiden för myndigheten. Tidigare år har myndighetens indirekta kostnader för 
gemensamma funktioner, projekt, avskrivningar, nedskrivningar, stabs- och expert-
funktionen och så vidare, fördelats på förmånerna utifrån redovisad tid. Viss justering 
gjordes för förmåner som bar en större del av IT-kostnaderna än genomsnittet, exempel-
vis för systemstöd (såsom ärendehanteringssystem) och självbetjäningstjänster. 

På grund av det förändrade redovisningssättet har förvaltningskostnaden per förmån 
och därmed också styckkostnaden räknats om för åren 2015 och 2016. 

Den sammantagna utvecklingen av produktiviteten för Försäkringskassan bedöms 
utifrån en beräkning enligt nationalräkenskapsmetoden. 
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Produktivitetsberäkning enligt nationalräkenskapsmetoden 
Försäkringskassan mäter administrationens produktivitetsutveckling med den så 
kallade nationalräkenskapsmetoden. Denna innebär att man beräknar en samman-
vägd prestationsvolym med hjälp av vikter som speglar hur resurskrävande olika 
ärendeslag är. Prestationsvolymen baseras på antalet beslut, utbetalningar eller 
avslutade sjukfall (antalet producerade ärenden) inom respektive förmån. För varje 
ärendeslag beräknas en vikt som utgörs av styckkostnaden under basåret (det år 
som redovisningen avser). Vikten multipliceras med det antal ärenden som 
producerats under respektive år. Denna fiktiva kostnad kallas för prestationsvolym 
och utgör täljare i måttet. 

Den sammanvägda prestationsvolymen jämförs för varje år med de verkliga kost-
naderna för verksamheten. Dessa kostnader utgör således produktivitetsmåttets 
nämnare. För att korrigera för de prisförändringar som inträffat under perioden 
räknas alla års kostnader om till basårets priser. Tidigare år har detta gjorts med ett 
statligt implicitprisindex, men från 2017 används konsumentprisindex från 
Statistiska centralbyrån. Anledningen är att konsumentprisindex har bedömts som 
mer ändamålsenligt då det används i andra sammanhang inom myndigheten när 
fasta priser ska beräknas, såsom i budgetunderlag. Det är även etablerat i 
samhället i stort och uppdateras frekvent. 

För att räkna om styckkostnaderna till 2015 års priser har styckkostnaderna för 
2017 dividerats med 1,028 och för 2016 med 1,010. 

Bedömningar av måluppfyllelse 
Försäkringskassan har tre mål i regleringsbrevet som redovisas separat i resultatredovis-
ningen. Målen avser sjukförsäkringen, assistansersättningen och föräldraförsäkringen, 
vilka motsvarar stora delar av vår verksamhet. En bedömning görs av om respektive 
mål är uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. 

Målbedömningarna baseras både på uppnådda resultat och genomförda insatser. De 
bygger i stor utsträckning på de resultat som redovisas i avsnitten Rättssäkerhet, Service 
och Produktivitet. 

Samlad resultatbedömning 
En samlad bedömning görs av Försäkringskassans resultat. Resultatet bedöms som 
antingen gott, tillfredsställande eller inte tillfredsställande. I bedömningen ingår 
ställningstaganden till hur prestationerna har utförts och utvecklats utifrån de tre 
kvalitetsaspekterna rättssäkerhet, service och produktivitet. Därtill ingår ställnings-
taganden till hur väl vi uppfyller regeringens uppsatta mål för myndigheten eftersom 
målen omfattar stora delar av vår verksamhet. 

Även för arbetsområden utanför förmånsredovisningen är ambitionen att redovisa hur 
resultaten utvecklats. 
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Försäkringskassans 
samlade resultat 

Under året har vi satsat på att öka kvaliteten i handläggningen med fokus på rättssäker-
heten. Vi bedömer att arbetet har gett goda resultat och att kvaliteten har utvecklats 
positivt sedan 2016. Dessutom bedömer vi att vi i stor utsträckning uppfyller de mål 
som satts upp för myndigheten. Fortfarande finns dock utvecklingsområden som 
behöver åtgärdas. Men för det totala resultatet för myndigheten är den positiva 
utvecklingen påtaglig och det samlade resultat bedöms därför vara tillfredsställande. 

Rättssäkerheten i handläggningen bedöms sammantaget ha utvecklats positivt. För-
säkringskassan ökar successivt automatiseringen av handläggningen. Förmåner som 
barnbidrag och statligt tandvårdsstöd är nästan helt automatiserade och inom 
föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning uppgår automatiseringsgraden till över 
50 procent. De kontroller som är inbyggda i IT-systemen har under året fungerat i stort 
sett utan störningar, vilket skapar goda förutsättningar för likformig och korrekt 
rättstillämpning. 

Andelen beslut som ändras i förvaltningsrätten och efter omprövning minskar. Detta 
trots att vi inom flera förmåner, så som inom sjukpenning, sjukersättning och aktivitets-
ersättning, fattar fler avslagsbeslut. Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar minskar 
också. De genomsnittliga handläggningstiderna är relativt stabila. De enskilda anser i 
högre grad än föregående år att deras ärende handläggs snabbt och omdömet i kund-
undersökningen uppgår i år till 3,8 uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en 
femgradig skala. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det finns fortsatta utmaningar 
inom rättssäkerhetsområdet. Vi har generellt en förbättringspotential avseende 
förvaltningsrättsliga aspekter så som dokumentation, beslutsmotiveringar och värdering 
av underlag. Men för merparten av förmånerna är dessa förbättringsområden inte så 
stora att de kan betraktas som väsentliga. Inom sjukpenning och aktivitetsersättning 
behöver vi öka vår förmåga att arbeta tidigt och aktivt i handläggningen. Inom 
assistansersättning behöver vi förbättra genomförandet av viktiga kontroller och 
utredningar i handläggningen kopplat till det förmånsrättsliga regelverket. 

Även vår service bedöms sammantaget ha utvecklats positivt. Tillgängligheten i telefon 
har ökat från en redan hög nivå och väntetiderna har förkortats ytterligare. Våra digitala 
tjänster fungerar väl. Exempelvis har antalet besök på vår webbplats ökat med cirka 25 
procent sedan 2016 och uppgår nu till cirka 50 miljoner. Dessutom använder allt fler 
personer möjligheten att ansöka om förmåner digitalt. Inom till exempel tillfällig 
föräldrapenning är nästan samtliga ansökningar nu digitala. Vårt bemötande och vår 
tillgänglighet får oförändrade omdömen i kundundersökningen och uppgår till 3,8 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala. 

Produktiviteten i handläggningen bedöms dock sammantaget ha minskat något sedan 
föregående år. Detta är primärt en följd av vår generella satsning på att förbättra 
rättssäkerheten som gett goda resultat, men som lett till något ökade kostnader i hand-
läggningen. Personalomsättning och rekrytering har också bidragit till produktivitets-
minskningen, eftersom nya handläggare många gånger har lägre produktionskapacitet 
under upplärningsfasen. 
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En väl fungerande kompetensförsörjning skapar förutsättningar för att fullgöra vårt 
uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vår personalomsättning är oförändrad 
sedan 2016, men bedöms vara för hög vilket skapar onödiga kostnader och kan bidra till 
lägre kompetens i verksamheten. Låg sjukfrånvaro bidrar också till en väl fungerande 
verksamhet. I år har sjukfrånvaron minskat något, men vi arbetar för att sänka den 
ytterligare. 

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 finns tre mål: ett för sjukförsäkringen, ett 
för assistansersättningen och ett för föräldraförsäkringen. 

Målet för sjukförsäkringen bedöms, i likhet med föregående år, som delvis uppfyllt. 
Rättssäkerheten har utvecklats positivt inom sjukpenning, sjukersättning och aktivitets-
ersättning. I Försäkringskassans uppdrag ingår också att genomföra aktiviteter som 
syftar till att rätt person ska få rätt åtgärd i rätt tid. Inom detta område behöver vi 
fortfarande bli bättre, bland annat genom att förbättra vår kunskap om vilka aktiviteter 
som bäst skapar förutsättning för återgång i arbete. Den totala sjukfrånvaron beskrivs 
med ohälsotalet. Under det senaste året har ohälsotalet minskat, vilket beror på att färre 
personer har sjukersättning och sjukpenning. Även sjukpenningtalet har börjat minska 
och ligger nu på en nivå som gör det möjligt att nå 9,0 dagar år 2020. Skillnaden i 
sjukpenningtal mellan kvinnor och män har inte minskat. Antalet nybeviljade sjuk-
ersättningar ligger på en historiskt låg nivå och understiger kraftigt de 18 000 i 
genomsnitt per år som regeringen satt som tak.  

Även målet för assistansersättningen bedöms, i likhet med föregående år, som delvis 
uppfyllt. Rättssäkerheten i handläggningen har utvecklats något positivt, men det finns 
fortfarande viktiga utmaningar att hantera avseende rättstillämpningen. I syfte att öka 
rättssäkerheten har stödet för tillämpningen av försäkringen förbättrats. Förutsättning-
arna för att öka kvaliteten i de medicinska bedömningarna har också förbättrats genom 
att specialiserade försäkringsmedicinska rådgivare knutits till handläggningen. Alla 
handläggare arbetar nu i det nya IT-stödet och fler e-tjänster har utvecklats. Kontroll-
erna för att motverka överutnyttjande har förbättrats, vilket lett till att utbetalningarna 
till ett antal assistansanordnare har stoppats. 

Målet för föräldraförsäkringen bedöms, i likhet med föregående år, som helt uppfyllt. 
Informationsinsatser har genomförts för att öka kunskapen om föräldraförsäkringen, 
främst bland de som inte tidigare har tagit ut någon ersättning. Vi har även gjort insatser 
för att informera om vikten av ett jämställt föräldraskap. Under 2017 har andelen dagar 
med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning som tas ut av män ökat. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att förtroendet för Försäkringskassan och för social-
försäkringen är i stort sett oförändrat sedan föregående år. 
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Försäkringens omfattning 
och verksamhetens 
finansiering 

I detta avsnitt redovisas försäkringsutgifter, antal individer som tar emot 
förmåner samt volymer av beslut och utbetalningar. Därtill redovisas 
kostnaderna för att bedriva Försäkringskassans verksamhet och 
finansieringen av denna. 

Under 2017 betalade Försäkringskassan ut cirka 228 miljarder kronor från social-
försäkringen, vilket motsvarar cirka 5 procent av Sveriges BNP. Utbetalningarna 
finansieras till största delen genom anslag. Drygt hälften av pengarna går till sjuka och 
personer med funktionsnedsättning. Cirka en tredjedel går till barnfamiljer. Resterande 
del består främst av ersättningar inom arbetsmarknadsområdet. Kostnaden för att 
administrera förmånerna och övriga uppdrag uppgick till 9 184 miljoner kronor. Till 
största delen finansieras administrationen genom ett förvaltningsanslag. 

Försäkringens omfattning 
Nedan redovisas försäkringsutgifterna för de väsentligaste förmånerna och för 
Försäkringskassan totalt. Försäkringsutgifterna utgörs av de pengar som betalas ut i 
form av förmåner, bidrag och andra ersättningar. Även antalet unika individer med 
utbetalning av förmån samt antalet utbetalningar eller beslut för de mest väsentliga 
förmånerna redovisas. För sjukpenning redovisas också antalet avslutade sjukfall. 

Tabell 2 Försäkringsutgifter, miljoner kronor 

 2015 2016 2017 

Förändring 
2016–2017, 

procent 

Andel av 
totala 

försäkrings-
utgifterna, 

procent 
Aktivitetsersättning 3 755 3 925 3 900 –0,6 1,7 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 14 177 13 842 13 126 –5,2 5,8 
Assistansersättning, brutto 29 774 26 311 27 935 6,2 12,3 
Assistansersättning, inbetalt från kommunerna* 4 872 4 835 4 674 –3,3 –  
Assistansersättning, netto* 24 902 21 476 23 261 8,3 –  
Barnbidrag 25 764 26 344 27 288 3,6 12,0 
Bostadsbidrag 4 875 4 655 4 613 –0,9 2,0 
Bostadsersättning 252 318 389 22,3 0,2 
Etableringstillägg 328 389 501 28,8 0,2 
Föräldrapenning 30 812 32 163 33 554 4,3 14,7 
Sjukersättning 41 962 40 614 38 828 –4,4 17,1 
Sjukpenning 34 827 37 891 36 203 –4,5 15,9 
Statligt tandvårdsstöd 5 253 5 527 5 775 4,5 2,5 
Tillfällig föräldrapenning 6 821 7 241 7 558 4,4 3,3 
Övriga förmåner 26 054 27 917 28 055 0,5 12,3 
Totalt 224 654 227 137 227 725 0,3 100,0 

* Ingår inte i de totala försäkringsutgifterna. 
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Tabell 3 Antal unika individer med utbetalning av förmån under respektive år1 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 

procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 20 479 21 501 21 238 23 187 24 487 24 469 43 666 45 988 45 707 –0,6 
Aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning 137 311 125 219 117 309 158 969 150 552 139 474 296 280 275 771 256 783 –6,9 
Assistansersättning 7 809 7 606 7 303 9 166 8 985 8 667 16 975 16 591 15 970 –3,7 
Barnbidrag 1 043 018 1 051 352 1 068 031 227 406 298 049 352 344 1 270 424 1 349 401 1 420 375 5,3 
Bostadsbidrag 189 951 184 163 180 230 111 080 107 932 106 865 301 031 292 095 287 095 –1,7 
Bostadsersättning 3 154 3 524 3 896 12 854 16 179 18 452 16 008 19 703 22 348 13,4 
Etableringstillägg 10 032 14 196 18 525 10 525 12 432 14 975 20 557 26 628 33 500 25,8 
Föräldrapenning 435 594 446 078 466 044 354 957 368 773 387 277 790 551 814 851 853 321 4,7 
Sjukersättning 199 339 189 038 178 402 135 123 128 689 122 383 334 462 317 727 300 785 –5,3 
Sjukpenning 389 623 399 862 387 413 220 116 225 578 218 174 609 739 625 440 605 587 –3,2 
Statligt 
tandvårdsstöd2 2 244 929 2 251 585 2 215 480 1 987 171 1 990 614 1 948 602 4 232 320 4 242 371 4 164 196 –1,8 
Tillfällig 
föräldrapenning 441 558 459 173 473 331 393 145 410 864 421 037 834 703 870 037 894 368 2,8 

1 För barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning är antalet individer år 2015 högre än i årsredovisningen 2016 på grund av 
efterregistreringar. 

2 I totalsumman för statligt tandvårdsstöd ingår även individer av okänt kön: 2015: 220 stycken, 2016: 172 stycken, 
2017: 114 stycken. 

Tabell 4 Volymer, beslut och utbetalningar1 

 2015 2016 2017 

Förändring 
2016–2017, 

procent 
Aktivitetsersättning, antal beslut 32 512 35 143 32 795 –6,7 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, antal 
utbetalningar 1 855 758 1 705 919 1 613 607 –5,4 
Assistansersättning, antal beslut 39 487 43 998 42 942 –2,4 
Assistansersättning, antal utbetalningar 183 615 161 034 162 300 0,8 
Barnbidrag, antal utbetalningar 22 514 289 24 035 946 25 570 273 6,4 
Bostadsbidrag, antal beslut 432 100 409 257 411 191 0,5 
Bostadsersättning, antal beslut 40 343 47 667 48 042 0,8 
Etableringstillägg, antal beslut 44 747 64 120 77 514 20,9 
Föräldrapenning, antal utbetalningar 3 955 951 4 104 735 4 361 559 6,3 
Sjukersättning, antal beslut 51 106 51 692 42 519 –17,7 
Sjukpenning, antal utbetalningar 2 792 850 2 935 294 2 789 659 –5,0 
Sjukpenning, antal avslutade sjukfall 527 669 539 746 542 693 0,5 
Statligt tandvårdsstöd, antal beslut2 10 423 316 10 267 618 10 044 164 –2,2 
Tillfällig föräldrapenning, antal utbetalningar 2 893 943 2 755 810 2 597 207 –5,8 

1 För sjukpenning redovisas också antalet avslutade sjukfall. 
2 Antalet beslut inom statligt tandvårdsstöd är något högre än i årsredovisningen 2016 på grund av förändringar i 

statistiksystemet. 

Förmåner till nyanlända ökar mest procentuellt 
Den procentuellt största ökningen av försäkringsutgifter, antal unika individer och antal 
beslut står bostadsersättning och etableringstillägg sammantaget för. Detta beror på att 
fler personer tilldelas en etableringsplan av Arbetsförmedlingen och därmed får rätt till 
ersättning. Det är också fler som får tillfälliga uppehållstillstånd enligt lagen (2016:752) 
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. De 
tillfälliga uppehållstillstånden förlängs ofta, vilket leder till ett nytt beslut gällande 
samma plan. 

Fler män än kvinnor får bostadsersättning eftersom ersättningen bara kan beviljas till 
nyanlända som bor ensamma i egen bostad, och sannolikt kommer fler män än kvinnor 
hit utan familj. 
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Ökade kostnader för assistansersättning 
Sett till de faktiska försäkringsutgifterna står assistansersättning för den största 
ökningen sedan föregående år. Färre personer har rätt till ersättningen, men de som 
beviljas ersättning får ofta fler timmar. 

Befolkningsutvecklingen ökar kostnaderna för föräldrapenning och 
barnbidrag 
Även försäkringsutgifterna för föräldrapenning har ökat mycket. Orsaken till detta är 
ökat barnafödande och invandring, vilket också återspeglas i antalet unika individer och 
antal utbetalningar av förmånen. Detta gäller även barnbidrag. 

Det är fortfarande en mycket större andel kvinnor än män som är mottagare av barn-
bidrag, även om skillnaden har minskat de senaste åren. Minskningen beror sannolikt 
på att huvudprincipen sedan den 1 mars 2014 är att barnbidraget delas mellan 
föräldrarna. 

Antalet utbetalningar av tillfällig föräldrapenning har minskat sedan föregående år. 
Orsaken är inte att barnen har blivit friskare, utan att förmånen sedan juni 2016 betalas 
ut en gång i månaden i stället för som tidigare en utbetalning för varje beslut. 

Utgifterna för sjukersättning minskar 
Sjukersättning står för den största minskningen av de faktiska försäkringsutgifterna 
sedan föregående år. Även antalet individer med sjukersättning har minskat sedan 2016. 
Det beror på att färre beviljas ersättningen och att många som har haft ersättningen 
övergår till att få ålderspension. 

Färre får sjukpenning 
Försäkringsutgifterna, antalet unika individer som får ersättning och antalet utbetal-
ningar av sjukpenning har minskat sedan 2016. Inflödet av ärenden minskar och 
perioderna med sjukpenning blir kortare. Fler ansökningar avslås också och antalet 
avslag under tid med ersättning har ökat, vilket bland annat är en konsekvens av våra 
insatser för att öka rättssäkerheten. 

Fler kvinnor än män får sjukpenning. Det finns flera orsaker till det. Till viss del beror 
det på att kvinnor i större utsträckning än män arbetar inom yrken som har hög sjuk-
frånvaro, och kvinnor har också i större utsträckning dubbel arbetsbelastning i form av 
både förvärvsarbete och hemarbete. Dessutom kan kvinnor bli sjukskrivna i samband 
med graviditet. 

God arbetsmarknad minskar behovet av aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning 
Antalet unika individer och antalet utbetalningar av aktivitetsstöd och utvecklings-
ersättning har minskat, vilket sannolikt beror på den starka arbetsmarknaden. 

Färre beslut om tandvårdsstöd 
Antalet beslut om statligt tandvårdsstöd minskar. Detta beror på färre patientbesök. 
Orsaken till det är inte känd. 
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Verksamhetens finansiering 
Försäkringskassans verksamhet finansieras till största del med förvaltningsanslag. Av 
verksamhetens förvaltningskostnader om 9 184 miljoner kronor finansieras 8 423 
miljoner kronor av förvaltningsanslaget. Utöver förvaltningsanslaget får Försäkrings-
kassan medel från anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen med 234 miljoner 
kronor. Dessa medel ska täcka kostnaderna för samverkan med Arbetsförmedlingen och 
hälso- och sjukvården inom bland annat rehabiliteringsområdet. 

Avgiftsintäkterna uppgår till 446 miljoner kronor och avser till största del intäkter från 
fakturerade tjänster till Pensionsmyndigheten, 268 miljoner kronor. I tjänsterna till 
Pensionsmyndigheten ingår framför allt utbetalningstjänster och IT-stöd för handlägg-
ning samt samverkan om servicekontor. I avgiftsintäkterna ingår också ersättning för 
samverkan om servicekontor med Skatteverket med 110 miljoner kronor. 

Tabell 5 Finansiering av Försäkringskassans verksamhet, miljoner kronor 

 2015 2016 2017 
Förvaltningsanslag 7 789 8 233 8 423 
Anslag Bidrag för sjukskrivningsprocessen 273 238 234 
Avgiftsintäkter 444 438 446 
Bidragsintäkter 67  64 68 
Finansiella intäkter 6 8 9 
Årets kapitalförändring 4 4 4 
Totalt 8 583 8 985 9 184 

 

Förvaltningsanslag 
De totala disponibla förvaltningsmedlen för 2017 uppgick till 8 544 miljoner kronor 
och bestod av årets tilldelning om 8 424 miljoner kronor samt ett anslagssparande från 
2016 om 120 miljoner kronor. Utöver verksamhetens kostnader finansierar förvalt-
ningsanslaget även medarbetares uttag av sparad semester från 2008 och tidigare med 
21 miljoner kronor. Motsvarande kostnad redovisas inte i resultaträkningen. 

Tabell 6 Förvaltningsanslag, miljoner kronor 

 2015 2016 2017 
Anslagssparande (+) / Utnyttjad kredit (–) vid årets ingång –23 183 120 
Tilldelade medel 8 030 8 202 8 424 
Kostnader för verksamhet –7 789 –8 233 –8 423 
Utgifter för uttag av sparade semesterdagar från 20081  –35 –32 –21 
Anslagssparande (+) / utnyttjad kredit (–) vid årets utgång 183 120 100 

1 Från och med 2009 avräknas myndigheters förvaltningsutgifter kostnadsmässigt mot anslaget. Enligt undantags-
bestämmelser ska dock ackumulerad semesterlöneskuld per 31 december 2008 avräknas utgiftsmässigt, vilket innebär att 
när sparade semesterdagar från 2008 eller tidigare tas ut avräknas dessa mot anslaget. 
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Förvaltningskostnader per kostnadsslag 
Tabellen nedan visar förvaltningskostnader fördelade per kostnadsslag för åren  
2015–2017. 

Tabell 7 Totala förvaltningskostnader uppdelade på kostnadsslag, miljoner kronor 

 2015 2016 2017 

Förändring 
2016–2017, 

procent 

Andel av totala 
förvaltnings-

kostnader, procent 
Personal 6 323 6 743 6 919 2,6 75,3 
Lokaler 602 587 599 2,0 6,5 
Konsulter/IT-tjänster 360 377 374 –0,8 4,1 
Övriga kostnader 692 664 559 –15,8 6,1 
Av- och nedskrivningar 604 610 730 19,7 8,0 
Räntor och övriga finansiella 
kostnader 2 4 3 –25,0 0,0 
Totalt 8 583 8 985 9 184 2,2 100,0 

Försäkringskassan är en personalintensiv organisation och personalkostnaderna utgör 
cirka 75 procent av förvaltningskostnaderna. Personalkostnaderna uppgick under året 
till 6 919 miljoner kronor, en ökning med 176 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 
procent. Ökningen förklaras framför allt av avtalsenliga löneökningar. Antalet 
årsarbetskrafter har också ökat. 

I posten övriga kostnader ingår bland annat kostnader för porto, telefoni och data-
kommunikation, operationell leasing samt kostnader för annonser och informations-
kampanjer. Kostnader för telefoni och datakommunikation uppgick till 53 miljoner 
kronor. Kostnaderna har minskat med 14 miljoner kronor med anledning av den nya 
lösningen med IP-baserad telefoni som infördes under 2016. Kostnaderna för 
operationell leasing har minskat med 18 miljoner kronor med anledning av att 
Försäkringskassan nu äger viss datautrustning för lagring som tidigare hyrdes. 
Kostnaderna för annonser och informationskampanjer har minskat med 27 miljoner 
kronor och uppgår till 5 miljoner kronor. Föregående år fick Försäkringskassan i 
uppdrag att genomföra breda informationsinsatser för att öka kunskapen inom 
sjukförsäkringen till en kostnad om 25 miljoner kronor. Motsvarande informations-
insatser har inte genomförts under 2017. 

De totala av- och nedskrivningarna har ökat med 120 miljoner kronor i jämförelse med 
föregående år och uppgår till 730 miljoner kronor. Ökningen förklaras framför allt av 
nedskrivningar av delar av projektet Aktivitetsstöd på 58 miljoner kronor till följd av att 
en del av funktionaliteten i det befintliga IT-stödet inte längre kan användas efter regel-
förändringar. Dessutom har avskrivningar av egenutvecklade immateriella anläggnings-
tillgångar ökat med 58 miljoner kronor. Ökningen beror på att de stora projekten 
avseende IT-stöd för assistansersättning och digitalisering av sjukförmåner har tagits i 
drift, det första under senare delen av 2016 och det andra under 2017. 
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Förvaltningskostnader fördelade per förmån 
Tabell 8 Förvaltningskostnader, miljoner kronor1 

 2015 2016 2017 

Förändring 
2016–2017, 

procent 

Andel av totala 
förvaltnings-

kostnader, procent 
Aktivitetsersättning 400 401 426 6,2 4,6 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 662 651 709 8,9 7,7 
Assistansersättning 404 347 489 40,9 5,3 
Barnbidrag 197 202 198 –2,0 2,2 
Bostadsbidrag 260 261 296 13,4 3,2 
Etableringsförmåner2 57 73 90 23,3 1,0 
Föräldrapenning 657 606 630 4,0 6,9 
Sjukersättning 442 456 408 –10,5 4,4 
Sjukpenning 3 204 3 673 3 656 –0,5 39,8 
Statligt tandvårdsstöd 187 169 153 –9,5 1,7 
Tillfällig föräldrapenning 460 521 496 –4,8 5,4 
Övrigt3 1 653 1 625 1 633 0,5 17,8 
Totalt 8 583 8 985 9 184 2,2 100,0 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016. 
Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

2 Innefattar kostnader för etableringsersättning, etableringstillägg samt bostadsersättning. 
3 I posten Övrigt ingår kostnader för förmåner som inte specificeras ovan samt för de tjänster som levereras till 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

Tabellen ovan visar hur de totala förvaltningskostnaderna på 9 184 miljoner kronor 
fördelar sig per förmån. De största procentuella förändringarna jämfört med föregående 
år återfinns inom förmånerna assistansersättning, etableringsförmånerna, bostadsbidrag 
samt inom sjukersättning. 

Förvaltningskostnaderna inom assistansersättning har ökat med cirka 41 procent jämfört 
med föregående år. Det är högre kostnader för handläggning som främst förklarar 
ökningen av kostnaderna. Under året har också ett nytt IT-stöd implementerats som i 
uppstartsskedet kräver stora resurser. Avskrivningskostnaderna har också ökat sedan 
föregående år. 

Inom etableringsförmånerna har förvaltningskostnaderna ökat med cirka 23 procent 
jämfört med föregående år, vilket kan förklaras av de stora volymökningarna inom 
förmånerna. Många nya handläggare har anställts för att möta de ökade volymerna samt 
för att hantera införandet av nytt regelverk som införs 2018. 

Förvaltningskostnaderna för bostadsbidrag har ökat med cirka 13 procent jämfört med 
föregående år. Ökningen förklaras till viss del av ökat antal beslut, men främst av ökade 
handläggningskostnader med anledning av den kompetensväxling som gjorts inom 
myndigheten efter att telefonin har integrerats med handläggningen under året.  

Inom sjukersättning har förvaltningskostnaderna minskat med cirka 11 procent sedan 
föregående år. Detta förklaras av att antalet beslut har minskat med cirka 18 procent och 
antalet årsarbetare inom förmånen har minskat med cirka 11 procent sedan föregående år. 
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Verksamhetsutveckling 

I detta avsnitt redovisas Försäkringskassans arbete med verksamhets-
utveckling övergripande. Tyngdpunkten ligger på 2017, även om 
utvecklingsarbetet ofta sträcker sig över flera år. 

Verksamhetsutveckling med IT-inslag 
Verksamhetsutveckling med IT-inslag som kostar över 3 miljoner kronor hanteras inom 
en central utvecklingsram och sammanställs i en utvecklingsplan för myndigheten. 
Utvecklingsplanen innehåller både förstudier och genomförandeprojekt. Under året har 
41 förstudier och 83 genomförandeprojekt bedrivits. Fokus har varit ökad service, 
förbättrad produktivitet och ökad rättssäkerhet. 

Av de 763 miljoner kronor som var avsatta för större utveckling med IT-inslag har cirka 
704 miljoner kronor förbrukats. Cirka 189 miljoner kronor har använts till IT-utveck-
ling till följd av lag- och regeländringar, medan cirka 483 miljoner kronor satsats på 
egeninitierad utveckling. 32 miljoner kronor har använts till utveckling av tjänster i 
samarbete med Pensionsmyndigheten. 

Tabell 9 Utvecklingskostnader med IT-inslag, tusen kronor1 
  2015 2016 2017 
Genomförandeprojekt 622 210 627 343 669 621 
Förstudier 18 686 39 657 34 104 
Utvecklingskostnad, totalt 640 896 667 000 703 725 

1 Bearbetade data från ekonomisystemet. 

Försäkringskassan har fortsatt att utveckla de digitala tjänsterna och öka graden av 
automatisering i handläggningen. Under året har det bland annat gällt sjukpenning, 
assistansersättning och ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Vi 
har även utvecklat system som ska minska antalet felaktiga utbetalningar och stödja att 
insatser riktas till rätt ärenden, samt påbörjat förberedelserna för en genomgripande 
systemförnyelse. 

Nedan redogörs för de viktigaste projekten inom verksamhetsutveckling med IT-inslag 
som pågått under året. 

Nytt IT-stöd för assistansersättning ska minska antalet felaktiga utbetalningar, 
effektivisera handläggningen och leda till högre processefterlevnad inom förmånen. 
Projektet startade 2013 och ska avslutas 2019. Se avsnittet Assistansersättningen. 

Digitalisera sjukförmåner ska effektivisera handläggningen av sjukpenning och 
frigöra tid från enklare ärenden till förmån för mer komplicerade. Projektet startade 
2015 och avslutades 2017. Se avsnittet Sjukförsäkringen. 

Ramverk för bedömning av kundbehov och risk ska minska antalet felaktiga 
utbetalningar och öka möjligheten att rikta insatser dit behoven eller riskerna är störst. 
Ramverket är ett analysbaserat system för beslutsstöd som används i flera förmåner. 
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Projektet startade 2014 och den första etappen färdigställdes under 2017. Se bland annat 
avsnittet Säkerställa korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott. 

Digitalt grunderbjudande gör det möjligt för fler att använda Försäkringskassans 
e-tjänster och att direkt på webbplatsen få information om sina ärenden samt 
aviseringar om kommande utbetalningar. Projektet startade 2016 och avslutades 2017. 
Se avsnittet Service. 

COBOL färdplan syftar till att framtidssäkra förvaltning, drift och utveckling av 
Försäkringskassans IT-stöd genom att byta ut programmeringsspråket COBOL. 
Projektet startade 2017 och förväntas pågå under flera år framåt. 

Verksamhetsutveckling utifrån lag- och regeländringar 
IT-stödet för tandvårdsstöd har anpassats till ändringar i Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverkets föreskrifter, andra lagkrav samt de planerade ändringar som 
beskrivs i betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla.13 Projektet startade 2015 och 
avslutades 2017. 

IT-stödet för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning har 
anpassats till nya regler för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser som införs den 
1 januari 2018.14 Projektet startade kvartal fyra 2016 och kommer att avslutas under 
2018. 

Ett projekt för att hantera de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning startade under 2017. Projektet avslutades i juni efter att 
införandet av förmånerna skjutits på framtiden, men togs upp igen i december. De nya 
förmånerna ska enligt planen införas i slutet av 2018. 

Verksamhetsutveckling i samverkan 
En del av Försäkringskassans verksamhetsutveckling görs i samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. Utveckling som bedrivs i samverkan är ofta initierad 
av regleringsbrev eller särskilda myndighetsöverenskommelser. Nedan beskrivs några 
av de viktigaste aktiviteterna. 

Informationsväg Försäkringskassan Vården är en teknisk plattform för fortsatt 
elektroniskt utbyte av medicinsk information mellan Försäkringskassan och hälso- och 
sjukvården. Projektet startade 2014 och avslutades under december 2017. Se avsnittet 
Sjukförsäkringen, Försäkringskassans insatser för att uppnå målen. 

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) är ett system för 
elektroniskt utbyte av information mellan EU-länder. Systemet har tagits i drift och ska 
vara helt utbyggt 2019. Under 2017 har en förstudie pågått och ett antal genomförande-
projekt startat, bland annat för att utveckla datafångst och Sveriges anslutning till 
systemet. Se avsnittet Stabs- och expertfunktionen. 

                                                      
13 SOU 2015:76, Ett tandvårdsstöd för alla. Fler och starkare patienter. 
14 Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
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Försäkringskassan har haft i uppdrag av regeringen att delta i arbetet med att undersöka 
och utvärdera ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat 
kunna jämföra IT-kostnader. Resultatet av arbetet redovisades till Regeringskansliet i 
december.15 

Regeringen har även gett Försäkringskassan i uppdrag att pröva och utvärdera former 
för att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift för vissa myndigheter.16 En del-
redovisning av hur uppdraget ska genomföras har lämnats till Regeringskansliet i 
november.17 

Verksamhetsutveckling utan IT-inslag 
En del av myndighetens verksamhetsutveckling bedrivs som projekt utan IT-inslag. De 
viktigaste insatserna har samlats i ett antal så kallade strategiska initiativ. Initiativen 
syftar till att stödja myndighetens prioriteringar, och följs särskilt av Försäkringskassans 
ledningsgrupp. Några av initiativen beräknas pågå fram till år 2020, medan andra 
avslutas tidigare. 

Utveckla och införa Försäkringskassans produktionssystem fokuserar på ett gemen-
samt arbetssätt för planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar. 
Målet är att bidra till hög kvalitet, effektiva flöden och god arbetsmiljö. 

Samlad plan för att sänka sjuktalen samordnar Försäkringskassans insatser för en 
mer rättssäker tillämpning som bidrar till att sänka sjukpenningtalet. Se avsnittet 
Sjukförsäkringen. 

Minska den interna sjukfrånvaron samordnar Försäkringskassans insatser för att 
sänka den interna sjukfrånvaron. 

Minska väntetiderna i kundcenter syftade till att minimera onödig efterfrågan18, 
förkorta väntetider samt förbättra tillgängligheten i Försäkringskassans kundcenter. 
Initiativet har avslutats i och med att vårt kundcenter upphörde och telefonin 
integrerades i handläggningsverksamheten. 

Motverka det brottsliga nyttjandet av assistansersättning samordnar Försäkrings-
kassans insatser för att motverka det brottsliga nyttjandet av assistansersättningen, 
säkerställa korrekta utbetalningar och värna legitimiteten i försäkringen. Initiativet var 
under delar av 2017 en separat satsning, men lyftes under året in i den ordinarie 
verksamheten. Se avsnittet Assistansersättningen. 

Effektiv IT-styrning samordnar Försäkringskassans insatser för att öka förmågan att 
styra IT-utveckling. Försäkringskassan har säkerställt att de projekt som planeras går i 
linje med Försäkringskassans inriktning. Vi har också utrett hur det analytiska arbetet 
kan stödja verksamhetsutvecklingen på ett bättre sätt och vilka styrmodeller och 
arbetsmetoder som ska tillämpas. 

Långsiktig personalförsörjning inom Försäkringskassan utreder och föreslår 
åtgärder för att kunna rekrytera och behålla personal med relevant kompetens utifrån de 
skilda förutsättningar som råder på arbetsmarknaden i olika delar av landet. 

                                                      
15 Redovisning avseende ramverk för IT-kostnader, dnr 013791-2017. 
16 Dnr Fi2017/03257/DF Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift. 
17 Delredovisning Samordnad och säker statlig IT-drift, dnr 046278-2017.  
18 Med onödig efterfrågan menas kontakter till följd av att Försäkringskassan har misslyckats med att ge 

personer tillräcklig information inom ramen för den ordinarie processen. 
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Förbättringsområden 
Sedan 2013 har förmågan att leda och styra verksamhetsutveckling med IT-inslag varit 
ett förbättringsområde. Därför har ett antal åtgärder vidtagits som nu börjar ge effekt. 
Vi kan se att förmågan att leverera efterfrågad funktionalitet inom utsatt tid och till 
beräknad kostnad har förbättrats under 2017, med undantag för de större utvecklings-
insatser som startades längre tillbaka. Andelen lyckade projekt var 44 procent vid 
senaste mätningen 2017.19 

Under 2017 har ytterligare åtgärder vidtagits för att förbättra utvecklingsstyrningen. 
Bland annat har vi 

– identifierat övergripande behov av kompetensutveckling 
– startat ett nätverk för produktägare för att förstärka kompetensen, utbyta erfarenheter 

och lösa gemensamma problem 
– tagit fram planer för digitalisering och automatisering 
– delat upp stora utvecklingsinsatser i mindre och mer hanterbara delar. 

                                                      
19 Definition av lyckade projekt: projekt där den planerade effekthemtagningen är minst 75 procent av 

beslutad effekthemtagningsplan samt där kostnaden hålls inom intervallet +/−25 procent av ursprungligt 
beräknad kostnad. Definitionen är justerad jämfört med 2016 då tid användes i stället för kostnad. 
Resultatet mäts som ett rullande medelvärde av de 25 senaste projekten som har genomfört effekt-
uppföljning. 
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Rättssäkerhet 

Försäkringskassans handläggning ska vara rättssäker. Bedömningen av 
rättssäkerheten i prestationerna görs utifrån analys av resultat i underlag 
inom områdena rättslig kvalitet och skyndsamhet. I detta avsnitt 
redovisas hur rättssäkerheten har utvecklats dels för Försäkringskassan, 
dels för de mest väsentliga förmånerna. 

Bedömning av rättssäkerheten för 
Försäkringskassan 
Hur rättssäkerheten utvecklas bedöms genom en analys av resultat i underlagen inom 
områdena rättslig kvalitet och skyndsamhet. Bedömningen rättssäkerheten för 
Försäkringskassan kompliceras av att varje förmån regleras av en specifik lagstiftning 
med särskilda kriterier för utredning och bedömning av rätten till förmånen. Det innebär 
att de indikatorer och kvalitetsområden som ligger till grund för bedömningen av 
rättssäkerheten delvis skiljer sig åt mellan förmånerna och inte alltid är jämförbara. 
Trots detta anser vi att det möjligt att genom en samlad analys med rimlig säkerhet 
kunna bedöma hur rättssäkerheten utvecklas för myndigheten. 

Vår bedömning är att rättssäkerheten i handläggningen sammantaget har utvecklats 
positivt. 

Försäkringskassan ökar successivt automatiseringen av handläggningen. Förmåner som 
barnbidrag och statligt tandvårdsstöd är nästan helt automatiserade och inom föräldra-
penning och tillfällig föräldrapenning uppgår automatiseringsgraden till över 50 
procent. De kontroller som är inbyggda i IT-systemen har under året fungerat i stort sett 
utan störningar, vilket skapar goda förutsättningar för likformig och korrekt rätts-
tillämpning. 

Sedan föregående år minskar antalet upptäckta felaktiga utbetalningar, liksom andelen 
felaktiga utbetalningar som orsakas av Försäkringskassan. Även andelen ärenden med 
avvikelse i den interna försäkringskontrollen har minskat något. Antalet inkomna 
ansökningar om omprövning och antalet beslut som överklagas till förvaltningsrätten 
ökar däremot. Detta beror på att fler beslut om avslag har fattats inom förmåner så som 
sjukpenning och sjukersättning under året. Men andelen beslut som ändrats i förvalt-
ningsrätten och efter omprövning minskar, vilket bör tolkas som att våra beslut är 
korrekta. Det har också kommit in färre ansökningar om skadestånd och andelen 
beviljade skadestånd är oförändrad sedan föregående år. 

Det har dock gjorts fler JO-anmälningar, fler ärenden har remitterats från JO och antalet 
ärenden där JO uttalar kritik mot myndigheten har ökat. Orsaken är ofta långa hand-
läggningstider. Våra uppföljningar visar att vi har en generell förbättringspotential 
avseende förvaltningsrättsliga aspekter så som dokumentation, beslutsmotiveringar och 
värdering av underlag. Men för merparten av förmånerna är dessa förbättringsområden 
inte så stora att de kan betraktas som väsentliga. 
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De genomsnittliga handläggningstiderna är relativt oförändrade och de enskilda anser i 
högre grad än föregående år att deras ärenden handläggs snabbt. De enskildas upp-
levelse av om det går att förutse ett beslut är oförändrad. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Försäkringskassan har följt upp cirka 21 300 ärenden med stöd av verktyget Väksten.20 
Det motsvarar cirka 71 procent av det planerade antalet uppföljningar. 21 Detta bedöms 
vara en rimlig andel då det målsatta antalet uppföljningar bygger på en uppskattning 
och då genomförandet också påverkas av bland annat personalrörlighet och sjukfrån-
varo. Under 2016 genomfördes cirka 21 700 kvalitetsuppföljningar, vilket motsvarade 
cirka 72 procent av det planerade antalet. Samtliga förmåner som behandlas i resultat-
redovisningen har följts upp med stöd av Väksten. 

Under året har även sex fördjupade rättsliga kvalitetsuppföljningar genomförts.22 Dess-
utom har internrevisionen publicerat två rapporter och ISF och Riksrevisionen gjort två 
respektive en granskning som ligger till grund för bedömningen av utvecklingen av 
rättssäkerheten.23 Mer information presenteras i respektive förmåns avsnitt om rätts-
säkerhet. 

Sammantaget visar uppföljningarna att förvaltningsrättsliga aspekter är ett gemensamt 
utvecklingsområde. Dokumentationen i ärendena, värdering av underlag och utform-
ning av besluts- och kommuniceringsbrev behöver förbättras. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen. 

                                                      
20 Kvalitetsuppföljningarna gjordes under perioden 1 oktober 2016–31 augusti 2017. Avser 11 månader 

eftersom justering av tidsplan för kvalitetsanalys gjorts. 
21 Antalet bygger på antagandet att Försäkringskassan har cirka 7 500 medarbetare som handlägger 

socialförsäkringsärenden, vilket betyder att totalt cirka 30 000 ärenden ska följas upp varje 
uppföljningsperiod.  

22 Rättslig uppföljning 2017:1, Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner, Rättslig uppföljning 
2017:2, Graviditetspenning på grund av fysiskt ansträngande arbete, Rättslig uppföljning 2017:3, 
Sjukersättning, Rättslig kvalitetsuppföljning 2017:4, Assistansersättning; Omprövningar enligt 51 kap. 
12 § SFB, Rättslig uppföljning 2017:5, Sjukpenning – Den första sjukpenningrättsbedömningen och 
tillämpningen av rehabiliteringskedjan och Rättslig uppföljning 2017:6 Arbetsskador – Bedömningen av 
arbetsskada vid annan skadlig inverkan i arbetet. 

 Fem av sex uppföljningar som publicerats 2017 var försenade och ingick i de planerade rättsliga 
uppföljningarna för 2016. Under 2017 har en av åtta uppföljningar publicerats i enlighet med 
planeringen för 2017. Fyra planerade uppföljningar har utgått och tre är försenade. För att komma till 
rätta med förseningar av uppföljningarna har en resursförstärkning gjorts under hösten 2017.  

23 Internrevisionsrapport 2016:12, Aktivitetsstöd och Internrevisionsrapport 2017:2, Aktivitets-
ersättningens aktiviteter. ISF 2017:5, Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?, ISF 
2017:9, Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan. Riksrevisionen 2017:19, 
Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. 



 Rättssäkerhet  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 34 

Tabell 10 Felaktiga utbetalningar1 
 

Kvinnor2 Män2 Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kr, antal3 54 591 57 432 54 850 35 179 40 488 40 977 89 770 97 920 95 827 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kr, andel orsakade 
av Försäkringskassan, procent4 41,1 39,3 37,2 41,4 38,3 33,5 41,2 38,9 35,6 

1 Avser enbart felaktiga utbetalningar som 108 kap. 2 § SFB eller motsvarande bestämmelser i förordningar kan tillämpas 
för. Siffrorna inkluderar därmed inte de åter- eller tilläggsutbetalningar till följd av slutliga beslut och avräkningar som 
förekommer inom vissa förmåner. Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, bostadsersättning och etableringstillägg är 
inkluderade oavsett belopp. 

2 Cirka en procent av felutbetalningarna varje år gäller sammanboende hushåll med bostadsbidrag. För dessa utgör 
könsbestämmelsen i statistiken en mer eller mindre slumpvis uppdelning. Antalet bedöms som försumbart i detta 
sammanhang. 

3 Ett fåtal felaktiga utbetalningar under 1 000 kronor kan finnas med i statistiken, men antalet bedöms som försumbart. 
4 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 

utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Det totala antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har minskat något under året. 
Andelen som orsakats av Försäkringskassan har också minskat. Det är fler kvinnor än 
män som fått felaktiga utbetalningar och det är även en större andel felaktiga 
utbetalningar till kvinnor än till män som har orsakats av Försäkringskassan. Att vi i 
tabellen bara redovisar antalet felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor beror på att 
lägre belopp tidigare inte registrerades.24 Om utbetalningar under 1 000 kronor 
inkluderas, är antalet fel i år cirka 124 000. Det är färre än 2016, då cirka 129 000 
felaktiga utbetalningar upptäcktes. 

Tabell 11 Intern försäkringskontroll1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 35 183 31 251 
Andel med avvikelse, procent – 2,5 2,2 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

I den interna försäkringskontrollen granskas ärenden för att upptäcka avvikelser i form 
av felaktiga utbetalningar och risker för felaktiga utbetalningar. Här redovisas den 
granskning som görs av ett slumpmässigt urval ärenden. Även riskbaserade och riktade 
kontroller görs, men de redovisas i avsnittet Säkerställa korrekta utbetalningar och 
motverka bidragsbrott. 

Under 2017 granskades cirka 31 300 ärenden i det slumpmässiga urvalet.25 Avvikelser 
identifierades i 2,2 procent av dem, vilket är en liten minskning sedan 2016. Det rörde 
sig både om felaktiga utbetalningar och risker för framtida felaktiga utbetalningar, till 
exempel att historikuppgifter inte uppdaterats eller att man frångått rutinerna om 
dubbelattestering vid vissa utbetalningar. 

                                                      
24 Inga återkravsärenden skapades för misstänkta felaktiga utbetalningar under 1 000 kronor fram till juni 

2015, förutom för aktivitetsstöd, bostadsersättning och etableringstillägg som inte omfattades av den 
dåvarande beloppsgränsen. Sedan juni 2015 tillämpar Försäkringskassan en beloppsgräns på 2 000 
kronor för utredning av återkrav. Rutinen för beloppsgränsen innebär att ett återkravsärende skapas som 
därefter avslutas i och med ställningstagandet om att inte utreda återkrav. Denna hantering innebär att 
statistik numera förs över alla upptäckta felaktiga utbetalningar. Hanteringen av felaktiga utbetalningar 
under 2 000 kronor har inte förändrats i förhållande till hanteringen under 2015, då Försäkringskassan 
ställde sig bakom Pensionsmyndighetens förslag om regeländring för återkrav av felutbetalningar. Se 
Pensionsmyndigheten, Framställning om ändring i socialförsäkringsbalkens (SFB) bestämmelser om 
återkrav av felutbetalningar, VER 2013-325. 

25 Urvalsstorlekarna för respektive förmån baseras på ett antagande om att andelen avvikelser är 3 procent 
i genomsnitt med en felmarginal på +/−1 procentenheter, givet populationsstorleken. Med dessa urval 
kan vi med 95 procents säkerhet fastslå att den verkliga andelen avvikelser ligger inom de angivna 
konfidensintervallen. 
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Alla avvikelser återkopplas till berörd handläggare och chef. Syftet är dels att 
avvikelserna ska åtgärdas, dels att handläggarna ska utveckla sin kompetens. Flera 
insatser har genomförts för att förbättra kunskapen om avvikelserna och hur de 
påverkar den rättsliga kvaliteten, men detta är fortsatt ett utvecklingsområde. 

Tabell 12 Omprövningar1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden, antal 21 112 26 131 31 467 15 151 18 030 21 363 36 761 45 831 53 600 
Avgjorda ärenden, antal 19 603 19 798 33 834 14 259 14 115 22 394 34 221 35 436 57 199 
Ändrade beslut, procent 18,9 17,2 14,0 18,0 16,7 15,0 18,5 17,1 14,5 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

En person som är missnöjd med sitt beslut kan begära omprövning. Under året kom det 
in 53 600 ansökningar om omprövning. Det är cirka 17 procent fler än under 2016. 
Ökningen av antalet inkomna omprövningsärenden gäller främst sjukpenning och 
sjukersättning, där fler beslut om avslag har fattats under året. Ökningen av antalet 
avgjorda omprövningar beror bland annat på att många ärenden som kom in under 2016 
handlades först 2017. Sammantaget ledde det till att handläggningstiden inom 
omprövningsverksamheten ökade, från 78 dagar under 2016 till 83 dagar under 2017. 
Handläggningstiden var som längst i januari 2017, då ett avslutat ärende i genomsnitt 
tog 108 dagar. Under våren gjordes en avarbetning som medförde att handläggnings-
tiden gick ner till cirka 63 dagar i juli. Därefter har handläggningstiderna åter ökat, men 
inte till de nivåer som var vid årsskiftet mellan 2016 och 2017. 

Andelen ändrade beslut har minskat under 2017 och ligger i stort sett på samma nivå för 
både män och kvinnor. En vanlig orsak till att beslut ändras är att nya underlag till-
kommer i samband med omprövningen. I dessa fall behöver inte grundbeslutet ha varit 
felaktigt. 

Tabell 13 Mål i förvaltningsrätt1 

 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden, antal 9 999 10 548 16 992 
Avgjorda ärenden, antal 9 921 11 541 11 533 
Ändrade beslut, procent 13,7  25,9 11,2 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 genom att resultaten för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning 
bostadsersättning och etableringstillägg är rensade från mål som gällde Arbetsförmedlingen. 

Källa: Domstolsverket, Ciceron och ÄHS 

Den som inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan överklaga beslutet till allmän 
förvaltningsdomstol. Totalt kom cirka 17 000 överklaganden in till förvaltningsrätterna 
under 2017, vilket är cirka 61 procent fler än under 2016. Antalet inkomna överklag-
anden har främst ökat inom förmånerna sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersätt-
ning, assistansersättning och ärenden om ersättning för internationell vård. Av de 
ärenden som avgjordes i förvaltningsrätterna ändrades cirka 11 procent. Det är en lägre 
andel än 2016, då den var cirka 26 procent. Även i samband med överklagande är 
nytillkomna underlag en vanlig orsak till att grundbeslutet ändras. 

Skadestånd och JO-anmälningar 
Under 2017 kom det in totalt 345 skadeståndsärenden till Försäkringskassan. Det är en 
minskning med cirka 14 procent sedan 2016, då antalet var 399. Försäkringskassan har 
under året beviljat skadestånd i 19 ärenden, vilket motsvarar cirka 7 procent av de 277 
ärenden som avgjorts. 2016 beviljade Försäkringskassan skadestånd i cirka 6 procent av 
ärendena. 
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Under 2017 har 63 ärenden avgjorts av Justitiekanslern (JK). I 14 av dem beviljades 
skadestånd. Motsvarande antal 2016 var 66 avgjorda ärenden och 14 där skadestånd 
beviljades. Den vanligaste orsaken till att JK eller Försäkringskassan beviljar skade-
stånd är fel i handläggningen. 

En person som är missnöjd med sin kontakt med Försäkringskassan i formellt 
hänseende kan göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). Under året kom det in 
696 sådana anmälningar, vilket är 41 procent fler än föregående år. Antalet ärenden 
som remitterats från JO till Försäkringskassan för så kallad stor utredning ökade från 
59 stycken under 2016 till 71 stycken under 2017. Under 2017 har fyra remitterade 
ärenden avslutats utan kritik, under 2016 gällde det fem ärenden. JO uttalade kritik mot 
Försäkringskassans hantering i 54 ärenden efter stor utredning under 2017, att jämföra 
med 22 beslut med kritik under 2016. 

De anmälningar som har remitterats från JO beror ofta på långa handläggningstider. 
Flera av de remitterade anmälningarna beror även på att handlingar har sänts till fel 
person. 

De enskildas upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
De enskildas upplevelse av om det går att förutse ett beslut är oförändrad sedan 2016. 
Resultatet för frågan uttryckt som ett medelvärde på en femgradig skala uppgår till 3,3 
såväl 2017 som 2016. Sett till kön har dock resultatet för kvinnor försämrats sedan 
2016, från 3,3 till 3,2, vilket innebär att kvinnor nu bedömer den rättsliga kvaliteten 
som något sämre än vad männen gör. 

Skyndsamhet 
Utvecklingen av handläggningstiderna varierar mellan förmånerna. Inom sjukersättning 
har de förkortats med 33 dagar. Näst största minskningen finns inom etableringstillägg 
och aktivitetsersättning, där de förkortats med fem dagar. De förkortade handläggnings-
tiderna beror bland annat på att fler handläggare anställts och att nya sätt att styra 
produktionen införts. Sammantaget är handläggningstiderna något längre för män än för 
kvinnor. Orsaken till det är i dag inte känd. 

Den största ökningen av handläggningstiden har under året skett inom arbetsskade-
livränta, där den har ökat med 19 dagar. Näst största ökningen har skett inom bilstöd, 
där handläggningstiderna har ökat med 15 dagar. De längre handläggningstiderna beror 
främst på lagändringar, att telefonin integrerades med handläggningen samt fokus på att 
handlägga de äldsta ärendena först. Även satsningar på ökad rättslig kvalitet och 
tillgänglighet har bidragit till att tiderna blivit längre. 

De enskilda upplever i högre utsträckning än föregående år att deras ärende handläggs 
snabbt. Resultatet för påståendet uttryckt som ett medelvärde på en femgradig skala 
uppgår år 2017 till 3,8 jämfört med 3,6 år 2016. Förändringen sedan 2016 gäller dock 
enbart män, vilket innebär att kvinnor och män nu bedömer skyndsamheten likvärdigt. 

Bedömning av rättssäkerheten för sjukpenning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om sjukpenning sammantaget 
har utvecklats positivt sedan föregående år, men det finns fortfarande utvecklings-
områden. 

I huvudsak betalar vi ut rätt ersättning till rätt person i rätt tid. Fler bedömningar sker i 
tid enligt rehabiliteringskedjan, vilket också lett till att fler sjukfall avslutas i samband 
med rehabiliteringskedjans tidsgränser sedan föregående år. Antalet upptäckta felaktiga 
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utbetalningar minskar, liksom andelen ärenden med avvikelser i den interna försäk-
ringskontrollen. Trots att antalet ärenden som omprövas och överklagas har ökat under 
året, minskar andelen beslut som ändras efter omprövning och andelen som ändras i 
förvaltningsrätt är oförändrad. Det finns fortfarande en variation i andelen avslag 
mellan olika kontor, men skillnaden mellan områdena med lägst och högst andel avslag 
har minskat något under 2017. Personer med sjukpenning ger möjligheten att förutse ett 
beslut från Försäkringskassan ett försämrat omdöme sedan föregående år. Våra 
uppföljningar och de granskningar som genomförts visar också att vi behöver öka vår 
förmåga att arbeta tidigt och aktivt i handläggningen. Vi behöver också förbättra vår 
kunskap om vilka aktiviteter som bäst skapar förutsättning för återgång i arbete. Se 
avsnittet Sjukförsäkringen. Handläggningstiderna har blivit något längre sedan 
föregående år, men detta har inte påverkat de försäkrades upplevelse av att deras ärende 
handläggs snabbt. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar på vissa förbättringar i utredningar och 
bedömningar av nedsatt arbetsförmåga sedan föregående år. 26 

Två fördjupade rättsliga kvalitetsuppföljningar har genomförts. Den ena gällde avslags-
beslut i pågående ärenden,27 och visade att det fanns tillräckligt underlag för att ta 
ställning till arbetsförmågans nedsättning i cirka 87 procent av de ärenden som följts 
upp. Den andra gällde den initiala bedömningen av rätten till sjukpenning, samt 
bedömningarna vid tidsgränserna i rehabiliteringskedjan.28 Den visade att det fanns 
tillräckligt underlag för att ta ställning till arbetsförmågans nedsättning i cirka 80 
procent av ärendena. Det framkom också att besluten är korrekta i de flesta fall och 
särskilt vid den initiala bedömningen av rätten till sjukpenning. 

Även ISF har granskat de bedömningar som görs vid dag 90 och dag 180 i rehabiliter-
ingskedjan. På grund av skillnader i syn på tillämpningen samt urvalet för granskningen 
ser ISF fler brister i utredningar och bedömningar vid dag 90 i rehabiliteringskedjan än 
de som beskrivs i den rättsliga uppföljningen.29 ISF har ansett att Försäkringskassan 
alltid ska utreda om arbetsgivaren kan anpassa arbetet eller erbjuda andra arbets-
uppgifter. I den rättsliga kvalitetsuppföljningen har Försäkringskassan däremot utgått 
ifrån att utredning behöver göras först då det framgår att den försäkrade skulle kunna ha 
arbetsförmåga i ett annat arbete. 

Uppföljningarna och granskningarna visar att det finns utvecklingsområden, framför 
allt när det gäller förmågan att arbeta tidigt och aktivt i handläggningen. Vi behöver 
även bli bättre på att identifiera ärenden där personer behöver insatser för att kunna 
återgå i arbete.30 Andra utvecklingsområden är dokumentation samt utredning och 
bedömning av arbetsförmågan i längre sjukfall. Det finns fortfarande en variation i 
andelen avslag mellan olika kontor, men skillnaden mellan områdena med lägst och 
högst andel avslag har minskat något under 2017. Under året har flera insatser 
genomförts för att förbättra den rättsliga kvaliteten. Se avsnittet Sjukförsäkringen. 

                                                      
26 Kvalitetsanalys för sjukpenning avseende perioden 2016-10-01–2017-08-31, dnr 050922-2017. 
27 Rättslig uppföljning 2017:1, Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner. 
28 Rättslig uppföljning 2017:5, Sjukpenning - Den första sjukpenningrättsbedömningen och tillämpningen 

av rehabiliteringskedjan. 
29 ISF 2017:9, Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan.  
30 Läs mer om arbetet med samordning i avsnittet Sjukförsäkringen. 
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Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av sjukpenning. 

Tabell 14 Andel bedömningar av arbetsförmågan gjorda i tid enligt rehabiliterings-
kedjan, procent1 

 
Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Dag 90, ärenden med läkarintyg i tid 69,9 81,0 83,3 68,1 80,2 83,2 69,3 80,8 83,2 
Dag 90, samtliga ärenden 60,3 72,6 74,8 58,5 70,9 73,4 59,7 72,0 74,3 
Dag 180, ärenden med läkarintyg i tid 72,9 80,7 81,6 70,6 78,2 79,2 72,2 79,9 80,8 
Dag 180, samtliga ärenden 64,7 72,6 72,9 60,9 68,9 69,0 63,4 71,4 71,6 

1 Statistiken för 2015 och 2016 är justerade i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av efterregistreringar. Statistik 
för 2017 avser januari–oktober. 

Andelen ärenden där bedömningarna gjorts i tid enligt rehabiliteringskedjan har ökat 
sedan föregående år och är den högsta sedan 2011. Det har också lett till att fler återgår 
i arbete i samband med tidsgränserna. Det är något vanligare att bedömningar vid dag 
180 görs för kvinnor. Orsaken till det är i dag inte känd. 

Tabell 15 Felaktiga utbetalningar, sjukpenning  
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 8 169 8 870 8 695 4 043 4 365 4 266 12 212 13 235 12 961 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 57,0  59,1  61,3  51,6  53,0  53,4 55,2 57,1 58,7 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har minskat något från föregående år. Men 
andelen fel som orsakas av Försäkringskassan har däremot ökat. Felen beror ofta på 
felregistreringar som uppstår vid manuell hantering av de parallella system som 
används i handläggningen. Att felen som orsakas av de försäkrade fortsätter att minska 
kan bero på att användningen av e-tjänsterna ökar. Tack vare e-tjänsterna är det enklare 
att anmäla ändrade förhållanden i tid, till exempel att friskanmäla sig. 

Fler kvinnor än män får felaktigt utbetald sjukpenning, och för dem är det också 
vanligare att Försäkringskassan orsakat felutbetalningen. En tänkbar orsak är att 
kvinnor är överrepresenterade i samtliga sjukfall och särskilt i längre sjukfall. 

Tabell 16 Intern försäkringskontroll, sjukpenning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 425 1 300 
Andel med avvikelse, procent – 5,2 2,5 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
minskat sedan 2016. Minskningen kan bero på informationsinsatser och återkoppling av 
identifierade avvikelser till handläggare och chefer. Vanliga avvikelser är att utbetal-
ningshistoriken inte uppdateras vid manuell hantering av utbetalning. Dessutom saknas 
ibland dubbelattest vid utbetalningar av höga belopp. 
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Tabell 17 Omprövningar, sjukpenning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 4 483 7 964 11 747 2 713 4 252 6 090 7 248 12 426 17 938 
Avgjorda ärenden 3 951 4 912 12 838 2 433 2 701 6 631 6 409 7 757 19 640 
Ändrade beslut, procent 10,8 9,2 6,8 11,5 9,5 8,4 11,1 9,3 7,4 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Tabell 18 Mål i förvaltningsrätt, sjukpenning1 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 2 758 2 901 5 486 
Avgjorda ärenden 2 674 2 771 3 565 
Ändrade beslut, procent 15,1 14,2 14,3 

1 Domstolsverkets uppdelning på måltyper stämmer inte helt överens med Försäkringskassans uppdelning på förmåner. I 
denna kategori ingår även graviditetspenning samt mål som gäller sjukpenninggrundade inkomst. 

Källa: Domstolsverket 

Antalet ärenden som omprövas har ökat vilket sannolikt beror på att vi fattar fler beslut 
om avslag. Trots det har andelen beslut som ändras efter omprövning minskat 
successivt sedan 2015. Andelen som ändras i förvaltningsrätten ligger stabilt. Detta 
tyder på att rättssäkerheten är god. När beslut ändras vid omprövning beror det ofta på 
att nya underlag och uppgifter har tillförts ärendet. Ändringsfrekvensen vid omprövning 
är något högre för män än för kvinnor. Orsaken till det är inte känd. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med sjukpenning upplever i högre grad än föregående år att det är svårt att 
förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet uttryckt som ett medelvärde på en 
femgradig skala har försämrats från 3,3 år 2016 till 2,9 år 2017. Det finns inga 
skillnader mellan könen. 

Skyndsamhet 
Tabell 19 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt1 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Sjukpenning 22 22 25 23 23 26 23 23 26 12,5 
1 För sjukpenning redovisas handläggningstiden som genomsnittlig väntetid för den försäkrade att få en utbetalning efter att 

ansökan kommit in. 

Handläggningstiderna för sjukpenning har blivit längre sedan föregående år. En orsak 
till detta kan vara vårt fokus på att förbättra rättssäkerheten och öka tillgängligheten i 
telefon. Minskad personal och införandet av nytt IT-stöd har påverkat handläggnings-
tiderna negativt under hösten. Främst har det bidragit till längre handläggningstider för 
att fastställa sjukpenninggrundande inkomst som påverkar tid till utbetalning. 

Personer med sjukpenning upplever i lika stor utsträckning som föregående år att deras 
ärenden handläggs snabbt. Resultatet uttryckt som ett medelvärde på en femgradig 
skala uppgår till 3,5 år 2017 jämfört med 3,6 år 2016. Den uppmätta förändringen ligger 
inom den statistiska felmarginalen. Det finns ingen skillnad mellan könen. 
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Bedömning av rättssäkerheten för sjukersättning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om sjukersättning samman-
taget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

De uppföljningar och granskningar som har genomförts under året visar att tillämp-
ningen av det förmånsrättsliga regelverket har blivit mer korrekt och att likformigheten 
har ökat. Trots att antalet ärenden som överklagas har ökat under året, minskar andelen 
beslut som ändras. Även andelen beslut som ändras vid omprövning har minskat. 
Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har minskat, men andelen felaktiga utbetal-
ningar orsakade av Försäkringskassan har ökat. Personer med sjukersättning ger 
möjligheten att förutse ett beslut från Försäkringskassan ett försämrat omdöme sedan 
föregående år. Det finns fortfarande utvecklingsområden avseende vissa förvaltnings-
rättsliga aspekter samt utredningar och bedömningar i vissa beslut om beviljanden av 
förmånen. Handläggningstiderna har förkortats mycket sedan föregående år, men 
personer med sjukersättning upplever i mindre utsträckning än föregående år att deras 
ärende handläggs snabbt. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att fastställande av ersättningens storlek 
fungerar väl, men att dokumentationen i ärendena fortsatt är ett utvecklingsområde. 31 

Under året har en rättslig kvalitetsuppföljning genomförts.32 Dessutom har ISF granskat 
ärenden där personer under 40 år beviljats sjukersättning.33 Granskningarna visar att i 
avslagsbeslut är utredningarna tillräckliga och granskarna håller med om besluten i 99 
procent av de granskade ärendena. Även i ärenden där ersättning beviljas till personer 
under 40 år är utredningarna tillräckliga och ISF bedömer att besluten håller god 
kvalitet. I övriga beviljanden finns fortfarande förbättringsområden; antingen bedömdes 
inte utredningen vara tillräcklig eller så höll granskaren inte med om bedömningen i 
ärendet. När det gäller den rättsliga kvaliteten i ärenden om sjukersättning bedömer vi 
inte att dessa förbättringsområden är av avgörande betydelse för utvecklingen som 
helhet. 

Den rättsliga kvalitetsuppföljningen har också bidragit till att förtydliga vad som är 
korrekt tillämpning. Sedan den första rättsliga kvalitetsuppföljningen av sjukersättning 
publicerades, 2015, har avslagsandelen i ansökningar om sjukersättning ökat från 58 till 
79 procent. Den senaste rättsliga uppföljningen pekar på att tillämpningen nu är mer 
korrekt. Dessutom har skillnaderna i avslagandel mellan de geografiska kontors-
områden som handlägger sjukersättning fortsatt att minska under 2017, vilket tyder på 
att likformigheten i tillämpningen ökat. 

I maj 2017 avslutade Försäkringskassan en studie av avslagen i ärenden om sjukersätt-
ning. En av slutsatserna är att en förändrad tillämpning på Försäkringskassan är den 
viktigaste orsaken till att avslagen ökat, och att den styrning mot högre kvalitet som 
tagits fram efter den första rättsliga uppföljningen är en bakomliggande orsak till den 
förändrade tillämpningen. 

Under året har flera insatser genomförts för att förbättra den rättsliga kvaliteten. Se 
avsnittet Sjukförsäkringen. 

                                                      
31 Kvalitetsanalys för sjukersättning avseende perioden 2016-10-01–2017-08-31, dnr 051581-2017. 
32 Rättslig uppföljning 2017:3, Sjukersättning.  
33 ISF 2017:5, Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?  
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Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av sjukersättning. 

Tabell 20 Felaktiga utbetalningar, sjukersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 383 517 477 393 450 392 776 967 869 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 36,2 40,2 40,4 28,1 32,8 45,7 32,0 36,8 43,0 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar minskar något, medan andelen som orsakats 
av Försäkringskassan har fortsatt att öka under 2017. Den vanligaste orsaken till fel är 
att det inte varit möjligt att stoppa en redan registrerad utbetalning efter att nya 
uppgifter kommit in eller att samordningen mellan olika ersättningar inte fungerar. Fler 
kvinnor än män får felaktiga utbetalningar, vilket beror på att fler kvinnor än män har 
sjukersättning. 

Tabell 21 Intern försäkringskontroll, sjukersättning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 788 1 296 
Andel med avvikelse, procent – 1,7 1,9 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen jämförbar statistik över åren. 

Andelen ärenden med avvikelse i den interna försäkringskontrollen har ökat något, men 
ligger fortfarande på en låg nivå. 

Tabell 22 Omprövningar, sjukersättning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 2 141 3 080 2 864 1 403 1 958 1 896 3 589 5 151 4 772 
Avgjorda ärenden 1 926 1 778 3 876 1 288 1 164 2 444 3 235 3 056 6 348 
Ändrade beslut, procent 3,6 3,1 2,2 3,3 4,4 3,3 3,4 3,7 2,6 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Tabell 23 Mål i förvaltningsrätt, sjukersättning och aktivitetsersättning1 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 1 575 1 395 2 718 
Avgjorda ärenden 1 518 1 528 1 716 
Ändrade beslut, procent 12,5 13,8 11,7 

1 Sjukersättning och aktivitetsersättning särredovisas inte av Domstolsverket. 

Källa: Domstolsverket 

Antalet avgjorda omprövningsärenden har ökat sedan 2016. Detta beror på att 
omprövningsverksamheten har avslutat många äldre ärenden. Andelen beslut som 
ändras efter omprövning har minskat från en redan låg nivå. 

Antalet beslut som överklagas till förvaltningsrätten har ökat markant under 2017. 
Orsaken till det är sannolikt att vi fattar fler beslut om avslag. Ändringsfrekvensen för 
mål i förvaltningsrätten har dock minskat. 
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De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med sjukersättning upplever i högre grad än föregående år att det är svårt att 
förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet för frågan uttryckt som ett medel-
värde på en femgradig skala uppgår till 3,0 år 2017 jämfört med 3,3 år 2016. Det finns 
inga skillnader mellan könen. 

Efterkontroller 
Eftersom sjukersättning beviljas för lång tid framåt, gör Försäkringskassan efter-
kontroller av dem som får ersättningen. Efterkontroll av sjukersättning kallas sedan 
lagändringen den 1 februari 2017 för uppföljning, i stället för som tidigare förnyad 
utredning. Förnyad utredning görs dock i alla ärenden där det före lagändringen hade 
beslutats om en sådan. 

I utredningen ingår att följa upp personens hälsotillstånd och informera om möjlig-
heterna till rehabilitering och arbete med vilande sjukersättning. Under året har cirka 
28 200 förnyade utredningar genomförts, cirka 8 800 färre än under 2016. Antalet 
avslutade förnyade utredningar börjar nu motsvara det årliga inflödet. Endast 706 
ärenden var pågående vid utgången av året jämfört med 4 062 ärenden i december 
2016. Under 2016 avslutades fler utredningar än vanligt, eftersom nya arbetssätt gjorde 
att vi även hann avsluta äldre utredningar. Endast för cirka 350 personer ledde den 
förnyade utredningen under 2017 till arbete med vilande sjukersättning eller ändring av 
ersättningens omfattning. Utvecklingen av antalet personer med sjukersättning som 
utnyttjar möjligheten att arbeta med sjukersättning redovisas i avsnittet Sjuk-
försäkringen. 

Skyndsamhet 
Tabell 24 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Sjukersättning 93 122 86 89 114 84 91 118 85 –28,1 

Handläggningstiderna för sjukersättning har blivit kortare sedan 2016, vilket är ett 
resultat av en tillfällig resursförstärkning i handläggningen. Handläggningstiden är 
något längre för kvinnor än för män. Orsaken till det är inte känd. 

Trots att handläggningstiderna har blivit kortare upplever personer med sjukersättning i 
mindre utsträckning än föregående år att deras ärende handläggs snabbt. Resultatet för 
påståendet uttryckt som ett medelvärde på en femgradig skala uppgår till 3,4 år 2017 
jämfört med 3,6 år 2016. Försämringen gäller enbart kvinnor, vilket innebär att kvinnor 
och män nu har samma uppfattning om skyndsamheten. 

Bedömning av rättssäkerheten för 
aktivitetsersättning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om aktivitetsersättning 
sammantaget har utvecklats något positivt sedan föregående år, men fortfarande finns 
utvecklingsområden. 

Andelen beslut som ändras efter omprövning har minskat trots att fler beslut om avslag 
fattats under året. Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäk-
ringskontrollen har dock ökat något under året, men ligger fortfarande på en låg nivå. 
En positiv utveckling kan också ses avseende vår förmåga att bedöma arbetsförmågans 
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nedsättning, där kvaliteten har förbättrats och lett till fler korrekta beslut. Det finns dock 
förbättringsutrymmen avseende områden som är centrala för rättssäkerheten. Exempel-
vis behöver utredningar och dokumentationen i ärenden förbättras och vi behöver 
förbättra vår kunskap om vilka aktiviteter som bäst skapar förutsättning för återgång i 
arbete. Se avsnittet Sjukförsäkringen. Personer med aktivitetsersättning ger möjligheten 
att förutse ett beslut från Försäkringskassan ett försämrat omdöme sedan föregående år. 
Trots att handläggningstiderna har blivit kortare upplever de också i mindre 
utsträckning att deras ärende handläggs skyndsamt. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljning med stöd av Väksten visar att det skett en viss förbättring i bedömningen 
av försäkringstillhörighet. En extra granskning med verktyget visar också att kvaliteten 
i bedömningen av arbetsförmågans nedsättning har förbättrats, vilket har lett till fler 
korrekta beslut. Dokumentation och utredningar i ärendena behöver dock förbättras. 
Dessutom behöver vi bli mer aktiva för att samordna insatser under tiden med 
ersättning, och insatserna behöver göras tidigare.34 När det gäller granskningar kring 
samordningsuppdraget, se avsnittet Sjukförsäkringen. Under året har flera insatser 
genomförts för att förbättra den rättsliga kvaliteten, se avsnittet Sjukförsäkringen. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av aktivitetsersättning. 

Tabell 25 Felaktiga utbetalningar, aktivitetsersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 196 311 305 228 312 340 424 623 645 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 40,3 41,5 40,0 45,5 48,0 35,7 43,4 44,8 37,7 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har ökat något under året. En förklaring kan 
vara felregistreringar som får relativt stort genomslag inom aktivitetsersättning. 

Andelen felaktiga utbetalningar som orsakas av Försäkringskassan minskar dock sedan 
föregående år. Den vanligaste orsaken till felutbetalningarna är att vi inte tagit hand om 
information och att samordningen mellan olika förmåner inte fungerat. De kan också 
bero på felregistreringar och på att registrerade utbetalningar inte går att stoppa. 
Andelen felaktiga utbetalningar orsakade av Försäkringskassan är något högre för män 
än för kvinnor under perioden 2015–2016. Under 2017 är andelen dock lägre för män. 
Orsaken till det är inte känd. 

Tabell 26 Intern försäkringskontroll, aktivitetsersättning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 833 1 293 
Andel med avvikelse, procent – 1,1 1,9 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

                                                      
34 Kvalitetsanalys för aktivitetsersättning avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 051582-2017. 
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Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
ökat under året, men ligger fortfarande på en låg nivå. De vanligaste orsakerna till 
avvikelse är att dubbelattest saknas vid utbetalningar över 40 000 kronor, eller att attest 
har skett efter verkställd utbetalning. Andra orsaker är att fel belopp har betalats ut. 

Tabell 27 Omprövningar, aktivitetsersättning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 261 294 635 203 290 544 476 596 1 181 
Avgjorda ärenden 240 185 618 196 159 558 444 359 1 179 
Ändrade beslut, procent 10,8 10,3 5,8 14,3 3,8 6,1 12,4 7,2 5,9 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Antalet beslut som omprövas har ökat det senaste året. Orsaken är troligen det ökade 
antalet avslag. Andelen beslut som ändras efter omprövning har dock minskat under 
flera år, vilket tyder på att grundbeslutet var rätt. Något fler kvinnor än män har begärt 
omprövning i år. Orsaken till det är inte känd. 

Antalet beslut som överklagas till förvaltningsrätten har ökat markant under 2017. Även 
här är orsaken sannolikt att antalet avslag har ökat. Andelen beslut som ändras har 
minskat marginellt. Se tabell 23 med efterföljande analys. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med aktivitetsersättning upplever i högre grad än föregående år att det är svårt 
att förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet på frågan uttryckt som ett 
medelvärde på en femgradig skala uppgår till 3,0 år 2017 jämfört med 3,2 år 2016. 
Försämringen har endast skett bland kvinnor, vilket innebär att de nu upplever den 
rättsliga kvaliteten som något sämre än vad männen gör.35 

Skyndsamhet 
Tabell 28 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Aktivitetsersättning 70 77 73 68 76 70 69 76 71 –6,5 

Den genomsnittliga handläggningstiden har förkortats under 2017. Den viktigaste 
orsaken till det är en resursförstärkning i handläggningen. 

Trots att handläggningstiderna blivit kortare upplever personer med aktivitetsersättning 
i mindre utsträckning än föregående år att deras ärende handläggs skyndsamt. 
Resultatet för påståendet uttryckt som ett medelvärde på en femgradig skala uppgår till 
3,3 år 2017 jämfört med 3,5 år 2016. Försämringen gäller enbart kvinnor, vilket innebär 
att män nu i något högre grad än kvinnor tycker att deras ärenden handläggs 
skyndsamt.36 

                                                      
35 Resultatet avser personer med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 
36 Resultatet avser personer med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 
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Bedömning av rättssäkerheten för 
assistansersättning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om assistansersättning 
sammantaget har utvecklats något positivt sedan föregående år, men det finns 
fortfarande utvecklingsområden. 

Inom handläggningen av assistansersättning behöver vi förbättra genomförandet av 
nyckelkontrollerna i handläggningen, som har avgörande betydelse för att rätt beslut 
fattas och att rätt ersättning betalas ut. Det finns också utmaningar i hur vi tillämpar 
både det förmånsrättsliga och det förvaltningsrättsliga regelverket. Samtidigt har flera 
faktorer utvecklats positivt. Andelen beslut som ändras vid omprövning minskar, trots 
att antalet avslag har ökat till följd av de senaste årens ändrade rättspraxis. Det tyder på 
vi i större utsträckning gör korrekta bedömningar i grundbesluten. Andelen ärenden 
med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen är förhållandevis hög, 
men har minskat sedan föregående år. Personer med assistansersättning ger möjligheten 
att förutse ett beslut från Försäkringskassan ett försämrat omdöme sedan föregående år. 
Handläggningstiderna är förhållandevis långa och har inte minskat under året. Personer 
med assistansersättning upplever också i mindre utsträckning än föregående år att deras 
ärende handläggs snabbt. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att nyckelkontrollerna i handläggningen inte 
har genomförts i tillräcklig utsträckning. Uppföljningarna visar också på utvecklings-
områden avseende tillämpningen av både det förmånsrättsliga och det förvaltnings-
rättsliga regelverket, otillräckliga utredningar samt att tvåårsomprövningar inte görs i 
tid. De visar också att de kontroller som genomförs inte alltid dokumenteras och att det 
finns passivitet och onödiga väntetider i handläggningen.37 Resultaten bekräftas av den 
rättsliga kvalitetsuppföljningen av tvåårsårsomprövningar som genomförts under året.38 
Under året har ett antal insatser genomförts för att öka den rättsliga kvaliteten. Se 
avsnittet Assistansersättningen. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av assistansersättning.39 

Tabell 29 Felaktiga utbetalningar, assistansersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 119 78 246 133 104 272 252 182 518 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 5,2 13,5 13,3 9,3 7,9 18,0 7,2 10,7 15,9 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har ökat under 2017. Även andelen felaktiga 
utbetalningar som orsakats av Försäkringskassan har ökat. Ökningen bedöms främst 

                                                      
37 Kvalitetsanalys för assistansersättning avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 051582-2017. 
38 Rättslig kvalitetsuppföljning 2017:4, Assistansersättning; Omprövningar enligt 51 kap. 12 § SFB. 
39 Tidigare år har statistik avseende tvåårsomprövningar redovisats som kvalitetsindikator. På grund av 

ändrat IT-stöd finns ingen tillförlitlig statistik tillgänglig i år och kan därför inte redovisas. 
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bero på att ersättningen sedan oktober 2016 betalas ut i efterskott. En eventuell skuld 
kan inte dras av automatiskt på nästa utbetalning utan medgivande, viket gör att skulden 
hanteras som en felaktig utbetalning. 

Fler män än kvinnor får en felaktig utbetalning. Orsaken till det är inte känd. 

Tabell 30 Intern försäkringskontroll, assistansersättning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 146 633 
Andel med avvikelse, procent – 9,9 5,8  

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

Antalet granskade ärenden i den interna försäkringskontrollen har minskat sedan 2016. 
Orsaken är bland annat att införandet av nytt IT-stöd till en början lett till fler manuella 
utbetalningar som i stället kontrolleras via den interna försäkringskontrollen av 
riskfyllda transaktioner. Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna 
försäkringskontrollen är förhållandevis hög, men har minskat sedan föregående år. 
Minskningen beror på att kontroller av utbetalningsunderlag nu finns inbyggda i det nya 
handläggningssystemet. Det medför att ofullständiga underlag kompletteras i högre 
omfattning och att utbetalningarna därmed blir mer korrekta. 

Tabell 31 Omprövningar, assistansersättning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden, antal 553 549 810 671 679 1 101 1 236 1 265 1 924 
Avgjorda ärenden, antal 530 425 832 653 549 1 040 1 189 1 009 1 891 
Ändrade beslut, procent 7,9 6,1 3,5 8,9 8,7 3,3 8,4 7,5 3,4 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Ökningen av antalet inkomna omprövningar beror sannolikt på den ändrade 
rättstillämpningen. Andelen beslut som ändras efter omprövning minskar däremot, 
vilket tyder på att bedömningarna inom myndigheten är mer enhetliga och att 
grundbesluten håller en hög kvalitet. 

Tabell 32 Mål i förvaltningsrätt, assistansersättning 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden, antal 636 530 923 
Avgjorda ärenden, antal 665 620 570 
Ändrade beslut, procent 22,7 20,8 23,2  

Källa: Domstolsverket 

Antalet beslut som överklagas till förvaltningsrätterna har ökat. Orsaken till det är 
sannolikt den ändrade rättstillämpningen som är en följd av ett antal domar i Högsta 
förvaltningsdomstolen. Att andelen beslut som ändras efter överklagande har ökat sedan 
föregående år går dock inte att härleda till den ändrade tillämpningen, eftersom det är 
en viss eftersläpning i avgöranden i förvaltningsrätterna. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med assistansersättning upplever i högre grad än föregående år att det är svårt 
att förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet på frågan uttryckt som ett 
medelvärde på en femgradig skala uppgår till 2,8 år 2017 jämfört med 3,2 år 2016. En 
orsak till detta kan vara den förändrade rättspraxisen som lett till ändrad tillämpning. 
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Försämringen är enbart statistiskt säkerställd bland kvinnor. År 2017 finns dock inte 
några skillnader mellan könen. 

Skyndsamhet 
Tabell 33 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt1 

1 Handläggningstiden är för 2015 och 2016 justerad jämfört med årsredovisningen 2016, på grund av nytt sätt att beräkna 
handläggningstid för assistansersättning. 

Handläggningstiderna är oförändrade sedan föregående år. Orsaken till att handlägg-
ningstiderna inte har förkortats kan dels vara införandet av ett nytt handläggnings-
system, dels det beräkningsverktyg som infördes under 2016. Handläggningstiden har 
minskat för kvinnor, men har ökat för män. Skillnaden i handläggningstid mellan könen 
går inte att förklara utifrån tillgängliga underlag. 

Personer med assistansersättning upplever i mindre utsträckning än föregående år att 
deras ärenden handläggs skyndsamt. Resultatet för påståendet uttryckt som ett medel-
värde på en femgradig skala uppgår till 3,1 år 2017 jämfört med 3,7 år 2016. Kvinnor 
och män bedömer skyndsamheten likvärdigt och försämringen avser båda könen. 

Bedömning av rättssäkerheten för föräldrapenning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om föräldrapenning samman-
taget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

Omkring hälften av cirka 3,4 miljoner ansökningar om föräldrapenning handläggs helt 
automatiskt. De kontroller som är inbyggda i IT-systemet har i stort sett fungerat utan 
störningar, vilket skapar goda förutsättningar för likformig och korrekt rättstillämp-
ning. Andelen avvikelser i den interna försäkringskontrollen är mycket låg och har 
dessutom minskat, liksom antalet upptäckta felaktiga utbetalningar. Mycket få beslut 
omprövas eller överklagas även om andelen ärenden som ändras vid omprövning har 
ökat sedan föregående år. Handläggningstiderna är fortsatt korta och stabila. Dessutom 
har de försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten förbättrats. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att handläggarna har goda kunskaper om 
förmånen. De har också ett aktivt förhållningssätt i handläggningen och kontaktar 
föräldrarna via telefon, vilket vanligtvis förkortar handläggningstiden. Vi behöver dock 
fortfarande förbättra våra kunskaper inom förvaltningsrätt och har därför satsat på både 
lärarledd och webbaserad utbildning inom området.40 

Hälften av alla ärenden om föräldrapenning handläggs helt automatiskt. I de ärenden 
där systemet inte själv kan ta ställning till om personen har rätt till ersättning faller 
ärendet ut för åtgärd av handläggare innan den automatiska handläggningen kan 
fortsätta. Skulle någon av de automatiska kontrollerna inte fungera signalerar systemet 

                                                      
40 Kvalitetsanalys för föräldrapenning avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 051163-2017.  

 
Kvinnor Män Totalt Förändring 

2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Assistansersättning 132,2 140,5 135,0 128,2 141,4 145,1 130,0 141,0 140,7 –0,2 
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om detta. Det har i stort sett inte varit några störningar i IT-systemet under året, vilket 
skapar goda förutsättningar för likformig och korrekt rättstillämpning. 

För att säkerställa att den automatiska handläggningen fungerar följer vi löpande antalet 
ärenden som faller ut för manuell handläggning. Om det antalet avviker från det 
förväntade vidtas åtgärder för att kontrollera om fel uppstått. Några sådana avvikelser 
har inte förekommit under året. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av föräldrapenning. 

Tabell 34 Felaktiga utbetalningar, föräldrapenning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 7 164 6 718 6 138 3 405 3 740 3 794 10 569 10 458 9 932 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 35,4 35,0 37,3 24,0 27,7 29,7 31,7 32,4 34,4 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Trots att antalet ansökningar om föräldrapenning ökar, minskar det totala antalet upp-
täckta felaktiga utbetalningar. Andelen felaktiga utbetalningar orsakade av Försäkrings-
kassan har däremot ökat något. En större andel kvinnor än män får en felaktig utbetal-
ning. Detta förklaras delvis av att en större andel kvinnor än män tar ut föräldrapenning. 

Tabell 35 Intern försäkringskontroll, föräldrapenning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 300 1 325 
Andel med avvikelse, procent – 1,4 0,2 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
minskat sedan föregående år, och är nu endast 0,2 procent. De avvikelser som finns 
gäller framför allt utbetalningar som inte stämmer överens med betalningsunderlaget 
samt att uppdateringar av utbetalningshistoriken inte har gjorts. 

Tabell 36 Omprövningar, föräldrapenning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 601 546 944 378 396 667 990 966 1 621 
Avgjorda ärenden 490 571 829 332 374 597 827 970 1 439 
Ändrade beslut, procent 21,8 19,3 31,4 24,1 27,5 39,2 22,9 22,4 34,7 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Av de totalt 4 miljoner ärendena som har beslutats om föräldrapenning under 2017 är 
det få beslut som omprövas. Andelen beslut som ändras efter omprövning har ökat. När 
beslut ändras kan det bero på att nya underlag tillkommit i samband med ompröv-
ningen. Grundbeslutet behöver i så fall inte ha varit felaktigt. Fler män än kvinnor får 
sina beslut ändrade. Orsaken till det är i dag inte känd. 
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Tabell 37 Mål i förvaltningsrätt, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning1 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 193 195 252 
Avgjorda ärenden 168 196 207 
Ändrade beslut, procent 17,9 15,3 14,0 

1 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning särredovisas inte av Domstolsverket. 

Källa: Domstolsverket 

Av de cirka 8,9 miljoner beslut som fattas i både föräldrapenning och tillfällig föräldra-
penning är det mycket få ärenden som överklagas till förvaltningsrätten. Andelen beslut 
som ändras efter överklagande var 14 procent under 2017. I förhållande till den mängd 
beslut som fattas i de båda förmånerna varje år är det ett mycket litet antal beslut som 
ändras, och vi bedömer därför att besluten i hög utsträckning är korrekta. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med föräldrapenning upplever i högre grad än föregående år att det är lätt att 
förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet på frågan uttryckt som ett medel-
värde på en femgradig skala uppgår till 3,5 år 2017 jämfört med 3,3 år 2016. Det finns 
inga skillnader mellan könen. 

Skyndsamhet 
Tabell 38 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt1 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Föräldrapenning 5,9 6,5 7,3 7,9 8,0 9,0 6,7 7,1 8,0 11,8 
1 Resultatet för 2015 skiljer sig från årsredovisningen 2015 och 2016 på grund av ändrat beräkningssätt. 

Automatiseringsgraden inom föräldrapenning har ökat från cirka 47 procent 2016 till 
cirka 51 procent 2017. Trots detta har handläggningstiderna blivit något längre sedan 
föregående år, men är fortsatt korta. Kvinnors ärenden handläggs snabbare än mäns. 
Orsaken till det är inte känd. 

Personer med föräldrapenning upplever i högre grad än föregående år att deras ärende 
handläggs snabbt. Resultatet för påståendet, uttryckt som ett medelvärde på en 
femgradig skala, uppgår till 3,9 år 2017 jämfört med 3,5 år 2016. Förbättringen gäller 
båda könen men är mer markant bland män. År 2017 ger männen också skyndsamheten 
ett bättre omdöme än kvinnor. 

Bedömning av rättssäkerheten för tillfällig 
föräldrapenning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om tillfällig föräldrapenning 
sammantaget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

61 procent av cirka 3,8 miljoner ansökningar om tillfällig föräldrapenning handläggs 
helt automatiskt. De kontroller som är inbyggda i IT-systemet har i stort sett fungerat 
utan störningar, vilket skapar goda förutsättningar för likformig och korrekt rätts-
tillämpning. Andelen avvikelser i den interna försäkringskontrollen är mycket låg och 
har dessutom minskat. Antalet felaktiga utbetalningar har visserligen minskat, men då 
det pågår en översyn avseende omfattningen av felaktiga utbetalningar inom förmånen 
så läggs ingen vikt vid denna indikator i bedömningen. Mycket få beslut omprövas eller 
överklagas, även om andelen ärenden som ändras vid omprövning har ökat något sedan 
föregående år. Personer med tillfällig föräldrapenning ger möjligheten att förutse ett 



 Rättssäkerhet  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 50 

beslut från Försäkringskassan samma omdöme som föregående år. Handläggnings-
tiderna är korta och har dessutom förbättrats. Även de försäkrades upplevelse av om 
deras ärende handläggs skyndsamt har förbättrats sedan föregående år. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att handläggarna har goda kunskaper om 
förmånen. De har också ett aktivt förhållningssätt i handläggningen och kontaktar 
föräldrarna via telefon, vilket vanligtvis förkortar handläggningstiden. Vi behöver dock 
fortfarande förbättra våra kunskaper inom förvaltningsrätt och har därför satsat på både 
lärarledd och webbaserad utbildning inom området. 41 Några ytterligare granskningar 
eller uppföljningar har inte gjorts. 

Andelen ärenden om tillfällig föräldrapenning som handläggs helt automatiskt är i år 61 
procent. I de ärenden där systemet inte själv kan ta ställning till om personen har rätt till 
ersättning faller ärendet ut för åtgärd av handläggare innan den automatiska handlägg-
ningen kan fortsätta. Skulle någon av de automatiska kontrollerna inte fungera 
signalerar systemet om detta. Det har i stort sett inte varit några sådana signaler under 
året, vilket skapar goda förutsättningar för likformig och korrekt rättstillämpning. 

För att säkerställa att den automatiska handläggningen fungerar följer vi löpande antalet 
ärenden som faller ut för manuell handläggning. Om det antalet avviker från det 
förväntade vidtas åtgärder för att kontrollera om fel uppstått. Några sådana avvikelser 
har inte förekommit under året. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av tillfällig föräldrapenning. 

Tabell 39 Felaktiga utbetalningar, tillfällig föräldrapenning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 3 431 2 731 2 110 1 864 1 648 1 275 5 295 4 379 3 385 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 15,6 14,9 21,9 11,6 12,8 15,1 14,1 14,1 19,3 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har minskat. En orsak till detta är sannolikt 
den riskbaserade kontroll som infördes i slutet av 2016 och som innebär att ärenden 
kontrolleras före utbetalning i stället för efter utbetalning som tidigare. Det pågår dock 
en översyn avseende omfattningen av felaktiga utbetalningar inom tillfällig föräldra-
penning på Försäkringskassan. 

Andelen felaktiga utbetalningar som orsakats av Försäkringskassan har ökat. De beror i 
de flesta fall på att en felaktigt registrerad årsinkomst ligger till grund för ersättningen. 
En större andel kvinnor än män får en felaktig utbetalning. Detta förklaras delvis av att 
en större andel kvinnor än män får tillfällig föräldrapenning. 

                                                      
41 Kvalitetsanalys för tillfällig föräldrapenning avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 

051164-2017. 
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Tabell 40 Intern försäkringskontroll, tillfällig föräldrapenning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 324 1 292 
Andel med avvikelse, procent – 2,1 0,5 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
minskat sedan föregående år och uppgår nu endast till en halv procent. De avvikelser 
som finns beror på att utbetalningar inte stämmer överens med betalningsunderlaget 
samt att uppdateringar av utbetalningshistoriken inte har gjorts. 

Tabell 41 Omprövningar, tillfällig föräldrapenning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 875 1 215 1 628 539 738 1 068 1 430 1 978 2 711 
Avgjorda ärenden 794 1 038 1 457 483 596 963 1 290 1 654 2 432 
Ändrade beslut, procent 44,0 40,1 49,5 48,0 42,8 50,5 45,4 41,1 49,8 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Andelen beslut som ändras efter omprövning har ökat, men antalet som omprövas är 
relativt få i förhållande till att det fattas beslut i cirka 4,8 miljoner ärenden om tillfällig 
föräldrapenning varje år. När beslut ändras kan det bero på att nya underlag tillkommit i 
samband med omprövningen. Grundbeslutet behöver i så fall inte ha varit felaktigt. 
Andra orsaker till att beslut ändras efter omprövning är att utredningarna har varit 
otillräckliga eller att man inte tagit hänsyn till relevant underlag som finns i ett annat 
ärende. Fler män än kvinnor får sina beslut ändrade. Orsaken till det är inte känd. 

Det är mycket få ärenden som överklagas till förvaltningsrätten. Se tabell 37 med 
efterföljande analys. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med tillfällig föräldrapenning upplever i lika stor utsträckning som föregående 
år att de kan förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet på frågan uttryckt som 
ett medelvärde på en femgradig skala uppgår till 3,2 år 2017 jämfört med 3,3 år 2016. 
Förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen. Det finns inga skillnader mellan 
könen. 

Skyndsamhet 
Tabell 42 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Tillfällig föräldrapenning 9,1 9,4 8,7 8,4 8,8 8,2 8,8 9,2 8,5 –7,2 

Handläggningstiderna har minskat något sedan föregående år. 

Personer med tillfällig föräldrapenning upplever i högre grad än föregående år att deras 
ärende handläggs snabbt. Resultatet för påståendet uttryckt som ett medelvärde på en 
femgradig skala uppgår till 3,8 år 2017 jämfört med 3,6 år 2016. Förbättringen går dock 
enbart att fastställa bland män, som nu ger skyndsamheten ett något bättre omdöme än 
kvinnorna. 
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Bedömning av rättssäkerheten för barnbidrag 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om barnbidrag sammantaget 
har utvecklats något positivt sedan föregående år. 

En majoritet av alla barnbidragsärenden handläggs helt automatiskt, och kontrollerna i 
systemet har i stort sett fungerat utan störningar under året. Detta skapar goda förutsätt-
ningar för likformig och korrekt rättstillämpning. Mycket få ärenden omprövas eller 
överklagas. Antalet felaktiga utbetalningar har ökat något, men andelen som orsakas av 
Försäkringskassan har minskat. Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den 
interna försäkringskontrollen har ökat, men ligger på en låg nivå. Personer med 
barnbidrag upplever i lika stor utsträckning som föregående år att de kan förutse ett 
beslut från Försäkringskassan. Handläggningstiderna är stabila och de försäkrade anser 
i högre utsträckning än tidigare att deras ärenden handläggs snabbt. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Handläggningen av barnbidrag är automatiserad. Skulle någon av de automatiska 
kontrollerna inte fungera signalerar systemet om detta. Några sådana signaler har i stort 
sett inte förekommit under året, vilket skapar goda förutsättningar för likformig och 
korrekt rättstillämpning. 

De få ärenden som handläggs manuellt följs upp med stöd av Väksten.42 Uppfölj-
ningarna visar att dokumentationen i ärendena är god. De utvecklingsområden som 
finns avser kunskaper om förvaltningsrätt och om regelverket för försäkringstill-
hörighet. För att förbättra våra kunskaper inom förvaltningsrätt har vi satsat på både 
lärarledd och webbaserad utbildning inom området.43 Några ytterligare granskningar 
eller uppföljningar har inte gjorts. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av barnbidrag. 

Tabell 43 Felaktiga utbetalningar, barnbidrag 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 050 kronor, antal 3 824 4 391 4 915 982  1 120 1 312 4 806 5 511 6 227 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 050 kronor, 
andel orsakade av Försäkringskassan, procent1 19,0 12,0 8,2 27,4 22,2 15,8 20,6 13,7 9,6 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har ökat sedan föregående år. En vanlig orsak 
till felaktiga utbetalningar är att föräldern inte anmält ändrade förhållanden i tid. 
Andelen felaktiga utbetalningar som orsakats av Försäkringskassan har minskat. En 
möjlig förklaring till det är att vi under året arbetat aktivt med att bli snabbare på att ta 
hand om information som påverkar utbetalningen. Fler kvinnor än män får en felaktig 
utbetalning, vilket beror på att fler kvinnor är bidragsmottagare. Av de felaktiga 

                                                      
42 De ärenden som handläggs manuellt är sådana där föräldrarna vill byta bidragsmottagare, där personer 

flyttar till eller från Sverige, då barn är placerade i familjehem eller har särskild förordnad vårdnads-
havare samt vid flerbarnstillägg för barn över 16 år. 

43 Kvalitetsanalys för barnbidrag avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 051523-2017. 
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utbetalningarna som är orsakade av Försäkringskassan är andelen felaktiga 
utbetalningar till män högre än andelen till kvinnor. Orsaken till det är inte känd. 

Tabell 44 Intern försäkringskontroll, barnbidrag1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 1 497 1 300 
Andel med avvikelse, procent – 0,7 1,4 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
ökat, men ligger på en låg nivå. Avvikelserna beror oftast på att dubbelattestering inte 
görs vid utbetalningar med höga belopp. 

Tabell 45 Omprövningar, barnbidrag1  
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 384 366 509 195 222 325 583 611 845 
Avgjorda ärenden 365 364 487 188 227 286 556 613 784 
Ändrade beslut, procent 11,2 11,3 12,7 12,8 7,0 12,2 11,7 10,0 12,4 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Andelen beslut som ändras vid omprövning har visserligen ökat men är fortfarande en 
liten del av det stora antalet beslut som fattas inom förmånen. När beslut ändras kan det 
bero på att nya underlag tillkommit i samband med omprövningen. Grundbeslutet 
behöver i så fall inte ha varit felaktigt. Något fler kvinnor än män får sina beslut 
ändrade. Orsaken till det är inte känd. 

Tabell 46 Mål i förvaltningsrätt, barnbidrag1 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 110 110 95 
Avgjorda ärenden 142 119 84 
Ändrade beslut, procent 19,7 15,1 16,7 

1 I statistiken ingår inte flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag. 

Källa: Domstolsverket 

Mycket få ärenden överklagas till förvaltningsrätten. Andelen beslut som ändras efter 
överklagande var cirka 17 procent under 2017. I förhållande till det stora antalet beslut 
om barnbidrag som fattas varje år är det ett litet antal beslut som ändras, och vi 
bedömer därför att de i hög utsträckning är korrekta. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med barnbidrag bedömer i lika stor utsträckning som föregående år att de kan 
förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet på frågan uttryckt som ett medel-
värde på en femgradig skala uppgår till 3,3 både 2017 och 2016. Männen har dock 
blivit mer positiva i sitt omdöme, och tycker nu i högre grad än kvinnor att det är lätt att 
förutse ett beslut. 
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Skyndsamhet 
Tabell 47 Handläggningstider, andel avslutade ärenden före sista dag i månaden för 

registrering av utbetalning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Barnbidrag, procent1 – 75 75 – 80 81 – 77 78 

1 Statistik saknas för 2015 på grund av ändrad mätmetod från och med 2016. 

Handläggningstiderna för barnbidrag som handläggs manuellt följs genom andelen 
ärenden som avslutas före sista dag i månaden för registrering av utbetalning. Andelen 
är 78 procent, vilket är i princip oförändrat jämfört med 2016 då den var 77 procent. 

Personer med barnbidrag upplever i något högre utsträckning än föregående år att deras 
ärende handläggs snabbt. Resultatet för påståendet uttryckt som ett medelvärde på en 
femgradig skala uppgår till 3,7 år 2017 jämfört med 3,6 år 2016. Förbättringen gäller 
både kvinnor och män, som ger skyndsamheten samma omdöme. 

Bedömning av rättssäkerheten för bostadsbidrag 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om bostadsbidrag samman-
taget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillämpningen av förvaltningslagen har förbättrats, liksom bedömningen av inkomst-
uppgifter. Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har minskat sedan föregående år. 
Men andelen ärenden med avvikelse i den interna försäkringskontrollen har dock ökat 
till en förhållandevis hög nivå. Mycket få beslut överklagas till förvaltningsrätten och 
andelen beslut som ändras har minskat. Andelen beslut som ändras vid omprövning är 
stabil. Handläggningstiderna har ökat marginellt. De försäkrade ger oss ett bättre 
omdöme än föregående år både när det gäller möjligheten att förutse beslut och att 
deras ärenden handläggs snabbt. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att dokumentationen i ärendena och 
bedömningen av inkomster har förbättrats. Vi behöver dock fortfarande förbättra våra 
kunskaper inom förvaltningsrätt och har därför satsat på både lärarledd och webbaserad 
utbildning inom området.44 Några ytterligare granskningar eller uppföljningar har inte 
gjorts. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av bostadsbidrag. 

                                                      
44 Kvalitetsanalys för bostadsbidrag avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 050762-2017.  
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Tabell 48 Felaktiga utbetalningar, bostadsbidrag1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 
(enskilda)  3 886  3 804 3 649 1 506  1 341 1 185 5 392 5 145 4 834 
Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor, antal 
(solidariska)2 282 247 219 1 049 914 907 1 331 1 161 1 126 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 
kronor, andel3 orsakade av Försäkringskassan 
(enskilda), procent 32,3 31,4 32,7 34,7 34,3 30,6 32,9 32,1 32,2 
Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 
kronor, andel3 orsakade av Försäkringskassan 
(solidariska), procent2 39,7 37,2 27,3 36,7 30,3 26,4 37,3 31,9 26,6 

1 Avser enbart felaktiga utbetalningar som 108 kap. 2 § SFB eller motsvarande bestämmelser i förordningar kan tillämpas 
för. Siffrorna inkluderar därmed inte de felaktiga utbetalningar som konstateras efter slutligt beslut om bostadsbidrag.  

2 Felaktiga utbetalningar av solidariskt bostadsbidrag, som beviljats till två personer gemensamt, registreras på den person 
som har betalningsförmåga. Den könsuppdelade statistiken speglar därför inte könsfördelningen på ett helt rättvisande 
sätt. 

3 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i de övre tabellraderna, eftersom andelen har beräknats utifrån 
felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar minskar något. Även andelen felaktiga 
utbetalningar av solidariskt bostadsbidrag som orsakats av Försäkringskassan har 
minskat. Detta beror troligtvis på att vi under året arbetat aktivt med att bli snabbare på 
att ta hand om information som påverkar utbetalningen. Fler kvinnor än män får 
felaktiga utbetalningar, vilket kan förklaras av att det är fler kvinnor som får förmånen. 

Tabell 49 Intern försäkringskontroll, bostadsbidrag1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 2 599 1 285 
Andel med avvikelse, procent – 1,8 5,7 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 

Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
ökat. De avvikelser som identifieras är främst att uppgifter om bostadskostnader och 
inkomst registreras fel. 

Tabell 50 Omprövningar, bostadsbidrag1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 2 151 2 143 2 799 1 673 1 621 2 113 3 839 3 791 4 920 
Avgjorda ärenden 1 999 2 035 2 611 1 571 1 556 2 013 3 581 3 615 4 634 
Ändrade beslut, procent 23,8 26,5 26,1 22,5 22,3 23,5 23,2 24,6 24,9 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Antalet beslut som omprövas har ökat under året, men andelen som ändras efter 
omprövning är oförändrad. Att besluten ändras kan bero på att nya underlag tillkommit 
i samband med omprövningen. Grundbeslutet behöver i så fall inte ha varit felaktigt. 
Fler kvinnor än män får sina beslut ändrade. Orsaken till det är inte känd. 

Tabell 51 Mål i förvaltningsrätt, bostadsbidrag 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 419 322 357 
Avgjorda ärenden 445 350 332 
Ändrade beslut, procent 11,2 11,1 9,9 

Källa: Domstolsverket 
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Sett till det totala antalet beslut inom förmånen är det mycket få beslut som överklagas, 
även om antalet har ökat något sedan föregående år. Andelen beslut som ändras har 
dock minskat något. Orsaken till det är inte känd. 

De försäkrades upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Personer med bostadsbidrag upplever i högre grad än föregående år att det är möjligt att 
förutse ett beslut från Försäkringskassan. Resultatet på frågan uttryckt som ett medel-
värde på en femgradig skala uppgår till 3,7 år 2017 jämfört med 3,3 år 2016. Ökningen 
gäller båda könen men är större bland männen, vilket innebär att män nu i större 
utsträckning än kvinnor tycker att det är möjligt att förutse besluten. 

Skyndsamhet 
Tabell 52 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Bostadsbidrag 21,7 21,1 22,2 22,5 22,1 23,7 22,0 21,5 22,8 6,2 

Handläggningstiderna har blivit något längre. Till viss del beror det på att den höga 
ärendebalansen som fanns i början av året finns kvar. Handläggningstiderna har också 
påverkats av telefonins integrering i handläggningen som skett under året. 

Personer med bostadsbidrag upplever i något högre utsträckning än föregående år att 
deras ärenden handläggs snabbt. Resultatet för påståendet uttryckt som ett medelvärde 
på en femgradig skala uppgår till 3,7 år 2017 jämfört med 3,6 år 2016. Förbättringen 
gäller dock enbart män, vilket innebär att kvinnor och män nu bedömer skyndsamheten 
likvärdigt. 

Bedömning av rättssäkerheten för aktivitetsstöd 
och utvecklingsersättning 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning sammantaget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

Vår förmåga att verkställa beslut och dokumentera i ärenden har förbättrats. Antalet 
upptäckta felaktiga utbetalningar har ökat något, men andelen felaktiga utbetalningar 
som orsakas av Försäkringskassan minskar. Även andelen ärenden med avvikelser som 
upptäcks i den interna försäkringskontrollen minskar. Andelen ärenden som ändras efter 
omprövning och prövning i förvaltningsrätt har ökat marginellt, men sett till det totala 
antalet utbetalningar varje år är det ett mycket litet antal beslut som ändras. De personer 
som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och har aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning upplever i något högre utsträckning än föregående år att det är möjligt att 
förutse ett beslut från Försäkringskassan. Handläggningstiderna är korta och stabila och 
deltagarnas upplevelse av skyndsamheten har inte förändrats sedan föregående år. Det 
finns dock utvecklingsområden bland annat avseende kontrollen av de uppgifter som 
deltagare lämnar till Försäkringskassan. Men dessa berör ett litet antal ärenden i 
förhållande till antalet ärenden om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som 
handläggs varje år. 
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Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att vår förmåga att verkställa beslut och 
dokumentera i ärenden har förbättrats, även om visst förbättringsarbete kvarstår.45 

Under året har också internrevisionen granskat handläggningen av aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning för att utvärdera processens ändamålsenlighet.46 Granskningen 
visade att det finns förbättringspotential, bland annat när det gäller kontrollen av de 
uppgifter som deltagare lämnar till Försäkringskassan. Dessa förbättringsområden 
bedöms dock beröra ett litet antal ärenden i förhållande till det stora antalet ärenden om 
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som handläggs varje år. Vi arbetar med att 
utveckla en metod för stickprovskontroller för att komma till rätta med detta. 

Under året har vi genomfört workshops och likabedömningsseminarier för att öka 
kvaliteten i bedömningsärenden. Vi har även tagit fram bättre arbetsbeskrivningar för 
att förbättra den rättsliga kvaliteten i avstängningsärenden. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. 

Tabell 53 Felaktiga utbetalningar, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar, antal 10 114 11 716 11 548 10 087 13 393 14 709 20 201 25 109 26 257 
Handlagda felaktiga utbetalningar, andel 
orsakade av Försäkringskassan, procent1 53,4 48,2 36,5 54,2 51,1 34,3 53,8 49,7 35,3 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning har 
ökat de senaste åren. Den främsta orsaken till det är de regler för avstängningar som 
infördes i mars 2015. Det blev då möjligt för Arbetsförmedlingen att stänga av 
deltagare som missköter sitt arbetssökande. Arbetsförmedlingen meddelar Försäkrings-
kassan när en deltagare stängts av. Men som processen ser ut i dag får vi meddelandet 
först efter att beslutet om utbetalning är fattat. I den situationen går det inte att undvika 
att aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning betalas ut till en deltagare som inte har rätt 
till det. Detta fel registreras som orsakat av Försäkringskassan. 

Trots detta problem har andelen fel som orsakas av Försäkringskassan minskat. En av 
orsakerna är sannolikt att vi under året har prioriterat kompetensutveckling avseende 
vikten av att göra rätt i handläggningen från början och om de konsekvenser som en 
felaktig utbetalning får för deltagaren. 

Fler män än kvinnor får felaktiga utbetalningar av aktivitetsstöd och utvecklings-
ersättning. Detta beror sannolikt på att fler män än kvinnor har ersättningarna. 

                                                      
45 Kvalitetsanalys för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning avseende perioden 2016-10-01 – 

2017-08-31, dnr 048093-2017. 
46 Internrevisionsrapport 2016:12, Aktivitetsstöd. 
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Tabell 54 Intern försäkringskontroll, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning1 
 2015 2016 2017 
Antal granskade ärenden  – 3 231 2 539 
Andel med avvikelse, procent – 2,1 1,6 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. Statistiken är justerad i 
förhållande till årsredovisningen 2016. 

Andelen ärenden med avvikelse som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
minskat och uppgår endast till 1,6 procent i år. De avvikelser som identifieras är främst 
utbetalningar med fel belopp eller för fel antal dagar. 

Tabell 55 Omprövningar, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 688 990 1 320 521 806 1 106 1 213 1 832 2 431 
Avgjorda ärenden 631 828 1 271 488 713 1 001 1 123 1 575 2 277 
Ändrade beslut, procent 14,4 11,7 12,6 13,7 8,4 10,6 14,1 10,2 11,7 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisning 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den könsuppdelade 
statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Fler beslut omprövas men sett till det totala antalet utbetalningar som görs inom 
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är det dock få ärenden som omprövas. En orsak 
till att ärenden kommer in för omprövning kan vara att deltagare begär omprövning i 
avstängningsärenden hos Försäkringskassan i stället för hos Arbetsförmedlingen, som 
är den myndighet som beslutar om avstängning. 

Antalet avgjorda omprövningsärenden har ökat sedan föregående år. Detta beror sanno-
likt på att vi fattat beslut i äldre ärenden under året. 

Fler kvinnor än män begär omprövning. Orsaken till det är idag inte känd. 

Tabell 56 Mål i förvaltningsrätt, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 105 140 166 
Avgjorda ärenden 158 106 131 
Ändrade beslut, procent 6,3 7,5 7,6 

Källa: Ciceron och ÄHS 

Antalet beslut som överklagas till förvaltningsrätten har ökat, liksom antalet avgjorda 
ärenden. Det saknas dock kunskap om vad som kan förklara ökningarna. Det är dock 
mycket få beslut som överklagas sett till det totala antalet utbetalningar inom 
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Andelen beslut som ändras är oförändrad 
sedan föregående år. 

Deltagarnas upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Deltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning upplever i något högre utsträck-
ning än föregående år att det är möjligt att förutse ett beslut från Försäkringskassan. 
Resultatet på frågan uttryckt som ett medelvärde på en femgradig skala uppgår till 3,4 
år 2017 jämfört med 3,3 år 2016. En orsak kan vara att e-tjänsten för närvaroförsäkran i 
arbetsmarknadspolitiska program har vidareutvecklats. Förbättringen gäller enbart män. 
År 2017 finns dock ingen skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse av den rättsliga 
kvaliteten. 
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Skyndsamhet 
Tabell 57 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 13,9 13,9 13,9 13,8 13,9 14,0 13,8 13,9 14,0 0,5 

Handläggningstiderna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är i stort sett 
oförändrade och deltagarna får fortfarande sin utbetalning 14 dagar efter att försäkran 
har kommit in. 

Deltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning upplever i lika stor utsträckning 
som föregående år att deras ärende handläggs snabbt. Resultatet för påståendet uttryckt 
som ett medelvärde på en femgradig skala uppgår till 3,7 år 2017 jämfört med 3,6 år 
2016. Förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen. Kvinnor och män med 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ger skyndsamheten en likvärdig bedömning. 

Bedömning av rättssäkerheten för 
bostadsersättning och etableringstillägg 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om bostadsersättning och 
etableringstillägg sammantaget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

Eftersom det fattas fler beslut om etableringstillägg än om bostadsersättning så väger 
resultaten för etableringstillägg tyngre i den samlade bedömningen. 

Vår förmåga att bedöma ersättningsperioden och beräkna ersättningens storlek är god. 
Fortfarande finns det förbättringsområden, bland annat avseende tillämpningen av 
förvaltningslagen. I mycket få ärenden begär den enskilde omprövning eller överklagar 
sitt beslut. Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har ökat sedan 2016, men i 
förhållande till det ökade antalet utbetalningar är andelen mindre. Andelen felaktiga 
utbetalningar som orsakas av Försäkringskassan har dock ökat. Även andelen ärenden 
med avvikelse i den interna försäkringskontrollen ökar något för båda förmånerna. 
Handläggningstiderna har förkortats under året och de enskilda ger skyndsamheten i 
handläggningen ett relativt högt omdöme. Även möjligheten att förutse ett beslut får 
relativt höga omdömen av de enskilda. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar med stöd av Väksten visar att handläggarna bedömer ersättningsperioden 
och beräknar ersättningens storlek korrekt. Men vi behöver fortfarande bli bättre på att 
tillämpa förvaltningslagen, framför allt avseende kraven på dokumentation.47 

En rättslig kvalitetsuppföljning av avslagsärenden inom bostadsersättning genomfördes 
2016 och beslutades 2017.48 De åtgärder som rekommenderas där gällande utbildnings-
insatser inom förvaltningslagen har i stort sett genomförts under året. Vi har bland 
annat genomfört workshops och tagit fram nya webbutbildningar. 

                                                      
47 Kvalitetsanalys för bostadsersättning och etableringstillägg avseende perioden 2016-10-01 – 

2017-08-31, dnr 049808-2017. 
48 Rättslig uppföljning 2017:1, Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner – sjukpenning, bilstöd, 

bostadsbidrag samt bostadsersättning inom etableringsersättningen. 
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Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för bedömningen av den rättsliga 
kvaliteten i handläggningen av bostadsersättning och etableringstillägg. 

Tabell 58 Felaktiga utbetalningar, bostadsersättning och etableringstillägg  
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Felaktiga utbetalningar, antal 799 1 329 1 526 1 696 2 901 3 507 2 495 4 230  5 033 
Handlagda felaktiga utbetalningar, andel 
orsakade av Försäkringskassan, procent1 79,4 16,6  15,8 76,5 16,4 22,3 77,4 16,5 20,3 

1 Andelen kan inte relateras till antalet felaktiga utbetalningar i den översta tabellraden, eftersom andelen har beräknats 
utifrån felaktiga utbetalningar som både har identifierats och hanterats under året. 

Antalet upptäckta felaktiga utbetalningar har ökat sedan 2016, men i förhållande till det 
ökade antalet utbetalningar är andelen mindre. Andelen felaktiga utbetalningar som 
orsakats av Försäkringskassan har ökat sedan föregående år. Fler män än kvinnor får en 
felaktig utbetalning. Orsaken till det är inte känd. 

Många felaktiga utbetalningar beror på att familje- eller boendesituationen för de 
enskilda förändras. Uppgifter om förändrade förhållanden lämnas ofta av någon annan 
och då måste personen som ansöker om ersättning få tid på sig att bemöta uppgifter som 
kan påverka ersättningen negativt. Eftersom Försäkringskassan saknar lagstöd för att 
hålla inne ersättningen under utredningstiden leder detta ofta till att ersättning betalas ut 
felaktigt. 

Tabell 59 Intern försäkringskontroll, bostadsersättning och etableringstillägg1 
 2015 2016 2017 
Bostadsersättning antal granskade ärenden2 – 630 1 300 
Bostadsersättning andel med avvikelse, procent – 3,3 5,2 
Etableringstillägg antal granskade ärenden – 1 594 1 131 
Etableringstillägg andel med avvikelse, procent – 1,3 1,6 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. 
2 Resultaten för 2016 avser inte helår. Jämförelse mellan åren går därför inte att göra. 

Andelen ärenden med avvikelser som upptäcks i den interna försäkringskontrollen har 
ökat något inom både bostadsersättning och etableringstillägg. Inom bostadsersättning 
är andelen ärenden med avvikelse relativt hög. De vanligaste avvikelserna gäller 
beräkning av ersättningens storlek. Inom bostadsersättning förekommer det också att 
beslutsunderlaget inte är komplett. 

Tabell 60 Omprövningar, bostadsersättning och etableringstillägg1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Bostadsersättning, inkomna ärenden 42 35 69 197 128 237 239 163 306 
Bostadsersättning, avgjorda ärenden 40 31 64 178 118 236 218 149 300 
Bostadsersättning, ändrade beslut, procent 42,5 48,4 40,6 35,4 30,5 35,6 36,7 34,2 36,7 
Etableringstillägg, inkomna ärenden 41 56 73 42 42 59 83 98 132 
Etableringstillägg, avgjorda ärenden 34 58 70 38 45 49 72 104 119 
Etableringstillägg, ändrade beslut, procent 5,9 31,0 14,3 15,8 26,7 20,4 11,1 28,8 16,8 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

Källa: Ciceron och ÄHS 

Mycket få ärenden omprövas sett till den totala volymen beslut inom bostadsersättning 
och etableringstillägg. Antalet beslut om bostadsersättning som omprövas ökar dock. 
Det beror sannolikt på att Försäkringskassan har fattat fler avslagsbeslut i år än tidigare 
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till följd av förändrad rättstillämpning. Andelen ändrade beslut efter omprövning inom 
bostadsersättning har ökat något. En orsak till att beslut ändras kan vara att det kommit 
in nya underlag i ärendet. Fler män än kvinnor begär omprövning av beslut vilket 
sannolikt beror på att fler män får beslut inom bostadsersättning. En större andel av 
kvinnors beslut ändras. Orsaken till det är inte känd. 

Antalet beslut om etableringstillägg som omprövas har ökat men andelen beslut som 
sedan ändras har minskat. Minskningen beror sannolikt på att tillämpningen av regel-
verket förtydligades i vägledningen under 2016. Fler kvinnor än män begär omprövning 
av beslut, men en större andel av männens beslut ändras. Orsaken till det är inte känd. 

Tabell 61 Mål i förvaltningsrätt, bostadsersättning och etableringstillägg 
 2015 2016 2017 
Bostadsersättning, inkomna ärenden 17 3 8 
Bostadsersättning, avgjorda ärenden 22 9 3 
Bostadsersättning, ändrade beslut, procent 0,0 11,1 33,3 
Etableringstillägg, inkomna ärenden 4 8 2 
Etableringstillägg, avgjorda ärenden 7 7 1 
Etableringstillägg, ändrade beslut, procent 14,3 0,0 0,0 

Källa: Ciceron och ÄHS 

Under 2017 har endast ett fåtal ärenden överklagats till förvaltningsrätten. Eftersom 
antalet är så litet kan ingen analys av orsakerna göras. 

De enskildas upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
För personer med bostadsersättning eller etableringstillägg finns inte några tidigare 
resultat att jämföra med när det gäller deras upplevelse av möjligheten att förutse ett 
beslut från Försäkringskassan. År 2017 uppgår resultaten på frågan uttryckt som ett 
medelvärde på en femgradig skala till 3,8 för bostadsersättning och 4,0 för etablerings-
tillägg. Det finns inga skillnader mellan könen. 

Skyndsamhet 
Tabell 62 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Bostadsersättning 24 28 24 24 27 23 24 27 24 –13,9 
Etableringstillägg 14 18 13 14 18 14 14 18 13 –26,0 

Handläggningstiderna har minskat mycket för både bostadsersättning och etablerings-
tillägg. Orsaken är sannolikt ett nytt sätt att styra produktionen. 

För personer med bostadsersättning eller etableringstillägg finns inte några tidigare 
resultat att jämföra med när det gäller deras upplevelse av om deras ärende handläggs 
snabbt. År 2017 uppgår resultatet för påståendet uttryckt som ett medelvärde på en 
femgradig skala till 3,7 för bostadsersättning och till 3,9 för etableringstillägg. Kvinnor 
med bostadsersättning anser i högre grad än män att deras ärenden handläggs snabbt. 
Orsaken till det är inte känd. Inom etableringstillägg finns inga skillnader mellan könen. 

Bedömning av rättssäkerheten för statligt 
tandvårdsstöd 
Försäkringskassan bedömer att rättssäkerheten i ärenden om statligt tandvårdsstöd 
sammantaget har utvecklats positivt sedan föregående år. 
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Statligt tandvårdsstöd handläggs till cirka 99 procent automatiskt. Under året har 
IT-stödet handlagt och beslutat cirka 10 miljoner ärenden. De kontroller som är 
inbyggda i IT-stödet har i stort sett fungerat utan störningar, vilket ger goda förutsätt-
ningar för likformig och korrekt rättstillämpning. Tillgängligheten till systemet har varit 
mycket hög. Kvaliteten i den manuella handläggningen har förbättrats bland annat 
genom att träffsäkerheten i efterhandskontrollerna har ökat. Uppföljningarna visar 
också att handläggarna följer lagar och förordningar. 

Rättslig kvalitet 

Uppföljningar och granskningar 
Nästan alla ärenden om statligt tandvårdsstöd handläggs helt automatiskt. Kontrollerna, 
som är inbyggda i IT-stödet, följs genom indikatorn kända fel i IT-tjänsterna och 
regelmotorn. De få ärenden som handläggs manuellt har följts upp med stöd av 
Väksten. Uppföljningarna visar att handläggarna följer lagar och förordningar.49 

Under året har Riksrevisionen granskat användningen av tandvårdsstödet.50 I rapporten 
konstateras att det förekommer överutnyttjande i större omfattning än vad tidigare 
uppskattningar visat. De åtgärder som föreslås i rapporten i form av utökade sanktioner 
och mer riktade kontroller är redan åtgärdade eller är inplanerade. 

Försäkringskassan har under året gjort en genomlysning av hur tandvårdens verksamhet 
fungerar. Detta har resulterat i en handlingsplan med utvecklingsinsatser inom fem 
fokusområden för att förebygga och stoppa felaktigheter inom det statliga tandvårds-
stödet. Arbetet med handlingsplanen startade under hösten 2017 och kommer pågå fram 
till 2021. Fokusområdena är: 

– Stärka patienten att förstå sina rättigheter. 
– Förstärka kontrollarbetet genom att införa kontroll före utbetalning. 
– Rikta om kontrollarbetet. 
– Informera och stötta tandvårdsbranschens aktörer. 
– Löpande mäta och följa upp verksamheten. 

Indikatorer 
Här redovisas ett antal indikatorer som är relevanta för den samlade bedömningen av 
den rättsliga kvaliteten i handläggningen av statligt tandvårdsstöd. 

Fel i IT-tjänsterna och regelmotorn 
Kontrollerna som är inbyggda i IT-stödet och dess regelmotor har i stort sett fungerat 
utan störningar. Under året har 36 felrapporteringar förekommit i stödet, jämfört med 
45 fel förra året. De fel som drabbat handläggningstjänsten har framför allt genererat 
längre handläggningstid eller risk för felaktig handläggning. De fel som drabbat 
tjänsterna för vårdgivare har till största del orsakat avbrott under kortare tidsperioder. 
Det har dock inte förekommit några fel i regelmotorn, där ärendena kontrolleras mot 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) regelverk. Det ger goda förutsätt-
ningar för likformig och korrekt rättstillämpning. 

                                                      
49 Kvalitetsanalys för statligt tandvårdsstöd avseende perioden 2016-10-01 – 2017-08-31, dnr 

050933-2017. 
50 Riksrevisionen 2017:19, Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. 
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Försäkringstillhörighet 
När vårdgivaren rapporterar in ett besök kontrollerar systemet om patienten omfattas av 
svensk socialförsäkring. Om hen inte gör det hanteras ärendet manuellt. Under 2017 
fattades beslut i cirka 73 200 ärenden som hanterades manuellt eftersom patientens 
försäkringstillhörighet behövde utredas. Det är färre än ifjol, då antalet var cirka 
82 900. Cirka 76 procent av ärendena godkändes, även det en minskning sedan 
föregående år då cirka 84 procent godkändes. Att andelen godkända ärenden minskat 
beror sannolikt på att utredningen av dessa ärenden görs på ett mer omfattande sätt 
sedan 2017, vilket har bidragit till högre rättssäkerhet. 

För sent inskickade ärenden 
Efter ett patientbesök har vårdgivaren två veckor på sig att rapportera in ärendet till 
Försäkringskassan för att få ersättning. Rapporteras ärendet in senare handläggs det 
manuellt och godkänns bara om vårdgivaren har haft särskilda skäl för förseningen. 
Under 2017 har beslut fattats i cirka 22 700 sådana ärenden, en minskning sedan 
föregående år då antalet var cirka 24 700 ärenden. Andelen av dessa ärenden som 
godkändes var cirka 88 procent under både 2016 och 2017. 

Efterhandskontroller 
Försäkringskassan genomför riktade och slumpmässiga efterhandskontroller för att 
säkerställa att rätt ersättning betalats ut. Kontrollerna ger också vårdgivarna återkopp-
ling på om de har tillämpat TLV:s regelverk korrekt. Kontrollerna är riskbaserade och 
har till uppgift att identifiera var det finns störst risk för felaktiga utbetalningar. 

Tabell 63 Efterhandskontroller, statligt tandvårdsstöd1 
 2015 2016 2017 
Antal kontrollerade ärenden 178 268 128 013 77 596 
Utbetalt belopp, miljoner kronor 290 144 117 
Återkrävt belopp, miljoner kronor 28 15 14 
Andel återkrävt belopp av utbetalt belopp, procent 9,7 10,2 11,7 

1 Här ingår inte efterhandskontroller inom ramen för kontrollutredning vid misstanke om brott. 

Under 2017 minskade antalet efterhandskontroller mycket. Däremot ökade andelen 
återkrävt belopp. Detta är sannolikt ett resultat av att vi riktat kontrollerna mot de 
vårdgivare där risken för fel är som störst. 

Utöver vanliga efterhandskontroller görs även efterhandskontroller inom ramen för 
kontrollutredningar vid misstanke om brott. Se avsnittet Säkerställa korrekta 
utbetalningar och motverka bidragsbrott. 

Omprövning 

Tabell 64 Omprövningar, statligt tandvårdsstöd1 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 1 035 1 064  1 172 
Avgjorda ärenden 1 000 967 1 181 
Ändrade beslut, procent 53,2 53,4 58,1 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Könsuppdelad 
statistik redovisas inte då det är vårdgivaren som begär omprövning. 

En vårdgivare kan begära omprövning av Försäkringskassans beslut. Antalet beslut som 
omprövas var något fler under 2017 än 2016. En relativt stor andel av besluten ändras 
efter omprövning, vilket beror på att vårdgivaren ofta lämnar in nya underlag i samband 
med omprövningen. 
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Mål i förvaltningsrätt 

Tabell 65 Mål i förvaltningsrätt, statligt tandvårdsstöd 
 2015 2016 2017 
Inkomna ärenden 111 116 97 
Avgjorda ärenden 170 101 138 
Ändrade beslut, procent 6,5 13,9 2,2 

Källa: Domstolsverket 

Liksom tidigare år överklagas mycket få beslut om statligt tandvårdsstöd till 
förvaltningsrätten. Eftersom antalet är så litet kan ingen analys av orsakerna göras. 

Sanktioner 
Försäkringskassan kan besluta om sanktioner om en vårdgivare tidigare orsakat 
felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet. Sanktionerna ska förhindra att ytterligare 
felaktiga utbetalningar görs till vårdgivaren. Det finns två typer av sanktioner: inne-
hållande och föreläggande om förhandsprövning. 

Försäkringskassan beslutade under 2017 att under utredning hålla inne ersättningen för 
15 vårdgivare, jämfört med 20 vårdgivare föregående år. Sammanlagt har det under året 
fattats beslut om innehållande i 5 194 ärenden, vilket kan jämföras 3 476 ärenden under 
föregående år. Av de ärenden där ersättning hållits inne har cirka 80 procent godkänts 
efter utredning. Det är en ökning mot föregående år, då cirka 73 procent av ärendena 
godkändes. Att andelen godkända ärenden har ökat visar att fler vårdgivare rapporterar 
in korrekta uppgifter. Men att så många som 20 procent av ärendena rapporterats fel 
visar att det var befogat att hålla inne ersättningen. 

Ett föreläggande om förhandsprövning beslutades under 2017, jämfört med två stycken 
föregående år. 

Anslutningar och avanslutningar 
Under året har 350 mottagningar och 131 vårdgivare avanslutit sig från det statliga 
tandvårdsstödet. Av dem har nio mottagningar avanslutit sig efter en kontrollutredning. 
En vårdgivare har blivit avansluten på grund av att den inte fullföljde sina skyldigheter 
inom ramen för det statliga tandvårdsstödet och inte heller mot patienterna. 

Sedan sommaren 2017 måste vårdgivarna uppge vilka personer som har väsentligt 
inflytande över verksamheten. Försäkringskassan kontrollerar att dessa personer 
tidigare inte allvarligt missbrukat det statliga tandvårdsstödet. Om vårdgivaren inte 
uppfyller villkoret kan den nekas anslutning. Detta skedde en gång under 2017. 

De enskildas upplevelse av den rättsliga kvaliteten 
Någon kundundersökning har inte genomförts under året. Det kommer in få synpunkter 
från enskilda, och det finns inget som tyder på att allmänheten upplever brister i den 
rättsliga kvaliteten. 

Skyndsamhet 
Vårdgivarna rapporterar in uppgifter om den utförda tandvården elektroniskt till 
Försäkringskassans system. Deras upplevelse av Försäkringskassans skyndsamhet 
avgörs därför till stor del av hur tillgängligt och välfungerande systemet är. 

Under året har tillgängligheten vid inrapportering av tandvård till Försäkringskassans 
system varit i genomsnitt 99,6 procent, vilket i princip är lika med den avtalade 
tillgängligheten på 99,7 procent. 
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Service 

Bedömningen av Försäkringskassans service görs dels utifrån arbetet 
med att informera om socialförsäkringen generellt, dels utifrån 
prestationerna i förmånerna. Bedömningen av servicen i prestationerna 
görs utifrån analys av resultat i underlag inom områdena tillgänglighet 
och bemötande. I detta avsnitt redovisas först servicen för Försäkrings-
kassan och därefter servicen för de mest väsentliga förmånerna. 

Bedömning av Försäkringskassans service 
Vi bedömer att servicen sammantaget har utvecklats positivt sedan föregående år. Till-
gängligheten i telefon har ökat från en redan hög nivå och väntetiderna har förkortats 
ytterligare. Våra digitala tjänster fungerar väl och allt fler personer använder dem. De 
enskilda ger vår tillgänglighet och vårt bemötande ett likvärdigt omdöme som 2016. 

Försäkringskassans arbete med information om socialförsäkringen 
I Försäkringskassans uppdrag ingår att informera om socialförsäkringen och de 
förmåner som myndigheten ansvarar för. Informationen ska riktas till allmänheten. Här 
ingår de som aldrig har haft kontakt med myndigheten, de som har haft kontakt tidigare 
och de som har ett pågående ärende. 

Försäkringskassan informerar om aktuella regeländringar, statistik och rapporter, 
forskning samt nyheter i våra tjänster. Informationen sker i media och via myndighetens 
externa kanaler. 

Under året har flera större riktade informationsinsatser genomförts. Vi har också 
arrangerat seminarier för att sprida kunskap, samverka och diskutera socialförsäkringen. 
I år har fokus varit på sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Se avsnitten Sjuk-
försäkringen och Föräldraförsäkringen. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Sedan april 2017 är de inkommande kontakterna från enskilda, såsom telefonsamtal, 
integrerade i handläggningen. Avsikten med förändringen har varit att ge bättre service 
och skapa en mer flexibel verksamhet som kan anpassas till variationer i antalet 
inkommande samtal och ärenden. 

Under året har det kommit in cirka 5,5 miljoner telefonsamtal till Försäkringskassan via 
våra huvudtelefonnummer, vilket är en minskning med cirka 282 000 samtal sedan 
2016. Tillgängligheten har ökat till 85 procent i år jämfört med 82 procent 2016. Även 
väntetiderna har utvecklats positivt och uppgår i år till cirka 10 minuter jämfört med 
cirka 13 minuter 2016. 
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En orsak till att tillgängligheten har ökat kan vara att vårt arbete med att minska onödig 
efterfrågan har börjat ge resultat i form av färre inkommande samtal.51 Dessutom har 
organisationsförändringen gjort att fler handläggare nu arbetar med att ta emot samtal. 

Enskilda som ringer till Försäkringskassan har möjlighet att svara på frågor om hur de 
upplevde samtalet. Under 2017 besvarades dessa frågor cirka 29 000 gånger. Liksom 
föregående år angav 90 procent att de fått den information de behöver. 93 procent 
angav att handläggaren var lyhörd och 96 procent att bemötandet var vänligt. 

Användning av digitala tjänster 
Antalet besök på Försäkringskassans webbplats uppgår till cirka 50,3 miljoner, vilket är 
en ökning med cirka 25 procent sedan 2016. Även användningen av Mina sidor har 
under året ökat med cirka 12 procent till cirka 39,8 miljoner besök. Antalet personer 
som prenumererar på händelser i sina ärenden via Mina sidor ökade från cirka 1,4 till 
cirka 1,8 miljoner personer. 

Försäkringskassan är sedan 2015 ansluten till tjänsten Mina meddelanden, en digital 
brevlåda där de försäkrade kan ta emot, läsa och samla myndighetspost. Antalet utskick 
via Mina meddelanden har ökat kraftigt. I år har cirka 4,3 miljoner utskick gjorts, en 
ökning med cirka 249 procent sedan 2016. Sedan 2013 kan man tacka nej till att få 
utbetalningsbesked på papper och i stället välja att få digitala utbetalningsbesked. 
Hittills har cirka 1,4 miljoner personer gjort det. Sammantaget står båda lösningarna för 
cirka 8 miljoner inbesparade pappersutskick. Om dessa utskick hade gjorts skulle det ha 
kostat myndigheten cirka 24,2 miljoner kronor för porto, kuvertering och tryck. 

Besök på servicekontor 
Servicekontoren drivs i samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och 
Pensionsmyndigheten. Det finns 103 kontor, varav 57 stycken har Försäkringskassan 
som huvudman. Kontoren hjälper enskilda med frågor om ärenden som handläggs av de 
tre myndigheterna. 

Antalet besök på servicekontoren uppgick under 2017 till cirka 3,6 miljoner jämfört 
med cirka 3,9 miljoner 2016. En anledning till minskningen är att alla tre myndig-
heterna har utvecklat sina e-tjänster. Försäkringskassan har också under året arbetat mer 
strukturerat för att omdirigera personer till e-tjänsterna. Liksom tidigare år gäller de 
flesta besök på servicekontoren förmånerna bostadsbidrag, föräldrapenning, aktivitets-
stöd och utvecklingsersättning. 

Under året har vi vid två tillfällen följt upp hur servicekontoren uppfattas av besökarna 
genom en undersökning. Undersökningen visar att 97 procent av besökarna anser att de 
fått ett gott bemötande, 94 procent anser att de fick den hjälp de behövde och 90 
procent anser att de fick svar inom rimlig tid. 86 procent av besökarna var nöjda i alla 
tre dimensioner, vilket är en marginell ökning sedan 2016. Servicekontoren upplevs 
överlag som tillgängliga. Enligt 91 procent av besökarna är det lätt att ta sig till 
servicekontoret, vilket är i nivå med tidigare år. 

De enskildas upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,8 för 
2017, vilket är oförändrat sedan föregående år. 

                                                      
51 Med onödig efterfrågan menas kontakter till följd av att Försäkringskassan har misslyckats med att ge 

personer tillräcklig information inom ramen för den ordinarie processen. 
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Liksom föregående år bedöms begripligheten i de skriftliga beskeden som relativt god. 
De enskildas upplevelse av Försäkringskassans kunskap om ersättningar och bidrag får 
också ett gott omdöme, även om det har försämrats marginellt. Även bemötandet får ett 
gott omdöme och en liten förbättring har skett sedan 2016. De enskilda upplever också i 
något högre grad än under 2016 att det är lätt att veta vad som händer i deras ärende. 
Sämst omdöme av servicefaktorerna får vår tillgänglighet. Inom flera förmåner 
upplever de försäkrade att det är svårt att komma kontakt med rätt person. 

År 2017 ger män, i något högre grad än kvinnor, frågan om Försäkringskassan har god 
kunskap om ersättningar och bidrag ett högre omdöme sedan förra året. Kvinnorna ger 
den frågan ett lägre omdöme än 2016. Jämfört med 2016 tycker fler män att de får den 
hjälp de behöver. 

Bedömning av servicen inom sjukpenning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom sjukpenning sammantaget har utvecklats 
positivt sedan föregående år. Tillgängligheten har ökat i telefon och väntetiderna har 
blivit kortare. Användningen av våra digitala tjänster ökar också. Vårt bemötande och 
vår tillgänglighet får relativt goda omdömen i kundundersökningen, även om en liten 
försämring skett bland annat avseende begripligheten i våra skriftliga besked. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Både tillgängligheten i telefon och de genomsnittliga väntetiderna har förbättrats 
mycket de senaste åren. Tillgängligheten ligger i år på 85 procent, vilket är en 
förbättring från 81 procent år 2016. Väntetiden har förkortats till 10 minuter, en 
förbättring från cirka 12 minuter år 2016. Förändringen beror på färre inkomna samtal, 
cirka 1,2 miljoner jämfört med cirka 1,3 miljoner 2016. Vi har även kunnat använda 
resurser för handläggning och telefon mer flexibelt när telefonin integrerats i 
handläggningen. 

De som ringer till oss är också nöjda med den service som ges i telefon. 95 procent 
anger att vi gett ett vänligt bemötande, 92 procent att vi lyssnat och varit lyhörda och 88 
procent anser att de fått den information de behövde. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 66 Användning av digitala tjänster inom sjukpenning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel e-sjukanmälan från arbetsgivare1 – – – – – – 73 75 78 
Andel digital ansökan sjukpenning2 58 71 82 56 68 79 57 70 81 
Andel elektroniska läkarintyg 70 73 80 68 71 78 69 72 79 

1 Statistiken för 2017 avser januari–juni. 
2 Sedan 2017 används ett nytt mått för digital ansökan. Resultaten för 2015 och 2016 har räknats om med det nya måttet. 

Generellt sett har användningen av digitala tjänster ökat. Orsakerna till detta är flera. 
Anställda får information om att de kan ansöka om sjukpenning via e-tjänsten i stället 
för att få en ansökningsblankett hemskickad. Det är inte längre möjligt att beställa en 
pappersblankett för sjukanmälan på webbplatsen, utan det kan enbart göras per telefon. 
Dessutom har Stockholms läns landsting anslutit sig till tjänsten för att skicka in 
läkarintyg elektroniskt under året. 

Något fler kvinnor än män använder de digitala tjänsterna. Orsaken till det är inte känd. 
Läs mer om digitalisering och utveckling av IT-tjänster i avsnittet Sjukförsäkringen. 
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De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,7 år 
2017 jämfört med 3,8 år 2016. Bäst omdöme får bemötandet och begripligheten i de 
skriftliga beskeden. Resultaten har försämrats något sedan föregående år för flera 
servicefaktorer. Personer med sjukpenning ger dock möjligheten att komma i kontakt 
med rätt person och att få den hjälp de behöver likvärdiga omdömen som 2016. 

I resultaten för 2017 finns inga skillnader mellan kvinnor och män. Men jämfört med 
resultaten för föregående år upplever såväl kvinnor som män i något lägre grad att 
Försäkringskassan har kunskap om ersättningar och bidrag. Kvinnor upplever i lägre 
grad att informationen om vilka regler som gäller är tydlig. Männens upplevelse har 
försämrats när det gäller begripligheten i de skriftliga beskeden och möjligheterna att 
veta vad som händer i ärendet. De upplever även i något lägre grad än förra året att de 
får ett respektfullt bemötande. 

Bedömning av servicen inom sjukersättning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom sjukersättning sammantaget har 
utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon och väntetiderna har förbättrats och användandet av digital 
ansökan ökar. Vårt bemötande och vår tillgänglighet får relativt goda omdömen i 
kundundersökningen, även om en liten försämring skett. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Tillgängligheten i telefon har förbättrats. 88 procent av samtalen besvarades, jämfört 
med 84 procent under 2016. Även väntetiden har förbättrats, 10 minuter under 2017 
jämfört med cirka 15 minuter 2016. Antalet inkomna samtal som gäller sjukersättning 
och aktivitetsersättning har minskat något, från cirka 332 800 till cirka 319 700 samtal 
år 2017.52 

De som ringer till oss är nöjda med den service som ges. 89 procent tycker att de fått 
den information de behöver, vilket är en något större andel än under 2016. 93 procent 
anser att handläggaren lyssnade och var lyhörd, vilket i stort sett är samma resultat som 
året innan. 96 procent tycker att handläggaren gav ett vänligt bemötande, vilken är en 
liten försämring sedan 2016. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 67 Användning av digitala tjänster inom sjukersättning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital ansökan sjukersättning1 26 26 37 24 23 30 25 25 34 

1 Från 2017 används ett nytt mått för digital ansökan. Resultaten för 2015 och 2016 har därför räknats om. 

Andelen ansökningar via Mina Sidor har ökat sedan 2016. Det är en större andel 
kvinnor än män som ansöker om ersättning digitalt. Orsaken till det är inte känd. 

                                                      
52 Resultatet avser både sjuk- och aktivitetsersättning eftersom dessa förmåner har en gemensam 

telefonkanal. 
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De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,7 år 
2017 jämfört med 3,8 år 2016. Bemötandet får det bästa omdömet. För personer med 
sjukersättning har upplevelsen försämrats något sedan 2016 när det gäller 
begripligheten i de skriftliga beskeden, möjligheterna att veta vad som händer i det egna 
ärendet och Försäkringskassans kunskap om ersättningar och bidrag. Försämringen 
gäller enbart kvinnor. Män med sjukersättning upplever däremot att de får den hjälp de 
behöver i högre utsträckning 2017 än 2016. För 2017 finns inga skillnader mellan 
kvinnor och män i resultaten. 

Bedömning av servicen för aktivitetsersättning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom aktivitetsersättning sammantaget har 
utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon och väntetiderna har förbättrats och användandet av digital 
ansökan har ökat. Vårt bemötande och vår tillgänglighet får relativt goda omdömen i 
kundundersökningen och upplevelsen är i stort sett oförändrad sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Tillgängligheten i telefon har förbättrats och väntetiden har gått ned. Även antalet 
inkomna samtal har sjunkit. Resultatet för aktivitetsersättning redovisas mer utförligt i 
avsnittet Service, Bedömning av service för sjukersättning. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 68 Användning av digitala tjänster inom aktivitetsersättning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital ansökan aktivitetsersättning 20 26 40 16 20 32 18 23 36 

Andelen personer som ansöker om aktivitetsersättning digitalt på Mina sidor har ökat 
successivt de senaste åren. Fler kvinnor än män ansöker digitalt. Orsaken till det är inte 
känd. 

Information om möjligheten att studera med bibehållen 
aktivitetsersättning 
Försäkringskassan har under året genomfört en informationsinsats i samband med att 
det blev möjligt för personer med aktivitetsersättning att studera med bibehållen 
ersättning i upp till sex månader. Insatsen ledde till att antalet besökare på Försäkrings-
kassans webbplats ökade avsevärt under den period informationen fanns där: från 939 
till cirka 20 600 besökare. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,7 år 
2017, vilket är oförändrat sedan 2016. Bemötandet och begripligheten i de skriftliga 
beskeden får de bästa omdömena. Personer med aktivitetsersättning upplever i högre 
utsträckning än under 2016 att de får ett bra bemötande, men anser i lägre utsträckning 
att de får bra information om vad som händer i deras ärende. Det förbättrade resultatet 
för bemötandet gäller enbart män. År 2017 är män något mer positiva än kvinnor till 
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möjligheterna att komma i kontakt med rätt person och att få tydlig information om 
vilka regler som gäller. 

Bedömning av servicen inom assistansersättning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom assistansersättning sammantaget varken 
har förbättrats eller försämrats sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon är hög och väntetiderna är korta, även om resultaten har 
försämrats något sedan föregående år. Positivt är att andelen ansökningar som görs 
digitalt har ökat. Vårt bemötande och vår tillgänglighet får dock försämrade omdömen i 
kundundersökningen sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Tillgängligheten i telefon har försämrats något sedan föregående år.53 Tillgängligheten 
ligger i år på 90 procent, jämfört med 92 procent år 2016. Den genomsnittliga 
väntetiden är cirka 7 minuter vilket är oförändrat sedan 2016. Antalet inkomna samtal 
har ökat och uppgår till cirka 69 800 för 2017 jämfört med cirka 62 700 för 2016. 
Försämringen beror sannolikt på en kombination av ökat inflöde av samtal och att 
integreringen av telefonin med handläggningen ännu inte fått förväntad effekt. 

De som ringer till oss är nöjda med den service som ges. 96 procent tycker att de har 
fått ett vänligt bemötande. 92 procent anser att handläggaren lyssnade och var lyhörd, 
vilket är ett liknande resultat som de senaste två åren. Andelen som tycker att vi har gett 
den information som behövdes har ökat till 86 procent från 82 procent förra året. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 69 Användning av digitala tjänster inom assistansersättning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital ansökan assistansersättning 0,3 7 13 0,8 7 9 0,6 7 11 

Andelen personer som ansöker om assistansersättning digitalt har ökat. Andelen är 
högre bland kvinnor än bland män. Orsaken till det är inte känd. 

Försäkringskassan har under året utvecklat en e-tjänst. Assistansanordnare kan använda 
tjänsten för att skicka in uppgifter om anställda assistenter och assistansberättigade kan 
skicka in räkningar om utförd assistans. Det är dock ännu inte möjligt att utvärdera hur 
e-tjänsten fungerar. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för de försäkrades upplevelse av tillgänglighet och 
bemötande i kundundersökningen, uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en 
femgradig skala, har försämrats från 3,9 år 2016 till 3,5 år 2017. Servicefaktorn 
respektfullt bemötande får jämförelsevis bra omdömen båda åren, men resultatet har 
försämrats. Även resultatet för begripligheten i de skriftliga beskeden, möjligheterna att 
veta vad som händer i det egna ärendet och Försäkringskassans kunskap om 
ersättningar och bidrag har försämrats sedan 2016. Det är främst kvinnor som gett 

                                                      
53 Resultaten avser även arbetshjälpmedel, bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag eftersom dessa 

förmåner har en gemensam telefonkanal. 
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sämre omdömen. I resultaten för 2017 finns dock inga skillnader mellan kvinnor och 
män. 

Bedömning av servicen inom föräldrapenning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom föräldrapenning sammantaget har 
utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon och väntetiderna har förbättrats och användandet av digital 
ansökan är mycket högt och har ökat. Vårt bemötande och vår tillgänglighet får goda 
omdömen i kundundersökningen och har dessutom förbättrats sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Antalet inkomna telefonsamtal som gäller föräldrapenning har sjunkit, från cirka 
1 169 000 under 2016 till cirka 1 048 000 under 2017. Tillgängligheten har legat på 79 
procent och väntetiden på cirka 16 minuter. Detta är en förbättring sedan 2016, då 
tillgängligheten var 76 procent och väntetiden cirka 17 minuter. 

Personer som ringer till oss är i stort sett lika nöjda med servicen i telefon som de var 
under 2016. 96 procent tycker att de har fått ett vänligt bemötande och 94 procent anser 
att handläggaren lyssnade och var lyhörd, vilket är samma resultat som de senaste två 
åren. Andelen som tycker att vi har gett den information som behövdes har ökat till 
92 procent från 91 procent förra året. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 70 Användning av digitala tjänster inom föräldrapenning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital ansökan om föräldrapenning  91 94 96 91 94 97 91 94 97 
Andel digital ansökan avstå/ta tillbaka föräldrapenning 75 85 91 75 86 90 75 86 90 

Andelen digitala ansökningar om föräldrapenning har ökat från en redan hög nivå, 
liksom andelen digitala ansökningar om att avstå eller ta tillbaka föräldrapenning. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,9 år 
2017 jämfört med 3,7 år 2016. Bemötandet, tillsammans med begripligheten i de 
skriftliga beskeden, får de bästa omdömena. Både kvinnor och män med 
föräldrapenning anser i högre grad än 2016 att bemötandet är gott, att det är lätt att 
komma i kontakt med rätt person och att det är lätt att veta vad som händer i det egna 
ärendet. I resultaten för 2017 finns inga skillnader mellan kvinnor och män. 

Bedömning av servicen inom tillfällig 
föräldrapenning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom tillfällig föräldrapenning sammantaget 
har utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon är hög och väntetiderna har blivit kortare sedan förra året. 
Användandet av digital ansökan är mycket högt och har ökat. Vårt bemötande och vår 



 Service  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 72 

tillgänglighet får relativt goda omdömen i kundundersökningen och har dessutom 
förbättrats sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Antalet inkomna telefonsamtal som gäller tillfällig föräldrapenning har sjunkit till cirka 
528 000 under 2017 från cirka 605 000 under 2016. Under året har tillgängligheten 
legat på 87 procent, vilket är oförändrat sedan föregående år. Väntetiden har förkortats 
från cirka 17 minuter 2016 till cirka 15 minuter 2017. 

Personer som ringer till oss är nöjda med kontakten. 97 procent anser att de fått ett 
vänligt bemötande, jämfört med 95 procent 2016. 95 procent anser att handläggaren 
lyssnat och varit lyhörd och 94 procent att de fått den information de behövde. 
Motsvarande siffror för 2016 var 93 respektive 90 procent. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 71 Användning av digitala tjänster inom tillfällig föräldrapenning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital ansökan om tillfällig föräldrapenning 87 93 98 90 96 99 88 94 99 

Andelen digitala ansökningar om tillfällig föräldrapenning är sedan flera år mycket hög, 
och har sedan förra året ökat ytterligare. Ökningen är ett resultat av ett kontinuerligt 
arbete med att förtydliga och förbättra e-tjänsterna. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,8 år 
2017 jämfört med 3,7 år 2016. Bäst omdöme får bemötande och begripligheten i de 
skriftliga beskeden och resultaten för dessa servicefaktorer har även förbättrats sedan 
2016. De försäkrade upplever också att det är lättare att veta vad som händer i det egna 
ärendet i år. I resultaten för 2017 finns inga skillnader mellan kvinnor och män. 

Bedömning av servicen inom barnbidrag 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom barnbidrag sammantaget har utvecklats 
positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon är hög och väntetiderna har blivit kortare sedan förra året. 
Användandet av digital ansökan om flerbarnstillägg har ökat. Vårt bemötande och vår 
tillgänglighet får goda omdömen i kundundersökningen och har dessutom förbättrats 
sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Antalet inkomna telefonsamtal som gäller barnbidrag har minskat, från cirka 333 500 
under 2016 till cirka 305 200 under 2017.54 Minskningen har pågått under flera år. 
Även tillgängligheten har utvecklats positivt de senaste åren och uppgår i år till 89 
procent, jämfört med 87 procent under 2016. Väntetiderna visar på samma positiva 
trend, cirka 8 minuter i år jämfört med cirka 12 minuter föregående år. 

                                                      
54 Resultaten omfattar även samtal om underhållsstöd och EU-familjeförmåner eftersom dessa förmåner 

har en gemensam telefonkanal. 
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De personer som ringer till oss är nöjda med den service som ges i telefon. 94 procent 
tycker att de fått ett vänligt bemötande och 92 procent upplevde att handläggaren var 
lyhörd och lyssnade. 88 procent tyckte att de har fått den information de behövde. 

Användning av digitala tjänster 
Tabell 72 Användning av digitala tjänster inom barnbidrag, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital anmälan om flerbarnstillägg  58 75 85 57 69 73 58 74 83 

Anmälan om flerbarnstillägg kan göras digitalt, en möjlighet som utnyttjas av allt fler 
föräldrar. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,9 år 
2017 jämfört med 3,8 år 2016. Resultatet har förbättrats för bemötandet, möjligheten att 
få kontakt med rätt person, möjligheten att veta vad som händer i det egna ärendet och 
tydligheten i informationen om vilka regler som gäller. 

Både män och kvinnor anser i högre grad än under 2016 att de fått ett bra bemötande 
och att transparensen i ärendet är god. Män anser dessutom att det är lättare att få 
kontakt med rätt person och att informationen om regler har blivit tydligare. År 2017 är 
männen mer positiva än kvinnorna till flera av servicefaktorerna. 

Bedömning av servicen inom bostadsbidrag 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom bostadsbidrag sammantaget varken har 
förbättrats eller försämrats sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon har försämrats något sedan föregående år och väntetiderna är 
oförändrade. Användandet av digital ansökan har ökat under året. Vårt bemötande och 
vår tillgänglighet får goda omdömen i kundundersökningen och har dessutom 
förbättrats sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Antalet inkomna telefonsamtal som gäller bostadsbidrag har minskat något, från cirka 
355 700 under 2016 till cirka 349 000 under 2017. Antalet är betydligt lägre än 2015 då 
cirka 462 700 samtal kom in. Tillgängligheten har försämrats och var under 2017 
83 procent jämfört med 88 procent under 2016. Väntetiden är i stort sett oförändrad 
sedan 2016 och uppgår till cirka 14 minuter. 

Under året har telefonin integrerats med handläggningen och den tekniska plattformen 
byttes, vilket kan vara en förklaring till att tillgängligheten sjunkit. 

De personer som ringer till oss är lika nöjda med den service som ges i telefon som 
förra året. 95 procent tycker att de fått ett vänligt bemötande i telefon. 94 procent ansåg 
att handläggaren var lyhörd och lyssnade och 92 procent att de fått den information som 
behövdes. 
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Användning av digitala tjänster 
Tabell 73 Användning av digitala tjänster inom bostadsbidrag, procent1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital ansökan om bostadsbidrag  29 35 41 26 26 28 28 31 36 

1 Från 2017 används ett nytt mått för digital ansökan. Resultaten för 2015 och 2016 har därför räknats om. 

Digital ansökan om bostadsbidrag kan i dag enbart göras av ensamsökande med barn 
under 18 år. Andelen digitala ansökningar ökar stadigt och uppgick under 2017 till 
cirka 36 procent av det totala antalet ansökningar om bostadsbidrag. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, har förbättrats från 
3,8 år 2016 till 4,0 år 2017. Bemötandet får det bästa omdömet och resultatet har 
förbättrats sedan 2016. Resultaten visar också att det blivit lättare att komma i kontakt 
med rätt person, att det är lättare att få reda på vad som händer i det egna ärendet och att 
informationen om de regler som gäller är tydligare. 

Både män och kvinnor anser i högre utsträckning än under 2016 att de fått ett bra 
bemötande och att det varit lätt att få kontakt med rätt person. Jämfört med 2016 
upplever män att transparensen i ärendet blivit bättre, medan kvinnor tycker att 
informationen om de regler som gäller har blivit tydligare. År 2017 ger männen 
bemötandet, möjligheten att få kontakt med rätt person och transparensen i ärendet 
något bättre omdömen än kvinnorna. 

Bedömning av servicen inom aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
sammantaget har utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon och väntetiderna har förbättrats mycket sedan 2016. Dess-
utom har användandet av digital försäkran ökat. Vårt bemötande och vår tillgänglighet 
får relativt goda omdömen i kundundersökningen och är oförändrade sedan 2016. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Tillgängligheten har förbättrats och väntetiden i telefon har förkortats de senaste åren. 
Tillgängligheten uppgår i år till 89 procent jämfört med 79 procent år 2016. Den 
genomsnittliga väntetiden har förkortats till cirka 9 minuter jämfört med cirka 16 
minuter föregående år. Orsaken är att vi har kunnat använda våra resurser för hand-
läggning och telefon mer flexibelt efter att telefonin integrerades med handläggningen. 

Antalet inkomna samtal som gäller aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har 
minskat, från cirka 419 200 till cirka 362 400. Orsaken är bland annat en förbättrad 
digital försäkran. Fortfarande är det dock många som ringer enbart för att fråga när 
pengarna kommer. För att minska antalet samtal ytterligare införs en fast utbetalnings-
dag för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning från och med den 1 januari 2018. 

Bland de deltagare som kontaktat oss via telefon är 94 procent nöjda med den 
information de fått och 97 procent är nöjda med bemötandet. Det är en förbättring sedan 
föregående år. 
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Användning av digitala tjänster 
Tabell 74 Användning av digitala tjänster inom aktivitetsstöd och 

utvecklingsersättning, procent 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Andel digital försäkran aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 43 62 75 47 65 77 45 64 76 

Andelen försäkran som görs digitalt ökar. Något fler män än kvinnor lämnar försäkran 
digitalt. Utvecklingen är mycket positiv, eftersom försäkran som görs digitalt är mer 
kompletta än de som görs med pappersblankett. 

Deltagarnas upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
Det sammanvägda resultatet för tillgänglighet och bemötande i kundundersökningen, 
uttryckt som ett genomsnittligt medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 3,8 såväl 
2017 som 2016. Jämfört med 2016 har deltagarnas omdöme om begripligheten i de 
skriftliga beskeden försämrats något samtidigt som män med aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning anser att det blivit lättare att komma i kontakt med rätt person. 
I resultaten för 2017 finns inga skillnader mellan kvinnor och män och båda könen ger 
servicefaktorn respektfullt bemötande bäst omdöme. 

Bedömning av servicen inom bostadsersättning 
och etableringstillägg 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom bostadsersättning och etableringstillägg 
sammantaget har utvecklats något positivt sedan föregående år. 

Trots att fler telefonsamtal kommit in har tillgängligheten fortsatt att vara mycket hög 
och väntetiderna är mycket korta. Vårt bemötande och vår tillgänglighet får jämförelse-
vis goda omdömen i kundundersökningen. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Tillgängligheten i telefon uppgick 2017 till 92 procent jämfört med 91 procent år 2016. 
Den genomsnittliga väntetiden är i stort sett oförändrad sedan 2016 och uppgår till cirka 
3 minuter trots att antalet inkomna samtal har ökat från 9 917 år 2016 till cirka 12 200 
år 2017. 

De försäkrades upplevelse av tillgänglighet och bemötande 
För bostadsersättning och etableringstillägg finns inga jämförbara resultat från 
föregående år. År 2017 ger dock personer med dessa förmåner jämförelsevis höga 
omdömen om Försäkringskassans service. Det sammanvägda resultatet för tillgäng-
lighet och bemötande i kundundersökningen, uttryckt som ett genomsnittligt 
medelvärde på en femgradig skala, uppgår till 4,0 för bostadsersättning och 4,2 för 
etableringstillägg. 

Bäst omdömen får bemötandet och Försäkringskassans kunskap om ersättningar och 
bidrag. Något lägre, men fortfarande relativt höga, resultat får servicefaktorerna 
information och tillgänglighet. För båda förmånerna gör kvinnor och män en likvärdig 
bedömning av Försäkringskassans service. 
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Mötesplatser och information till nyanlända 
Under 2017 har Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen, Pensions-
myndigheten, Skatteverket, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting 
arbetat med regeringsuppdraget att fortsätta att förenkla processen för nyanlända i deras 
myndighetskontakter samt öka effektiviteten för de berörda aktörerna. Parterna har 
utvecklat samverkansprojektet Mötesplatser och information.55 

Bedömning av servicen inom statligt 
tandvårdsstöd 
Försäkringskassan bedömer att servicen inom statligt tandvårdsstöd sammantaget har 
utvecklats positivt sedan föregående år. 

Tillgängligheten i telefon är hög och har förbättrats. Väntetiderna är korta och har 
dessutom förkortats ytterligare under året. Vi behöver dock fortsätta att stärka 
patientens roll genom förbättrad och ökad information. 

Tillgänglighet och väntetider i telefon 
Under 2017 kom det in cirka 52 900 samtal som gällde tandvård, vilket är något färre 
än 2016 då cirka 54 100 samtal kom in. Antalet samtal från privatpersoner har dock 
ökat något, och de utgör nu cirka 47 procent av alla samtal. Cirka 53 procent av 
samtalen kom från vårdgivare. Väntetiden var i genomsnitt cirka 4 minuter, vilket är en 
liten förbättring sedan 2016 då den var cirka 6 minuter. Även tillgängligheten har 
förbättrats från cirka 89 procent 2016 till cirka 93 procent 2017. 

De personer som ringer till oss är nöjda med bemötandet i telefon. De anser att 
handläggaren lyssnar på dem och hela 99 procent anser de fick ett vänligt bemötande. 
Däremot är det en lägre andel som anser de fick den information de behövde, 
91 procent 2017 jämfört med 94 procent 2016. 

Information till patienter och vårdgivare 
Användandet av det statliga tandvårdsstödet har minskat under de senaste åren. För att 
öka allmänhetens kännedom om stödet och stärka patientens roll finns en separat 
webbsida med information riktad till denna grupp. För att ge vårdgivare förutsättningar 
att uppfylla sitt åtagande finns också en separat webbsida med information riktad till 
denna grupp. 

En analys är gjord av patienternas behov av samlad information om sin egen tandvård, 
och under året har det startats en förstudie för att så småningom presentera sådan 
information för patienterna på Försäkringskassans Mina sidor. 

                                                      
55 Resultatet av Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända återrapporteras den 28 

februari 2018, A2016/01467/EXPCH.  
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Produktivitet 

I detta avsnitt redovisas dels Försäkringskassans produktivitet, dels 
produktiviteten för de mest väsentliga förmånerna. Försäkringskassans 
produktivitet bedöms utifrån en beräkning enligt nationalräkenskaps-
metoden. Produktiviteten för förmånerna bedöms utifrån en analys av 
styckkostnaderna, det vill säga kostnaderna per utbetalning, per beslut 
eller per avslutat sjukfall. 

Bedömning av Försäkringskassans produktivitet 
Försäkringskassans produktivitet har minskat sedan föregående år. Bedömningen 
grundar sig på en sammanvägning av respektive förmåns produktivitetsutveckling 
under året utifrån en beräkning enligt nationalräkenskapsmetoden.56 

Orsaken till utvecklingen är primärt att myndigheten har satsat på att förbättra rätts-
säkerheten, vilket har lett till ökade kostnader i handläggningen. Dessutom har 
personalomsättning och nyrekrytering inom de stora förmånerna sjukpenning, 
assistansersättning och aktivitetsersättning bidragit, eftersom nya handläggare många 
gånger har lägre produktionskapacitet under upplärningsfasen. Även kompetensväxling 
efter integreringen av telefonin i handläggningen har i vissa fall haft negativ inverkan 
på produktiviteten. 

Trots att Försäkringskassans produktivitet bedöms utifrån en sammanvägning av de 
olika förmånerna, är det i första hand intressant att analysera och bedöma produktiv-
iteten ur ett förmånsperspektiv. Förmånerna skiljer sig åt i många avseenden beroende 
på respektive regelverk. Det gör att verksamhetslogiken skiljer sig åt. De förmåner där 
hela eller delar av handläggningen är möjlig att automatisera har lägre styckkostnader, 
medan de förmåner där det krävs mer manuell utredning och samordning av insatser har 
högre styckkostnader. 

Bedömning av produktiviteten inom sjukpenning 
Tabell 75 Styckkostnad, sjukpenning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per avslutat sjukfall, löpande pris 6 072 6 804 6 736 –1,0 3 656 
Kronor per avslutat sjukfall, fast pris 6 072 6 738 6 553 –2,7 3 557 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom sjukpenning har utvecklats positivt sedan föregående år. Den 
största orsaken till utvecklingen är att telefonin integrerades med handläggningen i april 
2017. För sjukpenning har denna förändring inneburit att kostnaderna blivit lägre. 
Tidigare fördelades kostnaderna för telefonin proportionerligt utifrån den tid som 

                                                      
56 För mer information om nationalräkenskapsmetoden, se avsnittet Modell och metoder för bedömning av 

resultat, Kvalitet i prestationerna. 
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redovisats för förmånen generellt. Eftersom sjukpenning är den förmån med mest 
redovisad tid, har förmånen tidigare år burit en större del av kostnaderna för telefonin 
än vad som motsvarat den faktiska kostnaden. Dessutom har antalet avslutade sjukfall 
ökat något under 2017. 

Att produktiviteten inte har ökat mer under året beror bland annat på att personalomsätt-
ningen har fortsatt att öka och att de nyrekryterade handläggarna många gånger har 
lägre produktionskapacitet under upplärningsfasen. Mer tid har också lagts på att utreda 
och bedöma rätten till ersättning till följd av ökat fokus på rättssäkerhet. Andelen 
avslagsbeslut har också ökat, vilket kräver mer resurser än beslut om att bevilja 
ersättning. 

Bedömning av produktiviteten inom sjukersättning 
Tabell 76 Styckkostnad, sjukersättning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per beslut, löpande pris 8 639 8 830 9 593 8,6 408 
Kronor per beslut, fast pris 8 639 8 744 9 333 6,7 397 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom sjukersättning har utvecklats negativt sedan föregående år. Den 
totala kostnaden för handläggningen har minskat, men eftersom det också fattats färre 
beslut har styckkostnaden ökat. Den främsta orsaken till ökningen är insatser för att öka 
rättssäkerheten. 

Bedömning av produktiviteten inom 
aktivitetsersättning 
Tabell 77 Styckkostnad, aktivitetsersättning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per beslut, löpande pris 12 318 11 397 12 997 14,0 426 
Kronor per beslut, fast pris 12 318 11 286 12 644 12,0 414 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom aktivitetsersättning har utvecklats negativt sedan föregående år. 
Kostnaderna för förmånen har ökat samtidigt som antalet beslut har minskat. Styck-
kostnadsökningen har flera orsaker. Många nya handläggare har anställts under året, 
och de har många gånger lägre produktionskapacitet under upplärningsfasen. Insatser 
för att öka rättssäkerheten gör också att ärendena tar längre tid att handlägga. Även 
andelen avslagsbeslut har ökat, vilket kräver mer resurser än beslut om att bevilja 
ersättning. 
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Bedömning av produktiviteten inom 
assistansersättning 
Tabell 78 Styckkostnad, assistansersättning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per beslut, löpande pris 10 228 7 883 11 389 44,5 489 
Kronor per beslut, fast pris 10 228 7 806 11 079 41,9 476 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom assistansersättning har utvecklats negativt sedan föregående år. 
Den ökade styckkostnaden har flera orsaker. Många nya handläggare har anställts under 
året, och de har många gånger lägre produktionskapacitet under upplärningsfasen. 
Insatser för att öka rättssäkerheten gör också att ärendena tar längre tid att handlägga. 
Införandet av ett nytt IT-stöd har i uppstartsskedet gjort att utbetalningarna av 
ersättning tagit längre tid. Slutligen har avskrivningar på cirka 55 miljoner kronor gjorts 
med anledning av driftsättning av IT-stödet. 

Bedömning av produktiviteten inom 
föräldrapenning 
Tabell 79 Styckkostnad, föräldrapenning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per utbetalning, löpande pris 166 148 144 –2,2 630 
Kronor per utbetalning, fast pris 166 146 141 –3,9 613 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom föräldrapenning har utvecklats positivt sedan föregående år. 
Orsaken till det är att antalet utbetalningar har ökat utan att kostnaderna ökat på 
motsvarande sätt. Detta beror i sin tur på den höga graden av automatisering inom 
handläggningen. Även kostnaderna för avskrivningar kopplade till handläggning av 
jämställdhetsbonus och dubbeldagar har minskat. 

Bedömning av produktiviteten inom tillfällig 
föräldrapenning 
Tabell 80 Styckkostnad, tillfällig föräldrapenning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per utbetalning, löpande pris 159 189 191 1,1 496 
Kronor per utbetalning, fast pris 159 187 186 –0,6 483 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 
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Produktiviteten inom tillfällig föräldrapenning har utvecklats positivt sedan föregående 
år. Styckkostnaden per utbetalning är relativt oförändrad eftersom färre antal 
utbetalningar gjorts på grund av införandet av en utbetalningsdag i juni 2016.57 
Eftersom orsaken till utvecklingen av styckkostnaden per utbetalning är av teknisk 
karaktär betraktas utvecklingen som positiv. Dessutom har styckkostnaden per beslut i 
fasta priser minskat med 6,1 procent sedan 2016. 

Bedömning av produktiviteten inom barnbidrag 
Tabell 81 Styckkostnad, barnbidrag1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per utbetalning, löpande pris 8,7 8,4 7,8 –7,6 198 
Kronor per utbetalning, fast pris 8,7 8,3 7,5 –9,3 193 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom barnbidrag har utvecklats positivt sedan föregående år. Orsaken är 
att volymerna har ökat samtidigt som antalet handläggare inom förmånen har minskat. 
Eftersom barnbidrag är en stor förmån med hög andel automatiserade utbetalningar så 
påverkas produktiviteten positivt av volymförändringar om de nya ärendena inte kräver 
manuell handläggning. 

Bedömning av produktiviteten inom bostadsbidrag 
Tabell 82 Styckkostnad, bostadsbidrag1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per beslut, löpande pris 602 637 720 12,9 296 
Kronor per beslut, fast pris 602 631 700 10,9 288 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom bostadsbidrag har utvecklats negativt sedan föregående år. Antalet 
beslut har ökat, men kostnaderna för handläggningen har ökat mer än den kostnad som 
beror på ökningen av antalet beslut. Orsakerna är kompetensväxling efter att telefonin 
integrerades med handläggningen och att fler bedömningar görs i ärendena. 

Bedömning av produktiviteten inom aktivitetsstöd 
och utvecklingsersättning 
Tabell 83 Styckkostnad, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per utbetalning, löpande pris 357 381 440 15,3 709 
Kronor per utbetalning, fast pris 357 378 428 13,2 690 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

                                                      
57 Det som tidigare var två ärenden och två utbetalningar för samma månad och förälder blir fortfarande 

två ärenden, men bara en utbetalning. 
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Produktiviteten inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning har utvecklats negativt 
sedan föregående år. Den primära orsaken till det är en nedskrivning av det befintliga 
IT-stödet med cirka 58 miljoner kronor, till följd av att en del av funktionaliteten inte 
längre kan användas efter regelförändringar. Dessutom har kostnaderna för handlägg-
ningen ökat till följd av kompetensväxling efter att telefonin integrerades med hand-
läggningen samtidigt som antalet utbetalningar har minskat. 

Bedömning av produktiviteten inom 
bostadsersättning och etableringstillägg 
Tabell 84 Styckkostnad, bostadsersättning och etableringstillägg1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per beslut, löpande pris 666 657 714 8,8 90 
Kronor per beslut, fast pris 666 650 695 6,9 88 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom bostadsersättning och etableringstillägg har utvecklats negativt 
sedan föregående år. Den viktigaste orsaken är att många nya handläggare har anställts 
för att möta det ökade antalet ansökningar och för att hantera införandet av nytt 
regelverk 2018.58 Det har medfört ökade kostnader för upplärning och handledning. 
Styckkostnaden har även påverkats av att ett nytt handläggningsmoment har införts för 
att säkerställa förvaltningslagens krav på kommunicering. För bostadsersättning har 
styckkostnaden sannolikt även påverkats av att det blivit svårare att bedöma om en 
person bor ensam, eftersom bostadsbristen har lett till icketraditionella boendelösningar. 

Bedömning av produktiviteten inom statligt 
tandvårdsstöd 
Tabell 85 Styckkostnad, statligt tandvårdsstöd1 

 2015 2016 2017 
Förändring 2016–2017, 

procent 
Förvaltningskostnad 

2017, miljoner kronor 
Kronor per beslut, löpande pris 18 16 15 –7,1 153 
Kronor per beslut, fast pris 18 16 15 –8,7 149 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

Produktiviteten inom det statliga tandvårdsstödet har utvecklats positivt sedan före-
gående år. Styckkostnaden har minskat på grund av att den totala förvaltningskostnaden 
minskat, främst genom minskade kostnader för avskrivningar av IT-stöd. Den största 
anledningen till den låga styckkostnaden är dock att automatiseringsgraden liksom 
föregående år är hög. 

                                                      
58 Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.  
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Gemensamma nyckeltal 
och nyckeltal per förmån 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av ett antal viktiga nyckeltal 
som finns tillgängliga på förmånsnivå. 

Tabell 86 Försäkringsutgifter, miljoner kronor1 

 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 3 755 3 925 3 900 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 14 177 13 842 13 126 
Assistansersättning, brutto 29 774 26 311 27 935 
Assistansersättning, inbetalt från kommunerna* 4 872 4 835 4 674 
Assistansersättning, netto* 24 902 21 476 23 261 
Barnbidrag 25 764 26 344 27 288 
Bostadsbidrag 4 875 4 655 4 613 
Bostadsersättning 252 318 389 
Etableringstillägg 328 389 501 
Föräldrapenning 30 812 32 163 33 554 
Sjukersättning 41 962 40 614 38 828 
Sjukpenning 34 827 37 891 36 203 
Statligt tandvårdsstöd 5 253 5 527 5 775 
Tillfällig föräldrapenning 6 821 7 241 7 558 
Övriga förmåner 26 054 27 917 28 055 
Totalt 224 654 227 137 227 725 

1 Könsuppdelad statistik saknas. 

* Ingår inte i de totala försäkringsutgifterna. 

Tabell 87 Förvaltningskostnader, miljoner kronor1 

 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 400 401 426 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 662 651 709 
Assistansersättning 404 347 489 
Barnbidrag 197 202 198 
Bostadsbidrag 260 261 296 
Etableringsförmåner2 57 73 90 
Föräldrapenning 657 606 630 
Sjukersättning 442 456 408 
Sjukpenning 3 204 3 673 3 656 
Statligt tandvårdsstöd 187 169 153 
Tillfällig föräldrapenning 460 521 496 
Övrigt3 1 653 1 625 1 633 
Totalt 8 583 8 985 9 184 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016. 
Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 

2 Innefattar kostnader för etableringsersättning, etableringstillägg samt bostadsersättning eftersom dessa inte kan 
särredovisas. 

3 I posten Övrigt ingår kostnader för förmåner som inte specificeras ovan samt för de tjänster som levereras till 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 
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Tabell 88 Antal unika individer med utbetalning av förmån under respektive år1 
 

Kvinnor Män Totalt Förändring 
2016–2017, 
procent 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Aktivitetsersättning 20 479 21 501 21 238 23 187 24 487 24 469 43 666 45 988 45 707 –0,6 
Aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning 137 311 125 219 117 309 158 969 150 552 139 474 296 280 275 771 256 783 –6,9 
Assistansersättning 7 809 7 606 7 303 9 166 8 985 8 667 16 975 16 591 15 970 –3,7 
Barnbidrag 1 043 018 1 051 352 1 068 031 227 406 298 049 352 344 1 270 424 1 349 401 1 420 375 5,3 
Bostadsbidrag 189 951 184 163 180 230 111 080 107 932 106 865 301 031 292 095 287 095 –1,7 
Bostadsersättning 3 154 3 524 3 896 12 854 16 179 18 452 16 008 19 703 22 348 13,4 
Etableringstillägg 10 032 14 196 18 525 10 525 12 432 14 975 20 557 26 628 33 500 25,8 
Föräldrapenning 435 594 446 078 466 044 354 957 368 773 387 277 790 551 814 851 853 321 4,7 
Sjukersättning 199 339 189 038 178 402 135 123 128 689 122 383 334 462 317 727 300 785 –5,3 
Sjukpenning 389 623 399 862 387 413 220 116 225 578 218 174 609 739 625 440 605 587 –3,2 
Statligt 
tandvårdsstöd2 2 244 929 2 251 585 2 215 480 1 987 171 1 990 614 1 948 602 4 232 320 4 242 371 4 164 196 –1,8 
Tillfällig 
föräldrapenning 441 558 459 173 473 331 393 145 410 864 421 037 834 703 870 037 894 368 2,8 

1 För barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning är antalet individer år 2015 högre än i årsredovisningen 2016 på grund av 
eftersläpning i registreringar. 

2 I totalsumman för statligt tandvårdsstöd ingår även individer av okänt kön: 2015: 220 stycken, 2016: 172 stycken, 2017: 
114 stycken. 

Tabell 89 Volymer, beslut och utbetalningar1 

 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning, antal beslut 32 512 35 143 32 795 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, antal utbetalningar 1 855 758 1 705 919 1 613 607 
Assistansersättning, antal beslut 39 487 43 998 42 942 
Assistansersättning, antal utbetalningar 183 615 161 034 162 300 
Barnbidrag, antal utbetalningar 22 514 289 24 035 946 25 570 273 
Bostadsbidrag, antal beslut 432 100 409 257 411 191 
Bostadsersättning, antal beslut 40 343 47 667 48 042 
Etableringstillägg, antal beslut 44 747 64 120 77 514 
Föräldrapenning, antal utbetalningar 3 955 951 4 104 735 4 361 559 
Sjukersättning, antal beslut 51 106 51 692 42 519 
Sjukpenning, antal utbetalningar 2 792 850 2 935 294 2 789 659 
Sjukpenning, antal avslutade sjukfall 527 669 539 746 542 693 
Statligt tandvårdsstöd, antal beslut2 10 423 316 10 267 618 10 044 164 
Tillfällig föräldrapenning, antal utbetalningar 2 893 943 2 755 810 2 597 207 

1 För sjukpenning redovisas också antal avslutade sjukfall. Könsuppdelad statistik saknas. 
2 Antalet beslut inom statligt tandvårdsstöd är något högre än i årsredovisningen 2016 på grund av förändringar i 

statistiksystemet. 

Tabell 90 Styckkostnader, löpande priser1 

 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning, kronor per beslut 12 318 11 397 12 997 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, kronor per utbetalning 357 381 440 
Assistansersättning, kronor per beslut 10 228 7 883 11 389 
Barnbidrag, kronor per utbetalning 9 8 8 
Bostadsbidrag, kronor per beslut 602 637 720 
Bostadsersättning och etableringstillägg, kronor per beslut 666 657 714 
Föräldrapenning, kronor per utbetalning 166 148 144 
Sjukersättning, kronor per beslut 8 639 8 830 9 593 
Sjukpenning, kronor per avslutat sjukfall 6 072 6 804 6 736 
Statligt tandvårdsstöd, kronor per beslut 18 16 15 
Tillfällig föräldrapenning, kronor per utbetalning 159 189 191 

1 På grund av förändrat redovisningssätt har förvaltningskostnaden per förmån räknats om för åren 2015 och 2016 vilket 
påverkar styckkostnaden. Statistiken kan därför inte jämföras med årsredovisningen 2016. 
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Tabell 91 Styckkostnader, fasta priser 

 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning, kronor per beslut 12 318 11 286 12 644 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, kronor per utbetalning 357 378 428 
Assistansersättning, kronor per beslut 10 228 7 806 11 079 
Barnbidrag, kronor per utbetalning 9 8 8 
Bostadsbidrag, kronor per beslut 602 631 700 
Bostadsersättning och etableringstillägg, kronor per beslut 666 650 695 
Föräldrapenning, kronor per utbetalning 166 146 141 
Sjukersättning, kronor per beslut 8 639 8 744 9 333 
Sjukpenning, kronor per avslutat sjukfall 6 072 6 738 6 553 
Statligt tandvårdsstöd, kronor per beslut 18 16 15 
Tillfällig föräldrapenning, kronor per utbetalning 159 187 186 

 

Tabell 92 Handläggningstider, antal dagar i genomsnitt 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 70 77 73 68 76 70 69 76 71 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Assistansersättning1 132 141 135 128 141 145 130 141 141 
Barnbidrag2 – 75 75 – 80 81 – 77 78 
Bostadsbidrag 22 21 22 23 22 24 22 22 23 
Bostadsersättning 24 28 24 24 27 23 24 27 24 
Etableringstillägg 14 18 13 14 18 14 14 18 13 
Föräldrapenning 6 7 7 8 8 9 7 7 8 
Sjukersättning 93 122 86 89 114 84 91 118 85 
Sjukpenning 22 22 25 23 23 26 23 23 26 
Statligt tandvårdsstöd – – – – – – – – – 
Tillfällig föräldrapenning 9 9 9 8 9 8 9 9 9 

1 Resultatet för assistansersättning skiljer sig från årsredovisningen 2016 på grund av nytt sätt att beräkna 
handläggningstiden. 

2 Avser andel avslutade ärenden före sista dag i månaden för registrering av utbetalning. Statistik saknas för 2015 på grund 
av ändrad mätmetod från och med 2016. 

Tabell 93 Felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor1, antal 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 196 311 305 228 312 340 424 623 645 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 10 114 11 716 11 548 10 087 13 393 14 709 20 201 25 109 26 257 
Assistansersättning 119 78 246 133 104 272 252 182 518 
Barnbidrag 3 824 4 391 4 915 982 1 120 1 312 4 806 5 511 6 227 
Bostadsbidrag (enskilt) 3 886 3 804 3 649 1 506 1 341 1 185 5 392 5 145 4 834 
Bostadsbidrag (solidariskt)2 282 247 219 1 049 914 907 1 331 1 161 1 126 
Bostadsersättning och etableringstillägg 799 1 329 1 526 1 696 2 901 3 507 2 495 4 230 5 033 
Föräldrapenning 7 164 6 718 6 138 3 405 3 740 3 794 10 569 10 458 9 932 
Sjukersättning 383 517 477 393 450 392 776 967 869 
Sjukpenning 8 169 8 870 8 695 4 043 4 365 4 266 12 212 13 235 12 961 
Statligt tandvårdsstöd – – – – – – – – – 
Tillfällig föräldrapenning 3 431 2 731 2 110 1 864 1 648 1 275 5 295 4 379 3 385 
Övriga förmåner 16 224 16 720 15 022 9 793 10 200 9 018 26 017 26 920 24 040 
Totalt 54 591 57 432 54 850 35 179 40 488 40 977 89 770 97 920 95 827 

1 Avser enbart felaktiga utbetalningar som 108 kap. 2 § SFB eller motsvarande bestämmelser i förordningar kan tillämpas 
för. Siffrorna inkluderar därmed inte de åter- eller tilläggsutbetalningar till följd av slutliga beslut och avräkningar som 
förekommer inom vissa förmåner. Innefattar felaktiga utbetalningar över 1 050 kronor för barnbidrag och samtliga felaktiga 
utbetalningar för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, bostadsersättning och etableringstillägg. Ett fåtal felaktiga 
utbetalningar under 1 000 kronor kan finnas med i statistiken, men antalet bedöms som försumbart. 

2 Cirka en procent av felutbetalningarna varje år gäller sammanboende hushåll med bostadsbidrag. För dessa utgör 
könsbestämmelsen i statistiken en mer eller mindre slumpvis uppdelning. Antalet bedöms som försumbart i detta 
sammanhang. 
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Tabell 94 Handlagda felaktiga utbetalningar över 1 000 kronor1, andel orsakade av 
Försäkringskassan, procent2 

 
Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 40,3 41,5 40,0 45,5 48,0 35,7 43,4 44,8 37,7 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 53,4 48,2 36,5 54,2 51,1 34,3 53,8 49,7 35,3 
Assistansersättning 5,2 13,5 13,3 9,3 7,9 18,0 7,2 10,7 15,9 
Barnbidrag 19,0 12,0 8,2 27,4 22,2 15,8 20,6 13,7 9,6 
Bostadsbidrag (enskilt) 32,3 31,4 32,7 34,7 34,3 30,6 32,9 32,1 32,2 
Bostadsbidrag (solidariskt)3 39,7 37,2 27,3 36,7 30,3 26,4 37,3 31,9 26,6 
Bostadsersättning och etableringstillägg 79,4 16,6 15,8 76,5 16,4 22,3 77,4 16,5 20,3 
Föräldrapenning 35,4 35,0 37,3 24,0 27,7 29,7 31,7 32,4 34,4 
Sjukersättning 36,2 40,2 40,4 28,1 32,8 45,7 32,0 36,8 43,0 
Sjukpenning 57,0 59,1 61,3 51,6 53,0 53,4 55,2 57,1 58,7 
Statligt tandvårdsstöd – – – – – – – – – 
Tillfällig föräldrapenning 15,6 14,9 21,9 11,6 12,8 15,1 14,1 14,1 19,3 
Övriga förmåner 41,2 38,2 37,0 39,7 35,4 33,8 40,6 37,2 35,8 
Totalt 41,1 39,3 37,2 41,4 38,3 33,5 41,2 38,9 35,6 

1 Avser enbart felaktiga utbetalningar som 108 kap. 2 § SFB eller motsvarande bestämmelser i förordningar kan tillämpas 
för. Siffrorna inkluderar därmed inte de åter- eller tilläggsutbetalningar till följd av slutliga beslut och avräkningar som 
förekommer inom vissa förmåner. Innefattar felaktiga utbetalningar över 1 050 kronor för barnbidrag och samtliga felaktiga 
utbetalningar för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, bostadsersättning och etableringstillägg. Ett fåtal felaktiga 
utbetalningar under 1 000 kronor kan finnas med i statistiken, men antalet bedöms som försumbart. 

2 I urvalet ingår endast ärenden där informationen om felaktig utbetalning både har identifierats och hanterats under 
samma år. 

3 Cirka en procent av felutbetalningarna varje år gäller sammanboende hushåll med bostadsbidrag. För dessa utgör 
könsbestämmelsen i statistiken en mer eller mindre slumpvis uppdelning. Antalet bedöms som försumbart i detta 
sammanhang. 

Tabell 95 Intern försäkringskontroll, antal granskade ärenden och andel med 
avvikelse1 

 
Antal granskade Andel med avvikelse, procent 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning – 1 833  1 293 – 1,1 1,9 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 2 – 3 231 2 539 – 2,1 1,6 
Assistansersättning – 1 146 633 – 9,9 5,8 
Barnbidrag – 1 497 1 300 – 0,7 1,4 
Bostadsbidrag – 2 599 1 285 – 1,8 5,7 
Bostadsersättning – 630 1 300 – 3,3 5,2 
Etableringstillägg – 1 594 1 131 – 1,3 1,6 
Föräldrapenning – 1 300 1 325 – 1,4 0,2 
Sjukersättning – 1 788 1 296 – 1,7 1,9 
Sjukpenning – 1 425 1 300 – 5,2 2,5 
Statligt tandvårdsstöd – – – – – – 
Tillfällig föräldrapenning – 1 324 1 292 – 2,1 0,5 
Övriga förmåner  16 816 16 557  2,4 2,1 
Totalt – 35 183 31 251 – 2,5 2,2 

1 Den interna försäkringskontrollen infördes 2016. Det finns därför ingen statistik för 2015. Könsuppdelad statistik saknas. 
2 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016. 
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Tabell 96 Inkomna omprövningar, antal1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 261 294 635 203 290 544 476 596 1 181 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 688 990 1 320 521 806 1 106 1 213 1 832 2 431 
Assistansersättning 553 549 810 671 679 1 101 1 236 1 265 1 924 
Barnbidrag 384 366 509 195 222 325 583 611 845 
Bostadsbidrag 2 151 2 143 2 799 1 673 1 621 2 113 3 839 3 791 4 920 
Bostadsersättning 42 35 69 197 128 237 239 163 306 
Etableringstillägg 41 56 73 42 42 59 83 98 132 
Föräldrapenning 601 546 944 378 396 667 990 966 1 621 
Sjukersättning 2 141 3 080 2 864 1 403 1 958 1 896 3 589 5 151 4 772 
Sjukpenning 4 483 7 964 11 747 2 713 4 252 6 090 7 248 12 426 17 938 
Statligt tandvårdsstöd2 – – – – – – 1 035 1 064 1 172 
Tillfällig föräldrapenning 875 1 215 1 628 539 738 1 068 1 430 1 978 2 711 
Övriga förmåner 8 349 8 360 7 520 6 126 6 372 5 575 14 800 15 890 13 647 
Totalt 21 112 26 131 31 467 15 151 18 030 21 363 36 761 45 831 53 600 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

2 Könsuppdelad statistik redovisas inte, då det är vårdgivaren som begär omprövning. 

Tabell 97 Avgjorda omprövningar, antal1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 240 185 618 196 159 558 444 359 1 179 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 631 828 1 271 488 713 1 001 1 123 1 575 2 277 
Assistansersättning 530 425 832 653 549 1 040 1 189 1 009 1 891 
Barnbidrag 365 364 487 188 227 286 556 613 784 
Bostadsbidrag 1 999 2 035 2 611 1 571 1 556 2 013 3 581 3 615 4 634 
Bostadsersättning 40 31 64 178 118 236 218 149 300 
Etableringstillägg 34 58 70 38 45 49 72 104 119 
Föräldrapenning 490 571 829 332 374 597 827 970 1 439 
Sjukersättning 1 926 1 778 3 876 1 288 1 164 2 444 3 235 3 056 6 348 
Sjukpenning 3 951 4 912 12 838 2 433 2 701 6 631 6 409 7 757 19 640 
Statligt tandvårdsstöd2 – – – – – – 1 000 967 1 181 
Tillfällig föräldrapenning 794 1 038 1 457 483 596 963 1 290 1 654 2 432 
Övriga förmåner 8 072 7 074 8 334 5 943 5 451 5 979 14 277 13 608 14 975 
Totalt 19 603 19 798 33 834 14 259 14 115 22 394 34 221 35 436 57 199 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

2 Könsuppdelad statistik redovisas inte, då det är vårdgivaren som begär omprövning. 
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Tabell 98 Ändrade beslut vid omprövning, procent1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 10,8 10,3 5,8 14,3 3,8 6,1 12,4 7,2 5,9 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning  14,4 11,7 12,6 13,7 8,4 10,6 14,1 10,2 11,7 
Assistansersättning 7,9 6,1 3,5 8,9 8,7 3,3 8,4 7,5 3,4 
Barnbidrag 11,2 11,3 12,7 12,8 7,0 12,2 11,7 10,0 12,4 
Bostadsbidrag 23,8 26,5 26,1 22,5 22,3 23,5 23,2 24,6 24,9 
Bostadsersättning 42,5 48,4 40,6 35,4 30,5 35,6 36,7 34,2 36,7 
Etableringstillägg 5,9 31,0 14,3 15,8 26,7 20,4 11,1 28,8 16,8 
Föräldrapenning 21,8 19,3 31,4 24,1 27,5 39,2 22,9 22,4 34,7 
Sjukersättning 3,6 3,1 2,2 3,3 4,4 3,3 3,4 3,7 2,6 
Sjukpenning 10,8 9,2 6,8 11,5 9,5 8,4 11,1 9,3 7,4 
Statligt tandvårdsstöd2 – – – – – – 53,2 53,4 58,1 
Tillfällig föräldrapenning 44,0 40,1 49,5 48,0 42,8 50,5 45,4 41,1 49,8 
Övriga förmåner 22,1 19,1 17,8 18,1 16,9 14,6 20,4 18,4 16,5 
Totalt 18,9 17,2 14,0 18,0 16,7 15,0 18,5 17,1 14,5 

1 Statistiken är justerad i förhållande till årsredovisningen 2016 på grund av införande av nytt IT-stöd 2017. Den 
könsuppdelade statistiken summerar inte till totalen på grund av registreringar med okänt kön. 

2 Könsuppdelad statistik redovisas inte, då det är vårdgivaren som begär omprövning. 

Tabell 99 Förtroende för Försäkringskassan, medelvärden per förmån och kön 
(Kundundersökningen) 

 
Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning förlängd skolgång 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 
Aktivitetsersättning nedsatt arbetsförmåga 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 3,5 3,7 3,6 3,7 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7 
Assistansersättning 3,4 3,7 3,1* 3,5 3,7 3,3* 3,4 3,7 3,2* 
Barnbidrag 3,7 3,6 3,7 3,8 3,6 4,0* 3,7 3,6  3,7* 
Bostadsbidrag 3,8 3,6 3,8* 3,9 3,6 4,1* 3,8 3,6 4,0* 
Bostadsersättning – – 4,1 – – 4,2 – – 4,2 
Etableringstillägg – – 4,3 – – 4,3 – – 4,3 
Föräldrapenning 3,7 3,6 3,7* 3,8 3,6 3,8* 3,7 3,6 3,8* 
Sjukersättning 3,5 3,7 3,5* 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 
Sjukpenning 3,5 3,6 3,4* 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5* 
Tillfällig föräldrapenning 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 

* Statistiskt säkerställd förändring mellan 2016 och 2017 på femprocentsnivå. 
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Återrapportering 
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Sjukförsäkringen 

Mål: Försäkringskassan ska verka för att rätt ersättning ges till rätt person och att 
åtgärder ges i tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig 
genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med 
berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron 
från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. 

Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte 
överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte 
överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016–2020. Skillnaden i sjukpenning-
tal mellan kvinnor och män ska också minska. 

Återrapportering: Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och 
genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra 
aktörer, för att uppnå målen. 

Målet är delvis uppfyllt. 

Bedömning av måluppfyllelse 
Försäkringskassan bedömer att målet är delvis uppfyllt. 

Under 2017 har vi prioriterat att förbättra rättssäkerheten i våra ärenden och kan se en 
positiv utveckling sedan föregående år. Inom sjukpenning görs fler utredningar och 
bedömningar i tid enligt rehabiliteringskedjan, vilket lett till att fler sjukfall avslutas i 
samband med rehabiliteringskedjans tidsgränser. Trots att vi fattar fler beslut om avslag 
inom sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning ändras en mindre andel beslut 
efter omprövning, vilket tyder på att grundbesluten i huvudsak är korrekta. Vår 
bedömning är att vi i huvudsak ger rätt ersättning till rätt person.  

Vi samverkar på strukturellt plan för att skapa goda förutsättningar för att alla aktörer i 
sjukskrivningsprocessen ska ta sin del av ansvaret så att åtgärder kan sättas in i tid för 
att förebygga eller förkorta sjukskrivning och möjliggöra förvärvsarbete. I handlägg-
ningen genomför vi aktiviteter som syftar till att rätt person ska få rätt åtgärd i rätt tid. 
Detta arbete styrs av behoven i de enskilda ärendena. Här finns dock utvecklings-
potential. Vi behöver bland annat förbättra vår kunskap om vilka aktiviteter som bäst 
skapar förutsättning för återgång i arbete.  

Den totala sjukfrånvaron beskrivs med ohälsotalet. Under det senaste året har ohälso-
talet minskat vilket beror på att färre personer har sjukersättning och sjukpenning. Även 
sjukpenningtalet har börjat minska under 2017 och ligger nu på en nivå som gör det 
möjligt att nå 9,0 dagar år 2020. För att nå målet om att frånvaron från arbete på grund 
av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå krävs dock att övriga parter i 
sjukskrivningsprocessen, så som hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, verkar för att 
fler ska stanna kvar eller återgå i arbete. Under 2017 nybeviljades totalt 5 725 personer 
sjukersättning, vilket är en historiskt låg nivå och kraftigt understiger 18 000 i genom-
snitt per år. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har inte minskat. 
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Förutsättningar för att uppnå målet med 
sjukförsäkringen 
I sjukskrivningsprocessen är Försäkringskassan en av flera aktörer och vi är beroende 
av samarbete med andra myndigheter, hälso- och sjukvården, arbetsgivare och intresse-
organisationer för att processen ska fungera väl. På strukturell nivå skapar vi förutsätt-
ningar för att kunna arbeta effektivt med de enskilda individerna. Försäkringskassan tog 
i början av 2016 fram en samlad plan för att minska sjukpenningtalet till år 2020.59 
Planen omfattar både Försäkringskassans interna insatser och insatser som vi gör med 
andra.  

Internt arbetar vi för att stärka sjukförsäkringshandläggningen så att vi kan arbeta 
effektivt och behovsstyrt för att uppfylla vår del av arbetet med att skapa förutsättningar 
för individer att försörja sig genom förvärvsarbete. Vi har under året genomfört insatser 
genom att fortsätta utveckla handläggningsprocessen, genomföra kompetensutveckling, 
driva förslag om ny lagstiftning och förenkla arbetet genom digitalisering. I handlägg-
ningen genomför vi aktiviteter som syftar både till att ge rätt ersättning till rätt person 
och att åtgärder vidtas i rätt tid. Vilka aktiviteter som ska utföras bedöms alltid utifrån 
behoven i det enskilda ärendet. Det innebär att antalet aktiviteter kan variera mellan 
olika ärenden och att alla aktiviteter inte alltid behöver utföras.  

Strukturell samverkan med andra aktörer  
Strukturell samverkan har som mål att alla aktörer i sjukskrivningsprocessen tar sin del 
av ansvaret så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga eller förkorta sjukskriv-
ning och möjliggöra förvärvsarbete. En väl utvecklad samverkan leder också till en god 
dialog mellan de olika parterna i handläggningen av enskilda ärenden och bidrar till 
bättre beslutsunderlag. I den strukturella samverkan möter vi nyckelaktörer nationellt, 
regionalt och lokalt. Det sker bland annat med: 

– Hälso- och sjukvården 
– Arbetsmiljöverket 
– Arbetsgivare 
– Arbetsförmedlingen 
– Kommuner och landsting 

Utveckling av information till arbetsgivare och vård  
För att andra aktörer ska kunna ta sitt ansvar behöver de även få rätt information om 
sjukskrivningsprocessen, ansvarsfördelning samt vad som kan göras för att förebygga 
sjukskrivning. 

På Försäkringskassas webbplats finns egna ingångar till sidor med information för 
hälso- och sjukvården samt för arbetsgivare. Dessa har omarbetats under året för att bli 
tydligare, enklare och mer behovsanpassade. På sidorna lyfter vi också fram förmåner 
som kan användas för att förhindra sjukfrånvaro, till exempel förebyggande sjuk-
penning och bidrag till arbetshjälpmedel. 

Sidorna ger också tillgång till en rad digitala tjänster för både hälso- och sjukvården och 
arbetsgivarna. Tjänsterna utvecklas kontinuerligt. Bland annat pågår ett arbete för att 
göra det lättare att rapportera sjukfrånvaro och lämna svar på frånvaro- och inkomst-
förfrågan. 

                                                      
59  Arbetet redovisas i återrapporteringen av regeringsuppdrag Uppdrag att stärka sjukförsäkrings-

handläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukförsäkringsprocess, dnr 053493-2017. 
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Under 2017 har Försäkringskassan fortsatt med informationsinsatser inom ramen för 
Laget Sverige som startade 2016. I år har fokus varit arbetsgivarna och hälso- och 
sjukvården. Tre filmer har tagits fram med arbetsgivare som lyckats vända sina sjuktal 
genom att arbeta förebyggande och långsiktigt med sin sjukfrånvaro. Filmerna används 
som dialogunderlag när Försäkringskassan träffar arbetsgivare och finns också till-
gängliga på webbplatsen.  

I april anordnade Försäkringskassan ett seminarium på temat psykisk ohälsa där 
representanter från socialförsäkringen och hälso- och sjukvården medverkade. Vid 
seminariet presenterade Försäkringskassan en ny analys som visar vad som händer med 
personer som blir sjukskrivna i psykiska diagnoser. Seminariet filmades och finns 
tillgängligt på webbplatsen. Hittills har filmen visats 3 556 gånger. 

Samverkan med hälso- och sjukvården 
Försäkringskassan har en väl utbyggd struktur för samverkan med hälso- och sjuk-
vården, framför allt utifrån de forum som finns för dialog med samtliga landsting och 
regioner.  

Inom ramen för detta arbete har generaldirektören för Försäkringskassan besökt landets 
samtliga landsting och regioner för att diskutera både de gemensamma och de enskilda 
aktörernas utmaningar i sjukskrivningsprocessen.  

En strategisk samverkansgrupp hanterar nationella frågor inom ramen för aktuella 
överenskommelser60 och gemensamma frågor kring sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen. Inom ramen för den samlade planen för att minska sjukpenningtalet till år 
2020 har Försäkringskassan under året arbetat med att kartlägga det befintliga sam-
verkansarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården för att identifiera 
utvecklingsområden. Ambitionen är nu att de forum vi har i högre grad ska bygga på 
mer faktabaserad och systematisk dialog för att ytterligare bidra till kvalitetsarbete och 
utveckling hos såväl Försäkringskassan som hälso- och sjukvården. En viktig del i 
detta, som också lyfts vid generaldirektörens besök hos landstingen och regionerna, är 
att åstadkomma ett ökat ledningsengagemang från båda parter i dessa forum.  

Ett viktigt utvecklingsområde har länge varit läkarintygen. Om det finns brister i 
intygen behöver handläggarna begära kompletteringar av läkarna, vilket fördröjer 
handläggningen och upplevs som ett onödigt arbetsmoment för läkarna. Handläggarna 
begär in en komplettering i 9,7 procent av alla läkarintyg, vilket kan jämföras med 9,3 
procent under 2011. Andelen begärda kompletteringar ligger relativt oförändrad, men 
antalet kompletteringar har ökat på grund av att fler läkarintyg kom in till Försäkrings-
kassan under 2017 än under 2011.61 

Ett arbete har startat för att tydliggöra kraven på läkarintyg vid lättare och medelsvåra 
psykiska sjukdomar. Bland annat handlar det om att förtydliga begreppen ”observationer” 
och ”undersökningsfynd”, som båda ligger till grund för bedömningen av arbetsför-
mågan. Vi har också tagit fram ett stödmaterial för handläggare samt ett dialogmaterial 
som kan användas för att informera läkare. Eftersom brister i intygen är vanligast vid 
psykiska diagnoser där kvinnor är överrepresenterade, kan arbetet på sikt bidra till att 
minska skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen. 

                                                      
60  Det finns nationella överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). 
61  Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av 

läkarintyg vid sjukskrivning, dnr 041508-2017. 
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Försäkringskassan har också utvecklat nya medicinska underlag som innebär en 
snabbare och enklare hantering som ska skapa förutsättningar för högre kvalitet och 
möjliggöra mer utvecklad statistisk analys.  

Särskilda medel 
För att stimulera hälso- och sjukvården att aktivt bidra till att utveckla sjukskrivnings-
processen har regeringen sedan 2006 avsatt särskilda medel. Från dessa har Försäk-
ringskassan under året betalat ut sammanlagt 874 miljoner kronor enligt villkoren i 
överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliterings-
process 2016”, varav 53 miljoner kronor avser bidrag till företagshälsovården för köp 
av medicinsk service. Försäkringskassan har även betalat ut 500 miljoner kronor inom 
ramen för motsvarande överenskommelse för 2017–2018.62 

Samverkan med Arbetsmiljöverket 
Under året har Försäkringskassan gjort en ny överenskommelse med Arbetsmiljöverket. 
Syftet är att främja arbetsgivarnas ansvarstagande för arbetsmiljön, förebygga ohälsa, 
samt att arbeta effektivt med arbetsanpassning och rehabilitering. Överenskommelsen 
stödjer en mer aktiv och enhetlig samverkan mellan myndigheterna bland annat genom 
att det ska upprättas en gemensam årlig plan.63 En sådan plan har tagits fram för arbetet 
2018. 

Under hösten har en gemensam samverkansinsats påbörjats genom samordning av 
Arbetsmiljöverkets tillsyn inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen är ett prioriterat 
område med hög sjukfrånvaro och arbetssjukdomar där kvinnor är överrepresenterade. 
På sikt kan arbetet bidra till att minska skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och 
män. 

Stöd till arbetsgivare 
Försäkringskassan ger arbetsgivarna stöd för att de ska öka arbetshälsan, förebygga 
sjukfrånvaro och ta sitt ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Stödet ska 
anpassas till arbetsgivarna utifrån deras behov. Därför har vi tagit fram rutiner för att 
kartlägga och identifiera arbetsgivare vars medarbetare har hög sjukfrånvaro och 
arbetsgivare som brister i sitt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar. Om det 
finns behov kan vi teckna särskilda överenskommelser om stöd. 

Bidrag för arbetsplatsnära stöd 
Försäkringskassan handlägger och administrerar arbetsplatsnära stöd, ett bidrag för att 
stödja arbetsgivarnas arbete med att förebygga sjukfall och underlätta återgång i arbete 
efter sjukdom. För att informera arbetsgivarna om möjligheten att få stöd har vi under 
året genomfört en informationskampanj med artiklar och annonser i medier som vänder 
sig till arbetsgivare och egna företagare. 

För 2017 fanns 100 miljoner kronor avsatta för bidraget. Användandet av bidraget har 
ökat för varje år, och under 2017 har 839 arbetsgivare sökt bidrag för att köpa 
arbetsplatsnära stöd till ett sammanlagt belopp om cirka 67,6 miljoner kronor. Cirka 

                                                      
62  Se även regeringsuppdrag Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, 

dnr 013664-2017. 
63  Det finns sedan 2017 en ny nationell överenskommelse om samverkan med Arbetsmiljöverket. 

Överenskommelsen avser tiden 2017–2020 och knyter an till Åtgärdsprogram för ökad hälsa och 
minskad sjukfrånvaro och En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020. 
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27 100 arbetsplatsnära stödinsatser har genomförts, varav 8 988 gällde män och cirka 
18 100 gällde kvinnor. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan samverkar med Arbetsförmedlingen i regeringsuppdrag, till exempel 
det förstärkta samarbetet64, och i egeninitierade projekt och arbetsgrupper. För att stödja 
och driva utvecklingen av samverkan har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en 
nationell samverkansgrupp som bland annat ansvarar för budgetfördelning, uppföljning 
av utfall och den strategiska utvecklingen av samarbetet. Gruppen gör en årlig överens-
kommelse och samarbetsplan på nationell nivå. Under året har arbetet varit inriktat på 
övergångar mellan myndigheterna och resultaten av det förstärkta samarbetet.  

Försäkringskassan har tagit initiativ till en resultatuppföljning som bättre ska kunna 
följa utfallet av myndigheternas samarbete, exempelvis på vilket sätt tiden i 
sjukförsäkringen förkortas. Vi har även påbörjat en gemensam studie kring personer 
som deltar i insatser inom det förstärkta samarbetet och som därefter återgår till 
sjukförsäkringen. Resultatet av studien förväntas under 2018.  

Under året har det genomförts en översyn av rutinerna för övergångar till Arbets-
förmedlingen för de som inte längre har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Vi 
har också initierat en testverksamhet för att underlätta denna övergång. Där prövar vi att 
genomföra överlämningsmöten digitalt innan beslut fattas. Försäkringskassan har också 
tagit fram en inriktning för att utveckla den interna styrningen av vårt arbete. Vi har 
dessutom gjort en översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehab-
iliteringsinsatser.65  

Samordningsförbund för bättre samverkan och rehabilitering på lokal nivå 
Samordningsförbund är en frivillig form av samverkan mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, en eller flera kommuner och ett eller flera landsting. Samverkan 
med samordningsförbund syftar till att människor ska uppnå eller förbättra sin förmåga 
till förvärvsarbete.66 

Ett samordningsförbund bildas när samtliga förbundsmedlemmar67 har tagit beslut om 
en gemensam förbundsordning.68 Samordningsförbunden är fristående juridiska 
personer. De leds av en styrelse, som fattar beslut om mål och riktlinjer för förbundets 
verksamhet och vilka insatser som ska finansieras med den egna budgeten. Försäkrings-
kassan bidrar med statens andel, motsvarande hälften av resurserna, till den finansiella 
samordningen. Kommuner och landsting bidrar med var sin fjärdedel. För 2017 avsatte 
staten 339 miljoner kronor till den finansiella samordningen. När Försäkringskassan har 
fördelat de statliga medlen till förbunden är det styrelsen som förfogar över dem. 

Vid utgången av 2017 fanns det 82 samordningsförbund som omfattade 253 av landets 
290 kommuner. Försäkringskassan har utsett både ordinarie ledamot och suppleant till 
samtliga 82 styrelser. Därutöver ingår medarbetare från Försäkringskassan i den 
                                                      
64  Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka förutsättningarna för personer med sjukdom eller 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att utveckla eller återfå arbetsförmåga och 
därmed kunna komma i arbete. Arbetet redovisas mer utförligt i ett årligt regeringsuppdrag kring 
Förstärka insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning (nästa 
återrapportering sker den 19 maj 2018). 

65  Arbetet återrapporterades i regeringsuppdrag Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i 
rehabiliteringsinsatser, dnr 003630-2017. 

66  Läs mer i det separata regeringsuppdraget Insatser genom samordningsförbund, dnr 013742-2017. 
67  Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera kommuner och ett eller flera landsting. 
68  Förbundsmedlemmarna kan påverka samordningsförbundens verksamhet genom förbundsordning, 

medelstilldelning, beredningsgrupp och medlemssamråd. 
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beredningsgrupp som finns hos respektive samordningsförbund. Gruppen utgör bland 
annat ett stöd för förbundschefen i arbetet med behovskartläggningar och att förbereda 
ärenden till styrelsen. 

Under 2017 har Försäkringskassan bildat en arbetsgrupp för att utveckla det interna 
arbetet på myndigheten vad gäller finansiell samordning genom samordningsförbund. 

Samordningsförbundens verksamhet 
Samordningsförbunden finansierar såväl individinriktade som strukturövergripande 
insatser. De individinriktade insatserna är arbetslivsinriktade, aktiverande och 
motiverande, behandlande eller förebyggande. De strukturövergripande insatserna 
syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och att öka kunskapen om olika 
gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbunden har finansierat totalt 
1 102 insatser under 2017. 

Cirka 15 000 personer har deltagit i de individinriktade insatserna under 2017.69 
Andelen kvinnor var cirka 55 procent och andelen män var cirka 45 procent. Under året 
har 8 400 av de registrerade deltagarna avslutat en insats. Av dem arbetade eller 
studerade cirka 31 procent i någon omfattning direkt efter insatsen. Ytterligare cirka 
15 procent var arbetssökande. Andelen kvinnor som arbetade, studerade eller var 
arbetssökande efter insats var cirka 42 procent medan andelen män var cirka 51 
procent. 

Prioriterade målgrupper för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är unga med 
aktivitetsersättning, unga med funktionsnedsättning samt långtidssjukskrivna. Unga upp 
till och med 29 år utgör cirka 47 procent av de deltagare som är registrerade med 
personuppgifter. 

Försäkringskassans interna arbete för att stärka 
sjukförsäkringshandläggningen 
Försäkringskassans främsta uppdrag i handläggningen är att göra en rättssäker 
utredning och bedömning av rätten till ersättning så att rätt personer får tillgång till 
försäkringen. I samarbete med bland annat hälso- och sjukvården, arbetsgivare och 
Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan även verka för att rätt åtgärd ges i tid. I det 
arbetet har Försäkringskassan en samordnande roll och ska på ett resurseffektivt sätt 
verka för att alla parter tar sitt ansvar. Det är vår uppgift att på ett effektivt sätt 
säkerställa att rätt person får rätt insats i rätt tid. Det är viktigt att inte fel personer 
utreds och erbjuds tidiga insatser eftersom det då finns en ökad risk för efterföljande 
sjukskrivning eller att personerna får sjuk- eller aktivitetsersättning.70  

Insatser för att öka kvaliteten i utredningar och bedömningar 
Under året har vi fortsatt arbetet med att förbättra kvaliteten i beslutsunderlagen och 
bedömningarna av arbetsförmågan samt utredningar för att klargöra förutsättningarna 
för återgång i arbete eller annan sysselsättning, inom sjukpenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning.  

                                                      
69  Dessa 15 000 personer har varit registrerade med personuppgifter vilket gör det möjligt att följa upp 

resultat på individnivå efter avslutad insats. Ytterligare personer har deltagit i individinriktade insatser, 
men har inte registrerats eftersom de har deltagit i volyminsats eller vill vara anonyma.  

70  Se exempelvis SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre försäkring, sidan 502. 
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Utveckling av handläggningsprocessen för att stödja ett rättssäkert och behovsstyrt 
arbete 
Handläggningen på Försäkringskassan styrs av beslutade handläggningsprocesser som 
ger oss ett gemensamt arbetssätt och skapar förutsättningar för en rättssäker handlägg-
ning. Med stöd av processen kan vi även göra olika val utifrån behoven i ärendet.  

Under året har vi fortsatt att utveckla processen för sjukpenning och rehabilitering för 
att ge handläggarna bättre stöd i utredningar och bedömningar enligt rehabiliterings-
kedjan. Processen ger även stöd för att systematiskt utreda och planera för de 
sjukskrivnas återgång i arbete. Detta bidrar till att bedömningarna görs i rätt tid och 
med kvalitet samt att aktiviteter och insatser enbart genomförs när behoven finns. Även 
jämställdhetsperspektivet har lyfts fram i den nya processen.  

Kompetensutveckling för att stödja rättssäkerhet och bättre utredningar 
För att förbättra kvaliteten i utredningar och beslutsunderlagen har sjukpenning-
handläggarna även utbildats i metodiskt utredningsarbete utifrån lagstiftning och 
process. Vi har även ökat våra utbildningsinsatser inom förvaltningsrätt.  

Därutöver har arbetet fortsatt med att förstärka kvaliteten i handläggningen och öka 
enhetligheten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredningar.71 Bland annat har 
urvalsprinciper, metodstöd och en utbildning om försäkringsmedicinska utredningar 
med utgångspunkt i Försäkringskassans utredningsmetodik tagits fram.  

För att komma till rätta med de kvarstående förbättringsområdena inom rättssäkerheten 
i handläggningen för sjukersättning och aktivitetsersättning, har vi under året genomfört 
likabedömningsseminarier. Vi har också tagit fram ett nytt arbetsmaterial för att 
förbättra handläggarnas kompetens när det gäller att värdera medicinska underlag samt 
en ny utbildning i utredningsmetodik för aktivitetsersättning. 

Förslag om ändringar i regelverk för sjukersättning  
Försäkringskassan har i en skrivelse till regeringen föreslagit ändringar i reglerna för 
sjukersättning. Det rör den grupp av människor som varit sjukskrivna länge och som i 
princip saknar förutsättningar för att kunna arbeta, men som med nuvarande regelverk 
inte har rätt till sjukersättning. Vi föreslår bland annat en ökad möjlighet till individuell 
hänsyn på grund av ålder och sjukdom.  

Digitalisera sjukförmåner och förbättrade IT-tjänster 
Projekten Digitalisera sjukförmåner och Informationsväg Försäkringskassan Vården, 
har utvecklat IT-stöd och e-tjänster samt automatiserat delar av sjukpenninghandlägg-
ningen under åren 2014–2017. 

Under det senaste året har bland annat ansökningstjänsten förbättrats, och det är nu 
möjligt att ansöka om sjukpenning även från en mobil eller surfplatta. I september 2017 
infördes också det första steget i den automatiska handläggningen. Syftet är att 
effektivisera handläggningen så att mer tid kan läggas där det finns störst behov. Den 
automatiserade handläggningen omfattar anställda med sjuklön som har ansökt om 
sjukpenning på Mina sidor. Systemet kontrollerar uppsatta regler på samma sätt i alla 
ärenden, vilket bidrar till ökad rättssäkerhet. Det är dock alltid en handläggare som 
bedömer arbetsförmågans nedsättning och rätten till sjukpenning. 

                                                      
71  I enlighet med uppdrag som Försäkringskassan fick i 2017 års regleringsbrev, Kvaliteten i bedömningen 

av försäkringsmedicinska utredningar, dnr 013745-2017. 
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Försäkringskassan räknar med att cirka 80 procent av alla ansökningar till någon del 
kommer att handläggas automatiskt, men endast en mindre del kommer att hanteras 
automatiskt hela vägen till beslut. 

Tillsammans med landstingen har vi utvecklat en IT-tjänst, Informationsväg Försäk-
ringskassan Vården, som gör det möjligt för både hälso- och sjukvården och den 
sökande att skicka in flera av Försäkringskassans medicinska underlag elektroniskt. 
Tjänsten kan bidra till ökad kvalitet, bland annat genom att alla obligatoriska fält måste 
vara ifyllda för att det ska gå att skicka in i de medicinska underlagen. Landstingen har 
kunnat ansluta sig till tjänsten sedan november 2017. Då lanserades även nya 
medicinska underlag för sjukpenning och aktivitetsersättning som är integrerade i den 
nya tjänsten.72 Utvecklingen skapar en ökad möjlighet att återanvända information inom 
Försäkringskassan. Nya frågor och hjälptexter i de medicinska underlagen ger förutsätt-
ningar för kompletta intyg. 

Behovsstyrd handläggning för att rätt ersättning ska ges till rätt person och rätt 
åtgärd i tid  
Försäkringskassan genomför aktiviteter i handläggningen som syftar både till att uppnå 
målet att ge rätt ersättning till rätt person såväl som att åtgärder ges i tid. Vår 
prioritering under året har varit att öka rättssäkerheten. Andelen bedömningar som 
gjorts i tid enligt rehabiliteringskedjan har fortsatt att öka, och fler sjukfall avslutas i 
samband med tidsgränserna. Se avsnittet Rättssäkerhet, Bedömning av rättssäkerheten 
för sjukpenning.  

Handläggningsprocessen för sjukpenning visar vilka aktiviteter som finns att välja 
mellan och vilka förutsättningar som behövs för att utföra dem. Vilka aktiviteter som 
ska utföras bedöms alltid utifrån behoven i det enskilda ärendet. Det innebär att antalet 
aktiviteter kan variera mellan olika ärenden och att alla aktiviteter inte alltid behöver 
utföras. Vi fokuserar bland annat på att: 

– Bedöma förutsättningar för återgång i arbete, initialt och löpande i alla ärenden  
– Utreda och bedöma arbetsförmågan i tid enligt rehabiliteringskedjan  
– Ta tidiga kontakter via telefon med alla personer som inte återgår i arbete i ett tidigt 

skede 
– Beställa försäkringsmedicinska utredningar  
– Genomföra personliga möten  
– Ta fram en plan för återgång i arbete  
– Genomföra gemensamma kartläggningar  
– Samordna arbetslivsinriktade insatser  
– Erbjuda möjlighet att utföra aktiviteter  

Den statistik som redovisas nedan avseende tidiga kontakter via telefon, personliga 
möten och plan för återgång i arbete bygger på manuella registreringar. Resultaten ska 
tolkas med viss försiktighet eftersom viss underregistrering kan förekomma. 

De flesta sjukfall avslutas utan större insatser från Försäkringskassan 
När ett ärende startar gör Försäkringskassan en övergripande bedömning av i vilken 
utsträckning vi behöver utreda personens förutsättningar för återgång i arbete. En sådan 
bedömning ska även göras löpande under hela sjukskrivningstiden. Av de cirka 623 000 

                                                      
72  Läkarutlåtande för sjukersättning lanserades 2016. 



 Sjukförsäkringen  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 98 

ärendena där en övergripande bedömning gjordes under 2017 var cirka 40 procent 
ärenden där vi bedömde att personen skulle återgå i arbete inom kort utan insatser.  

De allra flesta sjukfall73 avslutas utan större utredningsinsatser eller aktiviteter från 
Försäkringskassan. Av alla inkomna sjukfall under perioden september 2016 till och 
med augusti 2017, cirka 599 000, så avslutades cirka 435 000 inom 90 dagar.  

Utredningar för att klargöra förutsättningarna för återgång i arbete 
Försäkringskassan kontaktar sjukskrivna personer tidigt i ärendet för att öka förutsäg-
barheten i sjukskrivningsprocessen och klargöra förutsättningarna för att återgå i arbete. 
Detta är aktuellt att göra för alla personer som vi bedömer inte kommer att återgå i 
arbetet inom 14 dagar från det att ansökan kom in. I genomsnitt fanns det cirka 181 000 
sådana ärenden under 2017 vilket kan jämföras med cirka 177 000 under 2016. Under 
2017 genomfördes en första tidig telefonkontakt i cirka 164 000 ärenden, vilket kan 
jämföras med cirka 150 000 under 2016. Dessutom har den genomsnittliga tiden till den 
första kontakten minskat till cirka 36 dagar, jämfört med 48 dagar under 2016. Vi 
kontaktar kvinnor lika ofta som män och efter ungefär lika lång tid. Förbättringarna 
beror bland annat på de förtydliganden i handläggningsprocessen som gjordes under 
2016. 

I de ärenden som har oklara eller mer komplexa förutsättningar för återgång i arbete 
behöver Försäkringskassan utreda mer för att därefter kunna ta ställning till om det 
finns behov av samordning. I genomsnitt fanns cirka 99 300 ärenden under 2017 som 
behövde fortsatt utredning för att klargöra förutsättningarna för återgång i arbete, vilket 
kan jämföras med cirka 101 000 under 2016.  

I dessa ärenden kan och bör många gånger Försäkringskassan genomföra personliga 
möten med de sjukskrivna. Även vårdgivare, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen kan 
delta och i detta arbete ska Försäkringskassan verka för att andra tar sitt ansvar. 
Personligt möte kan även användas för att genomföra samordning om behov av det har 
identifierats. Att genomföra många fysiska möten är inte eftersträvansvärt i sig. ISF har 
tidigare visat att personliga möten och främst avstämningsmöten kan leda till att sjuk-
skrivna, som annars hade återgått i arbete, blir kvar i sjukskrivning, sannolikt på grund 
av att rehabiliteringsinsatser sätts in i onödan. De negativa effekterna avtar dock om 
mötena genomförs senare under sjukskrivningen.74 Under 2017 genomfördes totalt sett 
cirka 53 500 personliga möten75, vilket är en minskning från cirka 73 800 föregående 
år. Minskningen kan bero på att vi i större utsträckning genomfört utredningar via 
telefon. De personliga mötena sker också senare i år än tidigare år, i genomsnitt efter 
101 dagar jämfört med efter 92 dagar under 2016. Kvinnor får vänta något längre än 
män, 102 dagar jämfört med 99 dagar.76 Tidpunkten för när möten ska genomföras styrs 
av behovet i det individuella ärendet.  

När utredning skett och förutsättningarna för återgång i arbete klargjorts kan Försäk-
ringskassan göra en plan för återgång i arbete tillsammans med den sjukskrivna och 
andra relevanta aktörer. Även det är främst aktuellt att göra i ärenden med oklara eller 
mer komplexa förutsättningar för återgång i arbete. Syftet med att göra en plan för 

                                                      
73  Ett sjukfall definieras av sammanhängande episoder av utbetalningar av sjukpenning, förebyggande 

sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbetsskadesjukpenning sedan 1994. Ett sjukfall kan innehålla 
kortare perioder utan ersättning från Försäkringskassan till följd av karenstid, sjuklön, semester och 
återinsjuknande. 

74  ISF 2014:12, Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? 
75  Avser Sassam, avstämningsmöte, kontaktmöte, överlämningsmöte, särskilt kundmöte och övrigt 

kundmöte. 
76  För samtliga år ingår ärenden startade under respektive år. Det innebär att tid till första möte beräknas 

för de ärenden som startat exempelvis 2017 och fått ett första möte under 2017. 



 Sjukförsäkringen  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 99 

återgång i arbete är att klargöra för alla inblandade hur den försäkrades väg tillbaka till 
arbete eller annan sysselsättning ser ut. Under 2017 fanns en plan för återgång i arbete i 
cirka 22 500 ärenden, vilket kan jämföras med cirka 25 900 under 2016. Kvinnors andel 
av planer i dessa ärenden är cirka 70 procent. Även här gäller att tidpunkten styrs av 
behovet i det individuella ärendet.  

Försäkringskassan har under året fokuserat på vårt uppdrag att öka rättssäkerheten i 
handläggningen. Detta har lett till fler avslag vilket tar längre tid i handläggningen än 
beviljanden. Prioriteringen har dock inneburit att vi inte alltid klarat av att vidta rätt 
åtgärd i tid. Även ISF menar att det finns en förbättringspotential i vårt arbete med att 
involvera andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Det gäller exempelvis vår förmåga 
att göra mer precisa utredningar och vår förmåga att fånga och hantera information från 
övriga aktörer.77 Sammantaget bedömer vi att detta arbete behöver utvecklas.  

Försäkringsmedicinska utredningar för personer med sjukpenning 
Försäkringskassan har möjlighet att beställa en försäkringsmedicinsk utredning, när det 
behövs ett fördjupat medicinskt underlag och sådan information inte kan hämtas in på 
annat sätt. Genomförda försäkringsmedicinska utredningar har minskat från cirka 9 600 
under 2016 till cirka 6 600 under 2017. Minskningen berodde bland annat på att flera 
landsting haft svårt att leverera utredningar på grund av långa köer och under våren 
införde Försäkringskassan ett tillfälligt beställningsstopp för att försöka komma till rätta 
med köerna. Det är fler kvinnor än män som genomgår en försäkringsmedicinsk 
utredning. Under 2017 var andelen cirka 70 procent, vilket kan jämföras med 69 
procent 2016. En förklaring till det är att kvinnor är överrepresenterade i längre sjukfall 
samt i sjukfall med psykiska diagnoser som ofta är mer komplexa.  

Arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabiliteringspenning endast där det behövs 
En sjukskriven person som bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering får 
rehabiliteringspenning.78 Andelen kvinnor som får förmånen är cirka 69 procent, vilket 
i princip är samma som andelen kvinnor i längre sjukfall. Under 2016 framkom det att 
många som får rehabiliteringspenning inte skulle ha haft det då arbetsförmågan inte var 
nedsatt eller så var insatserna onödiga eller olämpliga.79 Utifrån detta har vi arbetat för 
att säkerställa att enbart personer med rätt till rehabiliteringspenning får det, vilket 
sannolikt lett till att antalet personer med ersättning har minskat. Se avsnitt Sjuk-
försäkringen, Utfallet i sjukförsäkringen, tabell 103.  

I år har en person sjukpenning i 503 dagar i medianvärde, innan hen går över till 
rehabiliteringspenning. Det är en ökning sedan 2015, då medianvärdet var 357 dagar. 
Medianvärdet har varit högre för män än för kvinnor de senaste tre åren, men i år har 
män något kortare tider. I och med att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 
avskaffades har de långa sjukfallen blivit fler, vilket kan ha påverkat medianvärdet.  

Andelen personer som lämnar sjukförsäkringen efter att ha deltagit i arbetslivsinriktad 
rehabilitering har successivt ökat, från cirka 27 procent 2015 till cirka 31 procent 2017. 
Andelen kvinnor som lämnar sjukförsäkringen är cirka 29 procent 2017 jämfört med 

                                                      
77  ISF 2017:9, Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan. 
78  Behov av arbetslivsinriktad rehabilitering identifieras i de allra flesta fall i sjukpenningärendet och om 

insatsen omfattar minst en fjärdedel kan personen få rehabiliteringspenning. Av dem som fått 
rehabiliteringspenning har cirka 91 procent haft sjukpenning under samma år. 

79  Rättslig uppföljning 2016:2, Rehabiliteringsersättning. 
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cirka 37 procent för män.80 Att andelen som lämnar försäkringen ökar kan indikera att 
vårt arbete har blivit mer effektivt.  

Fler upplever bättre delaktighet i sin återgång i arbete inom sjukpenning 
Sjukskrivna som kan behöva stöd och insatser har en personlig handläggare. Deras 
upplevelser av kontakten med handläggaren mäts i en särskild undersökning. Fler anger 
i år att de varit delaktiga i planeringen av sin återgång i arbetslivet. På en skala från 
1 till 5 är medelvärdet för upplevd delaktighet 3,6, jämfört med 3,4 föregående år. 
Kvinnor anser i något högre grad än män att de är delaktiga. Deras medelvärde är 3,7 år 
2017 jämfört med 3,4 år 2016.81  

Insatser för unga med aktivitetsersättning 
Alla som beviljas aktivitetsersättning erbjuds möjligheten att utföra aktiviteter. De 
syftar till att öka eller bibehålla den förmåga personen har. För de kostnader som 
uppstår i samband med aktiviteterna betalar Försäkringskassan ut särskild ersättning. 
Utgifterna för särskild ersättning har i princip varit oförändrade de senaste åren. Under 
2017 betalades 29 miljoner kronor ut, jämfört med 31 miljoner för 2016 och 29 
miljoner kronor för 2015. Ersättning betalades framför allt ut för kostnader för 
idrottsaktiviteter, följt av resor mellan bostaden och aktiviteter och kursavgifter. 

Tabell 100 Resultat efter period med aktivitetsersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Arbete, antal 302 432 413 351 464 503 653 896 916 
Arbete, andel procent 3,7 5,0 4,7 4,0 5,0 5,3 3,9 5,0 5,0 
Studier, antal 309 350 365 249 246 264 558 596 629 
Studier, andel procent 3,8 4,0 4,1 2,8 2,6 2,8 3,3 3,3 3,4 

Det är fortfarande få som går vidare till arbete eller studier efter att ha fått aktivitets-
ersättning. Under 2017 var det fler män än kvinnor som gick vidare till arbete, medan 
fler kvinnor än män började studera. Utifrån de underlag vi har tillgång till kan vi inte 
uttala oss om vad könsskillnaderna beror på.  

En förklaring till att få personer går vidare till arbete eller studier är att många har så 
omfattande funktionsnedsättningar att de helt saknar förutsättningar för det. Men det 
kan i vissa fall också bero på bristande samordning. En granskning från ISF visar att vi 
behöver utveckla arbetet med samordning för personer med aktivitetsersättning.82 Detta 
stöds också av en rapport från Försäkringskassans internrevision, som visar att sam-
ordningsansvaret för aktiviteter åsidosätts och att det finns brister i planering och 
uppföljning av samordningen.83  

En betydligt högre andel personer med aktivitetsersättning som deltagit i det förstärkta 
samarbetet med Arbetsförmedlingen går vidare till arbete eller studier än de som inte 
deltagit i detta samarbete. 

                                                      
80  Avser personer som lämnar sjukförsäkringen helt. Resultaten för 2016 skiljer sig från årsredovisning 

2016 eftersom vi nu inkluderar personer med aktivitetsstöd. För 2017 avses perioden januari–oktober.  
81  Avser perioden januari–oktober 2017 som jämförs med april–augusti 2016. Svarsfrekvens är mellan 

35 och 40 procent. 
82  ISF 2017:5, Aktivitetsersättning vid trettio års ålder-vad händer sedan? 
83  Internrevisionsrapport 2017:2, Aktivitetsersättningens aktiviteter. 
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Gemensamma kartläggningar och insatser hos Arbetsförmedlingen 
Ett sätt att komma fram till vad en person med sjukpenning eller aktivitetsersättning 
behöver för rehabilitering är genom gemensam kartläggning. Gemensam kartläggning 
sker vid ett eller flera avstämningsmöten och avslutas med att personen tillsammans 
med arbetsförmedlare och personlig handläggare gör en plan för vilka insatser som 
behövs för att hen ska närma sig arbetslivet. För vissa kan det handla om arbets-
förberedande eller arbetslivsinriktade insatser hos Arbetsförmedlingen. För andra kan 
kartläggningen visa att de lämpligaste insatserna finns hos annan aktör, eller att insatser 
ännu inte är meningsfulla. Nedan redovisas genomförda gemensamma kartläggningar, 
tid till och planering efter kartläggningar samt utfall efter insats.84 

Tabell 101 Genomförda gemensamma kartläggningar (GK)  
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Sjukpenning          
Antal genomförda GK1 10 135 5 585 4 639 5 113 3 016 2 476 15 248 8 601 7 115 
Tid till genomförd första GK, antal dagar 
(medelvärde)2 619 501 647 582 496 606 607 499 633 
Aktivitetsersättning          
Antal genomförd GK3 1 358 826 819 1 460 894 851 2 818 1 720 1 670 
Tid till första genomförd GK, antal dagar 
(medelvärde)4 1 280 1 194 1 317 1 288 1 181 1 273 1 284 1 187 1 294 

1  Resultaten skiljer sig från årsredovisning 2016 på grund av efterregistreringar. 
2 Tiden till gemensam kartläggning beräknas utifrån den första genomförda gemensamma kartläggningen i respektive 

sjukfall. Urvalet skiljer sig från 2016. 
3  Resultaten skiljer sig från årsredovisning 2016 på grund av annat urval. 
4  Tiden till gemensam kartläggning beräknas utifrån den första genomförda gemensamma kartläggningen i respektive 

aktivitetsersättningsfall. 

Sammantaget bör förändringen mellan 2016 och 2017 tolkas med försiktighet, då 
eftersläpning av registreringar kommer att göra att det faktiska antalet genomförda 
gemensamma kartläggningar för 2017 är fler.  

Färre gemensamma kartläggningar görs inom sjukpenning, och tiden till dem har blivit 
längre. Vi bedömer att det sannolikt beror på vår prioritering att fokusera på rättssäker-
heten i våra utredningar och bedömningar. Vi arbetar även för att bli mer träffsäkra i 
vilka personer som har ett behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. En annan 
förklaring kan vara att en del av de personer som har behov av gemensam kartläggning 
i stället får stöd via insatser genom samordningsförbund. 

Inom aktivitetsersättning är antalet gemensamma kartläggningar i princip detsamma 
2017 som 2016, men antalet är fortfarande lägre än 2015. Tiden till genomförd 
gemensam kartläggning har ökat, vilket kan bero på kötider när fler med aktivitets-
ersättning blir aktuella för det förstärkta samarbetet. 

Andelen personer som går vidare till arbetsförberedande eller arbetslivsinriktade 
insatser efter gemensam kartläggning kan indikera hur väl vi förmår att identifiera vilka 
som behöver insatser. Resultaten för 2017 bör dock tolkas med försiktighet, då de kan 
förändras på grund av eftersläpning av registreringar. 

Inom sjukpenning har andelen personer som går vidare till insatser successivt ökat 
sedan 2015, från cirka 47 procent 2016 till 54 procent 2017.85 Ökningen gäller både 
kvinnor och män, även om kvinnornas andel har ökat mest. Bland kvinnorna har 

                                                      
84  Arbetet redovisas mer utförligt i årligt regeringsuppdrag om Förstärka insatser för personer som är 

sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning. Nästa återrapportering sker den 19 maj 2018. 
85  Avser andel unika individer som har avslutade gemensamma kartläggningar och gått vidare till insatser. 



 Sjukförsäkringen  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 102 

andelen som går vidare till insatser ökat från cirka 47 procent 2015 till cirka 55 procent 
2017. För män har andelen ökat från cirka 46 procent 2015 till cirka 53 procent 2017. 

Andelen personer med aktivitetsersättning som går vidare till insatser har däremot 
minskat från cirka 59 procent 2015 och 2016 till cirka 57 procent 2017. Här finns inga 
könsskillnader för 2017.86 

Utfall efter insats i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen 

Tabell 102 Personer som lämnar sjukförsäkringen efter det förstärkta samarbetet1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Sjukpenning          
Antal  2 352 2 098 1 708 1 274 1 232 920 3 626 3 330 2 628 
Andel, procent  60 62 63 65 66 67 61 64 65 
Aktivitetsersättning          
Antal 273 342 296 260 422 384 533 764 680 
Andel, procent 54 55 62 57 62 65 55 59 64 

1 Omfattar antal och andel personer som har slutfört en insats i det förstärkta samarbetet och som gick vidare till 
subventionerat arbete, ej subventionerat arbete, studier, arbetsmarknadsutbildning, arbetsmarknadspolitisk program, 
arbetssökande samt de där sysselsättning saknas. På grund av efterregistreringar skiljer sig resultaten för sjukpenning från 
årsredovisningen 2016. Resultaten för aktivitetsersättning skiljer sig åt på grund av annat urval. 

Även om antalet minskar så ökar andelen personer som lämnar försäkringen efter 
insatser i det förstärkta samarbetet, främst för aktivitetsersättning. Detta kan tala för att 
insatserna blir mer effektiva. En något högre andel kvinnor än män återvänder till 
sjukförsäkringen efter det förstärkta samarbetet. Det finns dock inget tillgängligt 
underlag som kan förklara denna skillnad. 

Sammantaget bör resultaten för 2017 tolkas med försiktighet, då eftersläpning av 
registreringar sannolikt innebär att det faktiska antalet personer som lämnar sjuk-
försäkringen efter insatser i det förstärkta samarbetet för 2017 är fler. 

Utfallet i sjukförsäkringen 
Försäkringskassan ska bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron 
från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. 
Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte 
överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 
18 000 i genomsnitt per år under 2016–2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan 
kvinnor och män ska minska. 

Sjukfrånvaron i Sverige i internationell jämförelse 
Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron bland anställda i Sverige och sju andra 
europeiska länder. Under 2016 hade Sverige en sjukfrånvaro på 2,7 procent, vilket 
motsvarar genomsnittet för de åtta länderna. I alla länder som inkluderats hade kvinnor 
en högre sjukfrånvaro än män. 

                                                      
86 Avser andel unika individer som har avslutade gemensamma kartläggningar och gått vidare till insatser. 

Resultaten skiljer sig från Årsredovisning 2016 på grund av annat urval. 
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Diagram 1 Sjukfrånvaro1 som procent av anställda i åldern 20–64 år 

 
1 Sjukfrånvaro definieras som heltidsfrånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller skada för anställda, oavsett om 

frånvaron varit ersatt eller inte. 

Ohälsotalet minskar 
Ohälsotalet visar utvecklingen inom hela sjukförsäkringen och definieras som antal 
utbetalda nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 
sjukersättning och aktivitetsersättning per registrerad försäkrad (16–64 år). 

Efter ha sjunkit under en lång period har ohälsotalet mellan 2010 och 2016 legat relativt 
stabilt. Orsaken är att antalet utbetalda dagar med sjukpenning då började öka, medan 
antalet dagar med sjukersättning och aktivitetsersättning fortsatte att minska. Ökningen 
av antalet utbetalda dagar med sjukpenning avtog under 2016, och under 2017 började 
antalet i stället minska. Antalet utbetalda dagar med sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning har fortsatt minska i ungefär samma takt sedan 2011. Detta har resulterat i att 
ohälsotalet återigen sjunker. Under december 2017 låg det på 26,2 jämfört med 27,8 
dagar i december 2016. 

Ohälsotalet har minskat för både kvinnor och män under det senaste året. För kvinnor 
har ohälsotalet under 2017 sjunkit från 33,6 till 31,6 och för män från 22,1 till 20,9, en 
minskning med 6,0 respektive 5,4 procent. Kvinnors ohälsotal var cirka 52 procent 
högre än mäns under både 2016 och 2017. 
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Diagram 2 Ohälsotalet1 

 
1  Avser 12-månadersmedelvärden. 

Sjukpenning och rehabiliteringspenning 
Nedan redovisas utvecklingen för sjuk- och rehabiliteringspenning med fokus på 
sjukpenningtalet, inflöde, varaktighet och avslag. 

Sjukpenningtalet minskar 
Sjukpenningtalet anger hur många sammanlagda frånvarodagar som ersätts med sjuk-
penning eller rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad (16–64 år). 

Diagram 3 Sjukpenningtalet1 

 
1 Avser 12-månadersmedelvärden. 

Ökningen av sjukpenningtalet avtog under 2016 och under 2017 började det minska. 
Sjukpenningtalet låg på 10,1 dagar 2017, en minskning med 7,2 procent sedan 2016 då 
det låg på 10,8. Minskningen gäller både kvinnor och män, men kvinnor ligger 
fortfarande på en nästan dubbelt så hög nivå: 13,3 dagar jämfört med 6,9 för män. 
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Inflödet och varaktigheten i sjukskrivningarna minskar 
Antalet pågående sjukfall bestäms av hur många sjukfall som startar samt hur långa de 
blir. För att förstå varför sjukpenningtalet förändras är det därför viktigt att följa 
utvecklingen av såväl inflödet av sjukfall som deras längd. 

Inflödet har minskat. I genomsnitt startade 47 200 sjukfall per månad under januari till 
september 201787, varav 30 200 gällde kvinnor och 17 000 gällde män. Under samma 
period 2016 startade i genomsnitt 31 200 sjukfall för kvinnor och 17 400 för män. Även 
sjukfallens varaktighet88 har minskat under de två första sjukskrivningsåren. Skillnaden 
är tydligast under sjukfallets första år och då särskilt kring dag 180.  

Tidsgränserna i sjukförsäkringen 
Totalt sett fick cirka 203 100 personer någon form av sjukpenning89 i december 2017, 
vilket är en minskning med cirka 10 procent från 2016. Minskningen var cirka 10 
procent för kvinnor och cirka 9 procent för män. 

Tabell 103 Antal personer1 som har fått utbetalning i december, per förmån och 
delförmån2 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 
Förändring, 

procent 2016 2017 
Förändring, 

procent 2016 2017 
Förändring, 

procent 
Sjukpenning på normalnivå 96 605 83 040 -14,0 50 251 43 968 -12,5 146 856 127 008 -13,5  
Sjukpenning på fortsättningsnivå 48 676 47 276 -2,9  21 938 21 405 -2,4 70 614 68 681 -2,7  
Fler dagar med sjukpenning på 
normalnivå 

2 640 2 625 -0,6 2 191 2 166 -1,1  4 831 4 791 -0,8  

Förebyggande sjukpenning 1 689 1 689 -0,0  962 901 -6,3  2 651 2 590 -2,3  
Rehabiliteringspenning 5 604 4 638 -17,2  2 491 2 087 -16,2  8 095 6 725 -16,9  

1 Avser inte unika individer, eftersom en person kan ha fått utbetalning av två olika förmåner. 
2 Fram till 1 februari 2016 fanns även delförmånen ”Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå”, men denna togs bort 

vid avskaffandet av den bortre tidsgränsen. En person har registrerats på denna delförmån i december 2016, men det 
beror på felregistrering i våra IT-system och redovisas därför inte i tabellen. 

Antalet personer som fått sjukpenning har sedan 2016 minskat inom alla delförmåner. 
Störst förändring har skett inom rehabiliteringspenningen, där minskningen uppgår till 
16,9 procent. Även antalet personer med sjukpenning på normalnivå har minskat 
mycket, med 13,5 procent. 

Avslag vid ansökan om sjukpenning ökar 
Avslag vid ansökan om sjukpenning har ökat under både 2016 och 2017. Det finns två 
typer av avslag: de som fattas vid en initial ansökan och de som görs under ett pågående 
sjukfall. 

Tabell 104 Avslag vid initial ansökan om sjukpenning1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal avslag 4 249 8 361 10 638 2 461 4 337 5 120 6 710 12 698 15 758 
Andel avslag, procent 1,1 2,2 2,8 1,2 2,0 2,4 1,1 2,1 2,6 

1  I oktober 2016 ändrades definitionen av avslag, vilket gör att antalen före och efter inte är helt jämförbara. Viss 
efterregistrering av avslag sker, vilket medför att uppgifterna inte överensstämmer med uppgifterna i årsredovisningen 
2016. 

                                                      
87  Databasen uppdateras i efterhand, därför redovisas inte de senaste månaderna. 
88  Varaktigheten definieras här som sannolikheten att ett sjukfall ska avslutas inom 15 dagar givet att det 

nått en viss längd. 
89  Inkluderar inte rehabiliteringspenning. 
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Under 2017 avslogs cirka 3 procent av ansökningarna om sjukpenning, en ökning med 
cirka 20 procent sedan 2016. Kvinnors ansökningar avslogs i större utsträckning än 
mäns under 2017. 

Tabell 105 Avslag av sjukpenning under pågående sjukfall1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal avslag 5 899 14 320 17 291 4 020 8 671 9 296 9 919 22 991 26 587 
Andel avslag, procent 1,7 4,0 5,9 2,1 4,3 5,5 1,9 4,1 5,8 

1 I oktober 2016 bytte Försäkringskassan metod för att registrera avslag i pågående sjukfall. Statistiken för 2016 har tagits 
fram på två olika sätt och skiljer sig från årsredovisningen 2016 då endast avslagen fram till bytet redovisades. För 2017 
begränsas uttaget till och med oktober för att undvika eventuella underregistreringar. Årsvärdena kan därmed komma att 
justeras. 

Även antalet avslag under pågående sjukfall har ökat sedan tidigare år. Under 2017 
berodde cirka 6 procent av de avslutade sjukfallen på ett avslag. 

Projektionskurvan för 9,0 
Försäkringskassan har skapat en projektion för att visa en möjlig väg att nå målet om ett 
sjukpenningtal på 9,0 dagar vid utgången av 2020. 

Diagram 4 Sjukpenningtalets utveckling och vägen mot 9,0, för riket1 

 
1 Avser 12-månadersmedelvärden. 

Under 2017 har sjukpenningtalet sjunkit. Det låg i december på 10,1 dagar, vilket är 1,4 
dagar mindre än projektionen på 11,5 för samma månad. Det ökar möjligheten att nå 
9,0 dagar till år 2020. 

Aktivitetsersättning 
Nedan beskrivs nybeviljade aktivitetsersättningar, avslag, vilande aktivitetsersättningar 
och personer som lämnat aktivitetsersättningen. 

Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar fortsätter att minska 
Totalt sett nybeviljades 6 471 personer aktivitetsersättning under 2017. Det är en 
minskning med cirka 20 procent sedan 2016, då 8 122 personer fick aktivitetsersättning. 
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Diagram 5 Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade för 
personer i åldern 19 till 29 år1 

 
1  Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 registrerade försäkrade baseras på antalet beslut under en 

tolvmånadersperiod. 

Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar började minska under 2015, och minskningen 
har fortsatt i högre takt under 2017. I genomsnitt nybeviljades aktivitetsersättning till 
4,9 personer per 1 000 försäkrade under 2017, jämfört med 6,1 under 2016. För kvinnor 
var antalet 4,6 per 1 000 försäkrade under året och för män 5,1. 

Avslag vid initial ansökan om aktivitetsersättning ökar 
Både antalet och andelen personer som får avslag på sin initiala ansökan om aktivitets-
ersättning har ökat kraftigt. Ökningen gäller både kvinnor och män. 

Tabell 106 Avslag vid initial ansökan om aktivitetsersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal avslag 1 105 1 433 2 451 1 130 1 470 2 293 2 235 2 903 4 744 
Andel avslag, procent 21,7 29,0 46,3 20,0 26,3 41,0 20,8 27,5 43,6 

Antalet avslag har det senaste året ökat med cirka 50 procent, från 2 903 under 2016 till 
4 744 under 2017. Andelen har ökat från 27,5 procent av alla ansökningar under 2016 
till 43,6 procent under 2017. Under 2017 har antalet avslag för kvinnor ökat mer än för 
män, vilket har gjort att kvinnor nu får fler avslag än män. 

Fler har vilande aktivitetsersättning 
Personer med aktivitetsersättning kan pröva att arbeta eller studera med vilande ersätt-
ning. Under 2017 hade 1 042 personer per månad vilande aktivitetsersättning, jämfört 
med 600 personer per månad under 2015. Antalet kvinnor och män med vilande 
aktivitetsersättning har nästan fördubblats sedan 2015, och 2017 hade 483 kvinnor och 
560 män vilande ersättning. 

Efter aktivitetsersättning 
Antalet personer som lämnar aktivitetsersättningen har ökat under både 2016 och 2017. 
Under 2017 ökade antalet med 41 procent, från 6 848 till 9 628 personer. Av dessa var 
4 645 kvinnor och 4 983 män. 
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Av de som hade aktivitetsersättning och fyllde 30 år under 2016 beviljades cirka 60 
procent sjukersättning, 19 procent beviljades sjukpenning i särskilda fall och 21 procent 
en annan typ av ersättning, till exempel sjukpenning grundad på tidigare inkomst.90 

Många av de som lämnar aktivitetsersättningen innan de fyller 30 år har haft aktivitets-
ersättning för förlängd skolgång.91 Men under 2017 infördes möjligheten för personer 
under 30 att beviljas sjukersättning, vilket kan ha lett till att fler lämnar aktivitets-
ersättningen före åldersgränsen. Fram till december 2017 hade 987 personer under 30 år 
övergått till sjukersättning. 

Sjukersättning 
Sjukersättning beviljas till den som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga. De som lämnar 
sjukersättningen gör det oftast när de fyller 65 år, då de i stället får ålderspension. Hur 
många som beviljas sjukersättning varje år har stor betydelse för om sjukfrånvaron kan 
hållas på en låg och stabil nivå. 

Här redovisas nybeviljade och pågående sjukersättningar, avslag, och antalet personer 
med vilande sjukersättning. 

Nybeviljande av sjukersättningar minskar 
Under 2017 nybeviljades totalt 5 725 personer sjukersättning, varav 52 var under 30 
år92. Detta är en kraftig minskning sedan 2016, då 8 868 personer fick sjukersättning för 
första gången. 

Diagram 6 Nybeviljade sjukersättningar per 1 000 försäkrade (30–64 år)1 

 

1 Avser 12-månadersmedelvärden. 

                                                      
90  Försäkringskassan (2017). Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning. Svar på regerings-

uppdrag, dnr 013687-2017. 
91 Socialförsäkringsrapport 2013:2, Tio år med aktivitetsersättning. En studie av situationen för unga med 

aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 
92  En person under 30 år kan sedan februari 2017 få sjukersättning om hen har en så omfattande funktions-

nedsättning att diskussioner om rehabilitering, arbetsförmåga och inträde eller återgång i arbete aldrig 
kommer att bli aktuellt. I antalet nybeviljade ingår inte personer som gått direkt från aktivitetsersättning 
till sjukersättning. 
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Under 2017 nybeviljades 1,4 sjukersättningar per 1 000 försäkrade. Det är en minsk-
ning från 2016, då 2,2 nya sjukersättningar beviljades per 1 000 försäkrade. Det är även 
lägre än den tidigare lägsta nivån som uppmättes under 2011. Samtidigt som antalet 
beviljanden har minskat sedan mars 2015 har spridningen mellan könen minskat. Under 
2017 nybeviljades 1,5 sjukersättningar per 1 000 försäkrade för kvinnor och 1,3 för män. 

Mellan januari och september 2017 hade 61 procent av dem som beviljades sjukersätt-
ning själva ansökt om förmånen. I övriga fall har Försäkringskassans tagit initiativ till 
att byta ut sjukpenning mot sjukersättning. Under perioden januari till oktober 2017 
kom 2 977 personer direkt från sjukpenning till sjukersättning, varav 53 procent var 
kvinnor. 

En större andel får avslag vid ansökan om sjukersättning 
Antalet nybeviljade sjukersättningar minskar på grund av att andelen avslag ökar. 

Tabell 107 Avslag vid ansökan om sjukersättning 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal avslag 5 982 8 589 7 131 4 501 6 106 5 193 10 483 14 695 12 324 
Andel avslag, procent 59,4 72,7 80,5  57,1 68,2 76,4 58,4 70,8 78,7 

Under 2017 fick totalt 12 324 personer avslag på ansökan om sjukersättning. Det är 
färre än under 2016, då 14 695 personer fick avslag. Däremot har andelen avslag ökat, 
från cirka 71 procent 2016 till cirka 79 procent under 2017. Kvinnor fick fler avslag än 
män, vilket främst beror på att de står för en större del av ansökningarna. Men även 
andelen avslag var större för kvinnor än för män. 

Pågående sjukersättningar 
I december 2017 hade totalt cirka 276 700 personer sjukersättning, vilket är en 
minskning sedan december 2016 då cirka 292 500 personer hade ersättningen. Av de 
som fick sjukersättning i december 2017 hade cirka 126 100 personer sjukersättning 
enligt det nya regelverket från 2008, medan cirka 150 600 personer hade beviljats 
ersättning enligt det gamla regelverket. I båda dessa grupper var cirka 60 procent 
kvinnor. 

Arbete och studier under tid med sjukersättning 
Den som har sjukersättning enligt de nyare reglerna kan prova att arbeta med vilande 
sjukersättning. Under 2016 arbetade i genomsnitt 871 personer per månad med vilande 
sjukersättning. Motsvarande antal under 2017 var 1 036. Antalet personer som 
studerade med vilande sjukersättning ökade från 89 till 110 per månad. Ungefär dubbelt 
så många kvinnor som män hade vilande sjukersättning. 

Enligt det äldre regelverket kan personer med sjukersättning pröva att arbeta utan att 
rätten till sjukersättning påverkas. Inkomster upp till ett fribelopp93 påverkar inte 
sjukersättningen. Mellan januari och november 2017 hade totalt 7 224 personer någon 
gång provat att arbeta med sjukersättning enligt det gamla regelverket. 

 

                                                      
93 Under 2017 motsvarade fribeloppet 44 800 kronor. 
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Assistansersättningen 

Mål: Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög 
kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och 
pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. 
Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska 
utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även 
säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt 
nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen. 

Återrapportering: Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och 
genomförda insatser för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka åtgärder 
som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, 
bland annat genom utveckling och förändring av IT-stödet. 

Målet är delvis uppfyllt. 

Bedömning av måluppfyllelsen 
Försäkringskassan bedömer att målet för assistansersättningen delvis är uppfyllt. 
Bedömningen grundar sig på följande: 

– Rättssäkerheten i handläggningen har utvecklats något positivt. Det finns dock 
fortsatta utmaningar i tillämpningen av både det förmånsrättsliga och det 
förvaltningsrättsliga regelverket. 

– Tillämpningen av regelverket har tydliggjorts i styrande och stödjande dokument 
och stöd för utredning, analys och bedömning har tagits fram. 

– Det finns försäkringsmedicinska rådgivare som är specialiserade på förmånen efter 
att en organisationsförändring genomförts. 

– Kontrollerna för att motverka överutnyttjande har utvecklats och förbättrats så att 
även assistansanordnarnas ekonomi utreds. 

– Utbetalningarna till ett antal anordnare har stoppats, bland annat på grund av 
misstänkta ekonomiska oegentligheter. 

– IT-stödet har fortsatt att utvecklas. Alla handläggare arbetar nu i stödet och fler 
e-tjänster har tillkommit. 

Likvärdiga beslut, hög kvalitet och rätt person får 
rätt ersättning 
Rättssäkerheten i handläggningen har utvecklats något positivt även om det finns 
fortsatta utmaningar. Se avsnittet Rättssäkerhet, Bedömning av rättssäkerheten för 
assistansersättning. 
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Utvecklingen av antalet beviljade timmar 
Diagram 7 Totalt antal beviljade timmar assistansersättning 

 

Antalet beviljade timmar med assistansersättning fortsätter att minska. Antalet timmar 
per assistansberättigad har dock fortsatt att öka. Ökningen under året var cirka en timme 
per vecka. 

Antalet personer med assistansersättning fortsätter att minska. Till och med 2016 
berodde minskningen på att färre personer beviljades assistansersättning.94 Under 2017 
har i stället antalet personer som får ersättningen indragen fördubblats, bland annat i 
samband med att vi arbetar aktivt med att genomföra tvåårsomprövningar. En av 
anledningarna till att ersättningen dras in är sannolikt två domar i Högsta förvaltnings-
domstolen som berör så kallad annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade och efterföljande förändringar i Försäkringskassans styrande och 
stödjande dokument.95 Vi har i december 2017 lämnat en rapport till regeringen där vi 
analyserar utvecklingen och vilka konsekvenser dessa två domars förändring av 
rättspraxis ger.96 

                                                      
94 Socialförsäkringsrapport 2017:14, Assistansersättning; Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad 

rättspraxis. 
95 Se HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 46. 
96 Socialförsäkringsrapport 2017:14, Assistansersättning; Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad 

rättspraxis. 
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Insatser för hög kvalitet i försäkringsmedicinska 
utredningar och läkarutlåtanden 
Försäkringskassan har vidtagit en rad åtgärder för att höja kvaliteten i utredningar om 
assistansersättning: 

– Vi har i stödjande dokument förtydligat vad en försäkringsmedicinsk analys innebär. 
– Genom en organisationsförändring har vi nu försäkringsmedicinska rådgivare som är 

specialiserade på assistansersättning och som kan ge bättre stöd till handläggarna. 
– Arbetet med att ta fram former för en försäkringsmedicinsk utredning som är 

specifik för assistansersättning har fortsatt. 
– Vi har tagit fram ett nytt läkarutlåtande för assistansersättning under 2016. Sedan det 

infördes har användandet ökat successivt. 

Säkerställa god kontroll för att motverka 
överutnyttjande 
Handlingsplan för förbättrad administration 
Försäkringskassan tog under 2016 fram en handlingsplan med åtgärder för att dels 
förbättra kvaliteten i utredningar, beslut och utbetalningar, dels förbättra vår kontroll 
och förmåga att motverka brottslighet. Under 2017 har vi genomfört ett antal aktiviteter 
inom ramen för handlingsplanen: 

– Tillämpningen av regelverket har tydliggjorts i styrande och stödjande dokument. 
– Stöd för utredning, analys och bedömning har tagits fram. 
– Process och metod för utredning och bedömning vid tvåårsomprövningar har 

utvecklats. 

Förhindra brottslighet och utreda oseriösa anordnare 
För att förebygga missbruk av assistansersättningen från anordnarna har Försäkrings-
kassan under året tagit fram en plan för utvecklat samarbete med andra myndigheter, 
bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Skatteverket. 

Under 2017 har utbetalningar till 18 assistansanordnare stoppats. Några av dem har 
sedan försatts i konkurs medan andra har fått sitt tillstånd återkallat av IVO. De flesta 
har dock överklagat IVO:s beslut och beviljats inhibition. Försäkringskassan har totalt 
anmält 62 assistansanordnare till IVO under 2017. Under 2016 gjordes totalt 30 
anmälningar, vilket innebär att arbetet med att utreda oseriösa anordnare ger resultat. 
Vårt nya IT-stöd gör att avvikelser lättare upptäcks. 

Riskbaserad kontroll 
De riskbaserade kontroller som togs fram under 2016 för att identifiera oseriösa 
assistansanordnare har utvecklats vidare under 2017. Vi har också utvärderat den 
organisation som under 2016 byggdes upp för att ta hand om ärenden som hittas genom 
den riskbaserade kontrollen. Ett antal åtgärder har påbörjats i syfte att utveckla och 
effektivisera arbetet. Arbetet har utvidgats till att även omfatta utredning av assistans-
anordnarnas ekonomi. 
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Tabell 108 Kontrollutredningar inom assistansersättning till följd av riskbaserad kontroll 
 

Kvinnor Män Totalt1 

20152 2016 2017 20152 2016 2017 20152 2016 2017 
Antal avslutade ärenden ̶ 67 131 ̶ 60 166 ̶ 129 329 
Antal avslutade ärenden med åtgärd ̶ 15 24 ̶ 9 50 ̶ 26 88 
Antal polisanmälningar ̶ 1 12 ̶ 1 23 ̶ 2 43 
Återkrav och skadestånd (miljoner kronor) ̶ 0,37 0,48 ̶ 4,6 5,1 ̶ 5,0 8,6 
Förhindrade felaktiga utbetalningar3 
(miljoner kronor) ̶ 11,3 45,2 ̶ 14,7 83,6 ̶ 26,0 128,8 

1 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 
totalsiffran ingår samtliga kontrollutredningar. 

2 Den riskbaserade kontrollen infördes 2016 och det finns därför inte någon statistik för 2015. 
3 Förhindrade felaktiga utbetalningar är en bedömning av hur mycket ersättning som skulle ha betalats ut felaktigt om 

ersättningen inte hade avslagits, dragits in eller minskats. Det har i tidigare årsredovisningar kallats för besparingsbelopp. 

Tabell 109 Kontrollutredningar inom assistansersättning, exklusive riskbaserad kontroll 
 

Kvinnor Män Totalt1 

20152 2016 2017 20152 2016 2017 20152 2016 2017 
Antal avslutade ärenden 299 202 251 298 262 237 621 494 513 
Antal avslutade ärenden med åtgärd 46 30 37 36 33 37 83 68 80 
Antal polisanmälningar 21 15 19 16 15 22 38 30 44 
Återkrav och skadestånd (miljoner kronor) 15,5 27,4 8,5 23,1 12,6 51,7 38,9 42,5 70,2 
Förhindrade felaktiga utbetalningar3 
(miljoner kronor) 63,8 14,0 30,5 46,9 22,3 29,3 110,7 37,0 59,8 

1 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 
totalsiffran ingår samtliga kontrollutredningar. 

2 Uppgifterna för 2015 visar samtliga kontrollutredningar av assistansersättning. 
3 Förhindrade felaktiga utbetalningar är en bedömning av hur mycket ersättning som skulle ha betalats ut felaktigt om 

ersättningen inte hade avslagits, dragits in eller minskats. Det har i tidigare årsredovisningar kallats för besparingsbelopp. 

En ökad andel av de kontrollutredningar som görs till följd av resultaten från den 
riskbaserade kontrollen har under 2017 lett till återkrav, minskning eller indragning av 
ersättning. Det är också fler och en större andel ärenden som polisanmäls än tidigare år. 
Det visar att den riskbaserade kontrollen nu har blivit mer effektiv för att identifiera 
ärenden där ersättning betalas ut felaktigt och där det finns anledning att misstänka 
brott. En jämförelse av kontrollutredningar som görs till följd av den riskbaserade 
kontrollen och övriga kontrollutredningar inom assistansersättning visar också att den 
riskbaserade kontrollen i högre grad leder till åtgärder och polisanmälan. 

I år har fler kontrollutredningar till följd den riskbaserade kontrollen avsett män. 
Förhållandet var det omvända föregående år. Skillnaderna beror sannolikt på slumpen 
och inte på att vi hanterat mäns och kvinnors ärenden olika. 

IT-stöd och statistikleverans 
Under 2017 har arbetet med ett nytt IT-stöd för handläggning av assistansersättning 
fortsatt. Två delleveranser har skett under året, och sedan i maj använder alla som 
handlägger assistansersättning det nya stödet. Leveranserna medförde vissa tekniska 
problem. Det krävdes också fler manuella insatser i handläggningen än planerat för att 
systemet skulle fungera fullt ut. I det nya IT-stödet är fler kontroller inbyggda som leder 
till att manuella utredningar måste göras. Detta har medfört att utredningarna har tagit 
längre tid. Stödet har också inneburit att flera nya e-tjänster har tillkommit. System-
leverantörer till anordnare kan tillhandahålla en elektronisk tjänst för tidsredovisningen, 
räkningar kan skickas in via Mina sidor och arbetsgivare kan anmäla uppgifter om sina 
assistenter digitalt. I enlighet med planeringen har statistik inte hämtats från det nya 
IT-stödet under 2017. 
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Föräldraförsäkringen 

Mål: Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldra-
penning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra 
till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk. 

Återrapportering: Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genom-
förda insatser för att uppnå målet. Det ska även framgå vilka informationsinsatser 
som Försäkringskassan har genomfört för att uppmuntra föräldrar, som inte har 
tagit ut någon ersättning, till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och 
tillfällig föräldrapenning. 

Målet är uppfyllt. 

Bedömning av måluppfyllelse 
Försäkringskassan bedömer att målet för föräldraförsäkringen är uppfyllt. Bedömningen 
grundar sig på de informationsinsatser och kampanjer som har genomförts under året. 
Fokus har legat på att öka kunskapen om föräldraförsäkringen, främst bland de som inte 
tidigare har tagit ut någon ersättning. Vi har även gjort insatser för att informera om 
vikten av ett jämställt föräldraskap. Det är dock svårt att visa hur mycket insatserna har 
bidragit till att göra användandet av föräldraförsäkringen mer jämställt. 

Användandet av föräldraförsäkringen blir mer 
jämställt 
Försäkringskassan definierar ett jämställt uttag som att föräldrarna tar ut 40–60 procent 
var av dagarna med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.  

Snabbare ökningstakt för mäns uttag av föräldrapenning 
Diagrammet nedan visar hur uttaget av föräldrapenning har förändrats sedan år 2000. 
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Diagram 8 Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av kvinnor och män, procent1 

 
1 Uppgifter hämtade från STORE. Dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar. 

Under 2017 har andelen dagar med föräldrapenning som tas ut av män ökat snabbare än 
tidigare. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer vi att nå ett jämställt uttag av 
föräldrapenning redan år 2028.97 Det är alltså betydligt tidigare än i den prognos som 
gjordes 2016, då ett jämställt uttag skulle uppnås först 2039. Det är dock inte sannolikt 
att den snabbare ökningstakten håller i sig även kommande år. En prognos som inne-
fattar hela perioden från år 2007 till 2017 skulle innebära att uttaget av föräldrapenning-
dagar blir jämställt 2030.98 

Det är inte möjligt att säkert säga vad den snabbare ökningstakten beror på. En orsak 
kan vara att en tredje reserverad månad för vardera föräldern infördes 2016. Men även 
Försäkringskassans arbete för ett mer jämställt uttag kan ha bidragit. 

Även det totala antalet dagar med föräldrapenning som tagits ut har ökat under 2017. 
Ökningen beror troligen på den regeländring som gäller barn födda 2014 och senare och 
som innebär att man från barnets fyraårsdag bara kan ta ut 96 dagar med föräldra-
penning. Om man har fler än 96 dagar kvar vid barnets fyraårsdag försvinner de. Många 
föräldrar har troligen undvikit detta genom att ta ut dagarna före barnet fyller fyra år. 

Uttaget av tillfällig föräldrapenning är mer jämställt, men männens 
andel ökar långsammare 
Diagrammet nedan visar hur uttaget av tillfällig föräldrapenning har förändrats sedan 
år 2000. 

                                                      
97 Beräkningen är gjord utifrån antagandet att den genomsnittliga procentuella förändring som uppmätts 

mellan 2016 och 2017 fortsätter att vara konstant. 
98 Beräkningen är gjord utifrån antagandet att den genomsnittliga procentuella förändring som uppmätts 

mellan 2007 och 2017 fortsätter att vara konstant. 
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Diagram 9 Andel dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn som tas ut av 
kvinnor och män, procent 1 

 

1 Uppgifter hämtade från STORE. Dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar. 

Användningen av tillfällig föräldrapenning är mer jämställd än användningen av 
föräldrapenning, men ökningen av antalet dagar som tas ut av männen går lång-
sammare. Sedan år 2000 har andelen ökat från 34 till 38 procent. Om ökningen 
fortsätter i samma takt kommer ett jämställt användande av tillfällig föräldrapenning att 
uppnås år 2021.99 

Informationsinsatser 
Försäkringskassan har under året genomfört flera informationsinsatser för att sprida 
kunskap om de möjligheter som föräldraförsäkringen ger, liksom vilka följder 
föräldrarnas val kan få. Föräldrarna ska kunna fatta så välinformerade beslut som 
möjligt när de fördelar dagarna med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 
mellan sig. Långsiktigt är syftet att påverka föräldrarnas beteende till ett mer jämställt 
uttag av ersättning från föräldraförsäkringen. 

Föräldraförsäkringens dag 
Den 21 mars 2017 anordnades en kunskapsdag om attityder till och perspektiv på 
föräldraförsäkringen kopplat till jämställdhetsfrågor. Syftet var att öka kunskapen och 
skapa diskussion om attityderna till ett jämställt uttag av föräldraledighet bland män 
och kvinnor. Inbjudna föreläsare redovisade olika studier och undersökningar samt 
resonerade kring dem, bland annat om hur papparollen förändras för nyanlända 
familjer, om vi kan bli sjuka av jämställdhet och om de reserverade föräldrapenning-
månaderna har splittrat familjer. Dagen har tillgängliggjorts genom filmer på internet 
och på Försäkringskassans webbplats. 

Föräldrar med pensionskoll 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har tillsammans tagit fram information för 
att ge småbarnsföräldrar bättre kunskap om hur föräldraledighet och deltidsarbete kan 
påverka den framtida pensionen. Analytiker på Pensionsmyndigheten har tagit fram 
typfallsberäkningar som visar att även kollektivavtalens utformning har betydelse. 

                                                      
99 Beräkningen är gjord utifrån antagandet att den genomsnittliga procentuella förändring som uppmätts 

mellan 2012 och 2017 fortsätter att vara konstant. 
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Informationen finns samlad på Pensionsmyndighetens webbplats och det finns även 
länkar till den på Försäkringskassans webbplats. 

Information i samband med Mors dag 
I samband med mors dag gick Försäkringskassan även i år ut med ett pressmeddelande 
med regionala siffror för mäns och kvinnors uttag av föräldrapenning. Syftet var att 
lyfta fram jämställdhetsperspektivet och informera om att en obalans i planeringen av 
föräldraledigheten kan riskera att skapa lönegap, ohälsogap och relationsgap. Press-
meddelandet genererade flera publiceringar och omnämnanden i tidningar, TV och på 
internet. Även på Facebook Förälder gjordes ett inlägg som nådde över 50 000 personer 
och gav 250 reaktioner och kommentarer, vilka i hög utsträckning var positiva. 

Information i samband Fars dag 
Även till fars dag gick Försäkringskassan ut med ett pressmeddelande som visade 
regionala siffror över männens uttag av föräldrapenning. I pressmeddelandet hänvisades 
också till webbsidan som handlar om att det som är bra delar man lika på. 

Jämställt uttag på arabiska 
Försäkringskassan har översatt en stor del av informationen om socialförsäkringen på 
vår webbplats till flera av de stora invandrarspråken. För att nå ut med information om 
föräldraförsäkringen till föräldrar som inte har tagit ut någon ersättning tidigare, har vi 
tagit fram en särskild informationssida på arabiska som är ett av de största språken i 
Sverige. På sidan finns förutom information om föräldraförsäkringen även en film, 
vanliga frågor och svar samt en instruktionsfilm om hur man skaffar och använder 
mobilt bank-id för att kunna ansöka om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 
på webben. Vi har också tagit fram en arabisk version av Facebooksidan för föräldrar. 

Sedan informationsinsatsen startades har antalet följare av Facebook förälder på 
arabiska ökat från cirka 5 400 till cirka 22 700 personer. Sammanlagt har informationen 
nått cirka 258 000 personer i målgruppen. Cirka 295 000 personer har interagerat på 
något sätt och informationsfilmen har haft cirka 294 000 visningar. 
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Övrig åter-
rapportering 
– Regleringsbrev 
– Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
– Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan 
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Förtroendet för 
Försäkringskassan och 
socialförsäkringen 

I detta avsnitt analyseras och redovisas utvecklingen av förtroendet för 
myndigheten respektive socialförsäkringen. Först redovisas resultat från 
undersökningar som riktar sig till allmänheten, oavsett om de haft kontakt 
med Försäkringskassan eller inte. Därefter redovisas resultat som bygger 
på kundundersökningen, som riktar sig till dem som har varit i kontakt 
med Försäkringskassan. Resultaten redovisas utifrån kön där så är 
möjligt. Även genomförda och planerade insatser för att öka förtroendet 
redovisas. 

Utvecklingen av förtroendet 
Vi bedömer att allmänhetens förtroende för Försäkringskassan och för social-
försäkringen i stort sett är oförändrat sedan 2016. Det finns dock tecken på att gruppen 
med lägre förtroende för myndigheten kan ha ökat marginellt. Sett till enskilda 
förmåner har förtroendet för myndigheten ökat inom föräldrapenning, bostadsbidrag 
och barnbidrag och minskat inom sjukpenning och assistansersättning. 

Förtroendet för Försäkringskassan 

Försäkringskassans image- och förtroendeundersökning 
Försäkringskassan har sedan 2008 följt utvecklingen av allmänhetens förtroende för 
myndigheten genom en egeninitierad image- och förtroendeundersökning.100 Enligt 
denna utvecklades allmänhetens förtroende för Försäkringskassan positivt efter 2010.101 
Sedan 2015 har förtroendet för myndigheten varit relativt oförändrat. År 2017 uppgår 
medelvärdet, uttryckt på en femgradig skala, till 3,2, vilket är samma resultat som 2016. 
Andelen med stort eller mycket stort förtroende utgör 39 procent och andelen med litet 
förtroende eller inget förtroende alls utgör 23 procent. År 2017 är allmänhetens 
förtroende för Försäkringskassan lika stort bland kvinnor och män. 

                                                      
100 Beskrivning av undersökningen finns i faktarutan i slutet av detta avsnitt. Redovisningen baseras på 

frågan Hur stort förtroende har du för följande organisationer? [Försäkringskassan]. Svar för frågan 
ges på en femgradig skala, där 5 motsvarar ”Mycket stort förtroende” och 1 ”Inget förtroende alls” samt 
”Vet ej”. Andelen ”Vet ej” uppgick till 2 procent 2017. 

101 År 2010 uppgick medelvärdet för förtroendet för Försäkringskassan på en femgradig skala till 2,8. 
Andelen personer med stort eller mycket stort förtroende uppgick till 23 procent och andelen personer 
med litet eller inget förtroende alls uppgick till 36 procent.  
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Diagram 10 Förtroendet för Försäkringskassan 2008–2017 (Försäkringskassans image- 
och förtroendeundersökning) 

 

Förtroendet är större hos den del av befolkningen som har ett aktivt ärende102 hos 
myndigheten, och en positiv utveckling kan också noteras i denna grupp sedan 2016. 
Bland dem uppgår andelen med stort eller mycket stort förtroende till 65 procent 2017, 
jämfört med 34 procent för dem som inte har ett aktivt ärende hos myndigheten. 

Andra mätningar103 
SOM-institutet104 har mätt och följt utvecklingen av allmänhetens förtroende för 
Försäkringskassan med olika frekvens sedan 1999.105 SOM-institutet redovisar vanligen 
förtroendet genom ett balansmått106. Mellan SOM-institutets senaste mätningar hösten 
2015 och hösten 2016 har balansmåttet för Försäkringskassans förtroende minskat från 
+2 till 0.107 

I SOM-institutets undersökning 2016 uppgår andelen personer med ganska stort eller 
mycket stort förtroende för Försäkringskassan till 27 procent. Lika stor andel personer 
hade ganska eller mycket litet förtroende för Försäkringskassan. År 2015 uppgick 
andelarna till 29 respektive 26 procent. Förändringarna mellan åren är dock små och 
ligger inom den statistiska felmarginalen. 

                                                      
102 Aktivt ärende innebär att personen uppgett att de har ett pågående ärende hos Försäkringskassan. 
103 Beskrivning av undersökningarna finns i faktarutan i slutet av detta avsnitt. 
104 SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM står för 

samhälle, opinion och medier. Sedan 1986 har institutet gjort årliga undersökningar av förtroendet för 
svenska offentliga institutioner, myndigheter och medier. 

105 Redovisningen baseras på frågan Hur stort förtroende har du för följande samhällsinstitutioner eller 
grupper? [Försäkringskassan]. Svarsalternativen är 5: Mycket stort förtroende, 4: Ganska stort 
förtroende, 3: Varken stort eller litet förtroende, 2: Ganska litet förtroende, 1: Mycket litet förtroende 
samt ”Ingen uppfattning”. 

106 Balansmåttet är andelen med stort eller mycket stort förtroende minus andelen med litet eller mycket 
litet förtroende. Personer som svarat ”ingen uppfattning” är exkluderade från beräkningen av måttet. 

107 SOM-rapport 2016:7 och SOM-rapport 2017:6. 
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Diagram 11 Förtroendet för Försäkringskassan 1999–2016 (SOM-institutets 
förtroendeundersökningar)1 

 

1 Diagrammet bygger på resultat för åren 1999, 2002, 2005, 2008–2010 samt 2012–2016. År 2012 kompletterades frågan 
med svarsalternativet ”ingen uppfattning”. För ökad jämförbarhet med tidigare resultat har de som svarat ”ingen 
uppfattning” exkluderats från de procentuella fördelningarna 2012–2016. 

Även Medieakademin publicerar årligen sin så kallade förtroendebarometer, där de 
redovisar allmänhetens förtroende för olika myndigheter.108 År 2017 har förtroendet för 
Försäkringskassan försämrats på så sätt att andelen med ganska litet eller mycket litet 
förtroende har ökat från 35 till 40 procent. Slutligen visar Kantar Sifos anseende-
mätning 2017 också en negativ utveckling för Försäkringskassan. Det så kallade 
anseendeindexet109 har minskat från +1 till –6. 

Den nationella kundundersökningen 
Genom den årliga nationella kundundersökningen110 följer Försäkringskassan hur 
förtroendet för myndigheten utvecklas bland personer som haft ett ärende hos Försäk-
ringskassan under året. Bland dem är förtroendet för Försäkringskassan totalt sett 
oförändrat sedan 2016.111 Resultatet för förtroendefrågan 2017, utryckt som ett medel-
värde på en femgradig skala, är oförändrat sedan 2016 och uppgår till 3,7. Andelen 
personer med ett ganska litet eller mycket litet förtroende har ökat marginellt, samtidigt 
som den andel som varken har ett stort eller litet förtroende har minskat. 

                                                      
108 Redovisningen baseras på frågan Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande myndigheter 

sköter sitt arbete? [Försäkringskassan]. Svar på frågan ges på en femgradig skala, där 5 motsvarar 
”Mycket stort förtroende”, 4 ”Ganska stort förtroende”, 3 ”Varken stort eller litet förtroende”, 
4 ”Ganska litet förtroende” och 1 ”Mycket litet förtroende”. Ej svar ingår inte i beräkningarna. 

109 Anseendeindexet är ett sammanvägt resultat av fem olika frågor i undersökningen som berör 
myndighetens övergripande rykte, bedömning av den framgång myndigheten har, generellt personligt 
intryck av myndigheten, uppfattning om kvaliteten i myndighetsutövningen samt tilliten till 
myndigheten. 

110 Beskrivning av undersökningen finns i avsnittet Modell och metoder för bedömning av resultat. 
111 Uppmätt med frågan Hur stort förtroende har du för Försäkringskassan?. Svarsalternativen är 

5: Mycket stort förtroende, 4: Ganska stort förtroende, 3: Varken stort eller litet förtroende, 2: Ganska 
litet förtroende, 1: Mycket litet förtroende, samt ”Ingen uppfattning”. Svarsalternativet ”Ingen 
uppfattning” ingår inte i beräkningarna. 
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Bland kvinnor har andelen med ganska litet eller mycket litet förtroende ökat sedan 
2016. Bland män har däremot andelen med ganska stort eller mycket stort förtroende 
ökat. Det innebär att män nu i något högre utsträckning än kvinnor har förtroende för 
Försäkringskassan. 

Tabell 110 Förtroendet för Försäkringskassan, andel och medelvärde 
(Kundundersökningen)  

 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Ganska stort eller mycket stort förtroende, skalvärde 4 och 5 65,5 62,6 61,8 65,4 62,9 67,7* 65,4 62,7 64,4 
Varken stort eller litet förtroende, skalvärde 3 22,7 25,4 23,2* 22,2 25,3 20,5* 22,5 25,4 22,0* 
Mycket litet eller ganska litet förtroende, skalvärde 1 och 2 11,8 12,0 15,0* 12,4 11,8 11,8 12,1 11,9 13,5* 
Medelvärde  3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

* Statistiskt säkerställd förändring mellan 2016 och 2017 på femprocentsnivå. 

Tabell 111 Förtroende för Försäkringskassan, medelvärde per förmån och kön 
(Kundundersökningen) 

 
Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning förlängd skolgång 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 
Aktivitetsersättning nedsatt arbetsförmåga 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 3,5 3,7 3,6 3,7 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7 
Assistansersättning 3,4 3,7 3,1* 3,5 3,7 3,3* 3,4 3,7 3,2* 
Barnbidrag 3,7 3,6 3,7 3,8 3,6 4,0* 3,7 3,6  3,7* 
Bostadsbidrag 3,8 3,6 3,8* 3,9 3,6 4,1* 3,8 3,6 4,0* 
Bostadsersättning – – 4,1 – – 4,2 – – 4,2 
Etableringstillägg – – 4,3 – – 4,3 – – 4,3 
Föräldrapenning 3,7 3,6 3,7* 3,8 3,6 3,8* 3,7 3,6 3,8* 
Sjukersättning 3,5 3,7 3,5* 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 
Sjukpenning 3,5 3,6 3,4* 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5* 
Tillfällig föräldrapenning 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 

* Statistiskt säkerställd förändring mellan 2016 och 2017 på femprocentsnivå. 

Förtroendet för Försäkringskassan har utvecklats i olika riktningar inom de enskilda 
förmånerna sedan 2016. Det har ökat inom föräldrapenning, bostadsbidrag och barn-
bidrag. För föräldrapenning och bostadsbidrag gäller ökningen både kvinnor och män, 
men för barnbidrag enbart män. Förtroendet har däremot minskat inom sjukpenning och 
assistansersättning. Inom sjukpenning gäller försämringen enbart kvinnor, men inom 
assistansersättning gäller den båda könen. Inom sjukersättning har förtroendet inte 
förändrats totalt, men bland kvinnorna har det sjunkit. År 2017 har män med bostads-
bidrag, barnbidrag eller sjukersättning större förtroende för Försäkringskassan än 
kvinnor med samma förmåner. 

Analys och bedömning av förtroendet för Försäkringskassan 
Allmänhetens förtroende för Försäkringskassan bedöms ligga kvar på i stort sett samma 
nivå 2017 som 2016. Resultat från olika undersökningar som rapporterats under 2017 
indikerar dock att den andel av befolkningen som har lågt förtroende kan ha ökat 
något.112 Den positiva trend som fanns efter 2010 och fram till 2015 bedöms ha 
avstannat. Jämfört med åren 2009–2011 ligger dock förtroendet på en högre och mer 
stabil nivå sedan 2015. 

År 2017 ställdes en fråga i Försäkringskassans image- och förtroendeundersökning om 
huruvida intervjupersonernas förtroende för Försäkringskassan ökat eller minskat det 

                                                      
112 SOM-institutets förtroendeundersökning, Kantar Sifos anseendemätning och Medieakademins 

förtroendebarometer. 
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senaste året, och i så fall varför. Den andel som uppgav ett ökat förtroende uppgick till 
8 procent, andelen med minskat förtroende till 28 procent och andelen med ett 
oförändrat förtroende till 63 procent. Som skäl till ett ökat förtroende angavs främst 
egen personlig erfarenhet och kontakt, smidig och korrekt handläggning, bra bemötande 
och bra e-tjänster och information. Bland dem som angav ett minskat förtroende fanns 
en överrepresentation av personer i åldrarna 60–75 år. Vanliga skäl som angavs för ett 
minskat förtroende var ineffektivitet, krångel och byråkrati samt medias rapportering. 

Förtroendet för Försäkringskassan bland dem som haft ett ärende hos myndigheten har 
inte heller förändrats på ett övergripande plan sedan 2016. Sett till enskilda förmåner 
har dock förtroendet försämrats något inom sjukpenning och assistansersättning. 
Försäkringskassans kundundersökning 2017 visar också att personer med dessa 
förmåner upplever ett något mindre respektfullt bemötande sedan 2016. Likaså 
upplever man i lägre grad att det är enkelt att ansöka om ersättning och att veta vad som 
händer i det egna ärendet. Det är möjligt att arbetet med att förbättra rättssäkerheten i 
bedömningarna i vissa fall kan ha inverkat negativt på upplevelsen av hur myndigheten 
hanterat enskilda ärenden och på förtroendet för myndigheten. 

Förtroendet för Försäkringskassan har däremot ökat inom föräldrapenning, bostads-
bidrag och barnbidrag. Förbättrad information på webbplatsen, målgruppsinriktad 
information om bostadsbidrag, riskbaserad kontroll inom bostadsbidrag för att undvika 
återbetalningar samt förbättrade e-tjänster kan ha bidragit till ökningen. 

Allmänhetens förtroende för socialförsäkringen 
Allmänhetens förtroende för socialförsäkringen följs genom Försäkringskassans image- 
och förtroendeundersökning, där en direkt fråga om försäkringen har ställs sedan 
2008.113 År 2017 uppgår medelvärdet utryckt på en femgradig skala till 3,1, vilket är 
oförändrat sedan 2016. I den senaste mätningen 2017 uppgår den andel av befolkningen 
som har ett stort eller mycket stort förtroende för socialförsäkringen till 27 procent, och 
den andel som har lågt förtroende eller inget förtroende alls till 22 procent. Även här är 
resultatnivåerna likvärdiga med dem från 2016. 

Diagram 12 Förtroendet för socialförsäkringen 2008–2017 (Försäkringskassans image- 
och förtroendeundersökning) 

 

                                                      
113 Redovisningen av förtroendet för socialförsäkringen baseras på frågan Vilket förtroende har du för 

socialförsäkringen, dvs. de bidrag och ersättningar som Försäkringskassan administrerar? Svar för 
frågan ges på en femgradig skala, där 5 motsvarar ”Mycket stort förtroende” och 1 ”Inget förtroende 
alls” samt ”Vet ej”. Andelen ”Vet ej” uppgick till 10 procent 2017 (10 procent 2016). 
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År 2017 är det en mindre andel kvinnor än män som har ett lågt förtroende för social-
försäkringen. Vidare är andelen med stort förtroende för socialförsäkringen större bland 
dem som har barn under 16 år och bland dem som har ett aktivt ärende hos Försäkrings-
kassan. I den senare gruppen har dessutom förtroendet för försäkringen ökat sedan 
2016. 

Analys och bedömning av förtroendet för socialförsäkringen 
Utvecklingen av allmänhetens förtroende för socialförsäkringen har varit relativt stabil 
sedan 2012. Allmänhetens förtroende för socialförsäkringen bedöms vara oförändrat 
sedan 2016. 

Insatser för ökat förtroende 
Den viktigaste faktorn för att skapa ett högt förtroende är en väl fungerande kärnverk-
samhet. Försäkringskassan fokuserar därför på den statliga värdegrunden och våra 
fokusområden rättssäkerhet, service och produktivitet. Nedan presenteras ett antal 
insatser inom våra fokusområden som bedöms som särskilt viktiga för förtroendet. 

Inom området rättssäkerhet har bland annat följande insatser genomförts: 

– Försäkringskassan arbetar aktivt med skyndsam handläggning. Inom vissa förmåner 
har handläggningstiderna förkortats bland annat till följd av ökat antal handläggare 
och nya sätt att styra produktionen. Se avsnittet Rättssäkerhet. 

– Arbetet med riskbaserad kontroll för tillfällig föräldrapenning har utvecklats, vilket 
har lett till att rätt person får rätt ersättning i större utsträckning. Se avsnittet 
Rättssäkerhet. 

– Införande av ett handläggarstöd inom bostadsbidrag för att förbättra rimlighets-
bedömningar, i syfte att personer i större utsträckning ska få rätt ersättning. 

– Noggrannare kontroll har genomförts vid anslutning av vårdgivare till det statliga 
tandvårdsstödet för att motverka felaktiga utbetalningar. Se avsnittet Rättssäkerhet. 

Inom området service har följande insatser genomförts: 

– Arbetet med att minska onödig efterfrågan har troligen minskat behovet av kontakt 
via telefon, vilket också lett till ökad tillgänglighet. Se avsnittet Service. 

– Omorganisation för att förkorta telefonköerna genom att integrera telefonin i 
handläggningen vilket har lett till ökad tillgänglighet och kortare väntetider. Se 
avsnittet Service. 

– Utökade digitala tjänster och förbättrad webb har lett till att fler kan ansöka om 
förmåner genom e-tjänster. Se avsnittet Service. 

– Utveckling av processen för nyanlända genom samverkansprojektet Mötesplatser 
och information. Se avsnittet Service. 

– Riktade informationsinsatser till föräldrar har bidragit till ökad kunskap om de 
möjligheter som föräldraförsäkringen ger. Se avsnittet Föräldraförsäkringen. 

– Informationsinsatser om aktivitetsersättning under studier har lett till att fler 
personer har vilande aktivitetsersättning. Se avsnittet Sjukförsäkringen. 
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Inom området produktivitet har följande insatser genomförts: 

– Projektet Informationsväg Försäkringskassan Vården har skapat en teknisk plattform 
för utveckling av elektroniskt informationsutbyte av medicinsk information mellan 
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Se avsnittet Sjukförsäkringen. 

– Projektet Ramverk för bedömning av kundbehov och risk har utvecklat ett analys-
baserat system för beslutsstöd som används i ärendehandläggningen, vilket syftar till 
att minska felaktiga utbetalningar. Se avsnitten Verksamhetsutveckling och Säker-
ställa korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott. 

Följande insatser planeras inför 2018: 

– En fast utbetalningsdag för föräldrapenning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, 
etableringsersättning, bostadsersättning och etableringstillägg förväntas höja vår 
rättssäkerhet och service. 

– Skräddarsydd information till blivande föräldrar vid olika tidpunkter i graviditeten 
via en ”Vänta barn-guide” förväntas höja vår service. 

– Ökad digitalisering inom sjukförsäkringen förväntas öka vår rättssäkerhet, service 
och produktivitet. 

– En ny e-tjänst inom etableringsersättning, med möjlighet att lämna in ansökan och 
se kommande utbetalning. Tjänsten ska finnas både på svenska och engelska och 
förväntas höja vår rättssäkerhet, service och produktivitet. 

– Information på Mina sidor om hur mycket tandvårdsstöd en person har fått och 
riktade utskick om hur mycket tandvårdsstöd som använts förväntas höja vår 
service. 

 

Fakta – refererade undersökningar 

Försäkringskassans image- och förtroendeundersökning 
Årligen ger Försäkringskassan ett externt institut i uppdrag att genomföra en 
undersökning i syfte att följa upp allmänhetens förtroende för och kännedom om 
Försäkringskassan och socialförsäkringen. Undersökningen görs per telefon. 
Urvalet består av 1 000 personer som representerar hela den svenska 
befolkningen mellan 18 och 75 år. 

Redovisade uppgifter bygger på resultat från 2008–2017. Frågor och påståenden 
som skapar de nyckeltal som redovisas i årsredovisningen ställs enbart till dem 
som har någon grad av kännedom om myndigheten (96 procent) och är samma 
varje år. Samtliga resultat från undersökningen är viktade utifrån kön, ålder och 
region för att representera allmänheten. 

SOM-institutets förtroendemätning 
Förtroendet för Försäkringskassan har mätts av SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet med olika tidsintervall sedan 1999. Den senaste undersökningen 
genomfördes under perioden oktober 2016 till februari 2017. Undersökningen görs 
genom en postal enkät med möjlighet att svara via webbenkät. Urvalet är riks-
representativt och dras slumpmässigt ur ett befolkningsregister. Totalt fick cirka 
3 400 personer enkäten 2016. 

Kantar Sifos anseendemätning 
Kantar Sifo genomför årligen en anseendemätning för att undersöka förtroendet för 
olika myndigheter och organisationer. Anseendeindex består av ett sammanvägt 
resultat av fem olika frågor. Attitydfrågor om Försäkringskassan ställs enbart till 
dem som uppger att de minst har kännedom om myndighetens namn. Den senaste 
undersökningen genomfördes i juni 2017. Undersökningen görs via en webbpanel 
med ett representativt urval av 1 000 personer mellan 18 och 75 år. 
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Medieakademins förtroendebarometer 
Medieakademin gör varje år en undersökning som redovisas i en förtroende-
barometer för olika samhällssektorer. Den senaste undersökningen genomfördes i 
mars 2017. Undersökningen görs via en webbpanel med ett representativt urval av 
personer 15 år eller äldre. Totalt besvarade cirka 1 200 personer frågor om 
Försäkringskassan. 

Redovisade förändringar i resultaten mellan 2016 och 2017 
För samtliga mätningar som beskrivs ovan gäller att de resultat som skiljer sig 
mellan 2016 och 2017 har testats för att kontrollera om de är statistiskt 
säkerställda. 

Försäkringskassans årliga nationella kundundersökning 
För fakta om Försäkringskassans nationella kundundersökning, se faktarutan i 
avsnittet Modell och metoder för bedömning av resultat. 
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Medarbetare och 
kompetensförsörjning 

Försäkringskassans ska vara en hälsofrämjande arbetsplats med en väl 
fungerande kompetensförsörjning. Det skapar förutsättningar för att 
fullgöra vårt kärnuppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt med hög 
kvalitet och god service. I detta avsnitt redovisas medarbetarstatistik och 
kompetensförsörjning. 

Försäkringskassans kompetensförsörjning följs utifrån hur väl vi lyckats attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. 

Vi arbetar aktivt för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med en väl fungerande 
kompetensförsörjning, och i den senaste medarbetarundersökningen anger våra 
medarbetare att det finns goda förutsättningar för prestation inom organisationen. 
Medarbetarna upplever att de har hög kompetens och ett stort engagemang i sitt arbete. 
Cheferna skapar också allt bättre förutsättningar för sina medarbetare. 

Samtidigt finns fortsatta utmaningar avseende bland annat mandat och befogenheter 
samt arbetsbelastning och återhämtning även om framsteg har gjorts som återspeglas i 
medarbetarundersökningen. Sjukfrånvaron har visserligen minskat något, men vi ser 
behov av fortsatta insatser för att minska den ytterligare och för att utveckla en god 
arbetsmiljö. 

Personalomsättningen är oförändrad och följer den statliga arbetsmarknaden i övrigt. 
Den är dock högre än önskvärt och vi strävar efter att minska personalomsättningen 
eftersom den är kostsam och kan bidra till lägre kompetens i verksamheten. Till viss del 
beror personalomsättningen på att det råder brist på kvalificerad arbetskraft. 
Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är särskilt stor i storstadsregionerna, där vi 
periodvis har haft svårt att attrahera rätt personer. 

De utbildningsinsatser som har gjorts under året för att introducera och utveckla 
medarbetare har fungerat väl. Det finns strukturer för att hantera växling och avveckling 
av medarbetare. Även denna stödverksamhet har fungerat väl. 

Personalstruktur 
Vid utgången av 2017 hade Försäkringskassan 13 811 anställda. Det är en minskning 
sedan 2016. Antalet årsarbetskrafter har ökat. 
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Tabell 112 Antal anställda, årsarbetskrafter och genomsnittsålder 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal anställda¹ 10 287 10 795 10 486 3 194 3 392 3 325 13 481 14 187 13 811 
Medeltal anställda² 10 117 10 389 10 573 3 100 3 253 3 338 13 216 13 642 13 910 
Årsarbetskrafter³ 8 781 9 062 9 249 2 892 3 053 3 132 11 673 12 115 12 381 
Genomsnittligt antal årsarbetskrafter4 8 892 8 922 9 156 2 888 2 973 3 093 11 779 11 894 12 248 
Genomsnittsålder5 44 44 44 44 43 44 44 44 44 

1 Totalt antal anställda per den 31 december. 
2 Medeltal anställda enligt definition i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, baserat på mätningar 

per den 1 januari och per den 31 december. Uppgifter för 2015 och 2016 är omräknade i enlighet med nytt sätt att beräkna 
medeltal anställda och går därför inte att jämföra med årsredovisningen 2016. 

3 Årsarbetskrafter, enligt definition i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, baserat månadsvärde för 
tolv månader dividerat med årsarbetstid (1 920 timmar). Uppgifter för 2015 och 2016 är omräknade i enlighet med nytt sätt 
att beräkna årsarbetskrafter och går därför inte att jämföra med årsredovisningen 2016. 

4 Genomsnittligt antal årsarbetskrafter, enligt definition i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 
baserat på månadsuppgifter 1 januari till 31 december. Uppgifter för 2015 och 2016 är omräknade i enlighet med nytt sätt 
att beräkna årsarbetskrafter och går därför inte att jämföra med årsredovisningen 2016. 

5 Genomsnittsålder för alla anställda per den 31 december. 

Medelåldern hos våra medarbetare var under året 44 år. 34 procent var över 50 år och 
15 procent var över 60 år. 

Könsfördelningen 
Tabell 113 Könsfördelning anställda, procent 

 2015 2016 2017 
Kvinnor  76 76 76 
Kvinnor i chefsposition  66 68 69 
Män  24 24 24 
Män i chefsposition  34 32 31 

Av Försäkringskassans anställda är andelen kvinnor 76 procent, samma som 2016. 
Andelen kvinnliga chefer har ökat något sedan föregående år, men i förhållande till 
könsfördelningen i organisationen är kvinnor fortfarande underrepresenterade på 
chefspositioner. 

Attrahera och rekrytera rätt kompetens 
Försäkringskassan har under 2017 gjort 2 534 rekryteringar. Vi anställde 1 641 personer 
genom extern rekrytering, varav 1 246 personer fick en tillsvidareanställning. Det är en 
minskning sedan 2016, då vi anställde 2 640 personer genom extern rekrytering, varav 
1 159 personer tillsvidare.114 

Inom vissa delar av organisationen märks att konkurrensen om arbetskraft är stor. Det 
gäller framför allt storstadsregionerna. Det gör att vi periodvis har haft svårt att 
attrahera personer med rätt kompetens. 

Rekrytering med särskilda anställningsformer 
Försäkringskassan har tillsammans med övriga myndigheter fått ett gemensamt uppdrag 
av regeringen att successivt anställa minst 5 000 personer inom satsningen moderna 
beredskapsarbeten under perioden 2017 till 2020. Försäkringskassan har under året 
anställt 33 personer inom ramen för uppdraget. 

                                                      
114 Vid utgången av 2016 var fortfarande en stor andel provanställda och ingick därför inte i gruppen 

tillsvidareanställda. Uppgifterna baseras på statistik per 31 december 2016. 
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Försäkringskassan har också i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser 
för personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Under året har 24 personer 
påbörjat praktik. Av dessa har fem personer fått en anställning hos Försäkringskassan 
efter avslutad praktikperiod. 

Växla och avveckla kompetens 
Försäkringskassan har ett stöd- och utvecklingscenter som genom proaktiva omställ-
ningsåtgärder stödjer verksamheternas och medarbetarnas utveckling för att främja ett 
hållbart arbetsliv. Medarbetare har möjlighet att få coachningssamtal som stöd i sin 
professionella och personliga utveckling. Dessutom erbjuds stöd till chefer och 
medarbetare vid individuell omställning. Under året har 156 personer sökt och fått 
coachning. Denna verksamhet har fungerat väl. 

Behålla personal och utveckla rätt kompetens 
I området behålla personal ingår bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro och 
medarbetarnas upplevda arbetsbelastning. 

Personalomsättning 
Myndighetens personalomsättning följer den statliga arbetsmarknaden i övrigt, men är 
högre än önskvärt. En hög personalomsättning är kostsam för verksamheten; 
kontinuiteten i arbetet störs, rekryterings- och inlärningskostnader ökar och 
kunskapsnivån kan sjunka. Vi strävar därför efter en minskad personalomsättning som 
motsvarar verksamhetens behov. 

Tabell 114 Personalomsättning tillsvidareanställda 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal tillsvidareanställda 9 915 10 358 10 093 3 033 3 209 3 163 12 948 13 567 13 256 
Antal som börjat 864 1 569 864 294 473 269 1 158 2 042 1 133 
Antal som slutat 946 1 171 1 187 243 334 339 1 189 1 505 1 526 
Personalomsättning i procent1 9,6 11,6 11,6 8,2 10,7 10,7 9,3 11,4 11,4 
Genomsnittlig anställningstid, antal år 13,0 11,7 11,3 11,4 10,3 10,2 12,6 11,4 11,1 

1 Sedan 2017 använder vi ett nytt sätt att beräkna personalomställningen. Siffrorna för 2015 och 2016 är anpassade till detta 
och går därför inte att jämföra med årsredovisning 2016. 

Tabell 115 Avgångsorsaker, procent1 
 

Kvinnor Män Totalt 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Pension2 39 25 19 33 22 18 38 24 19 
Egen uppsägning 57 68 76 64 70 75 59 69 76 
Visstidsanställning upphört3 2 6 4 2 6 5 2 6 4 
Övrigt4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

1 Statistiken är omräknad för 2015 och 2016 med ny beräkningsgrund där provanställda ingår och går därför inte att jämföra 
med årsredovisningen 2016. 

2 I pension ingår: avgång enligt övergångsbestämmelse, avgång i pensioneringssyfte, avgång med sjukpension och avgång 
med ålderspension. 

3 I visstidsanställning ingår: allmän visstidsanställning, arbetstagare 67, nystartsjobb, tim- och daglönsanställda och vikariat. 
4 I övrigt ingår: arbetsbrist, avliden, avsked/uppsägning personliga skäl, flyttat till annan statlig tjänst och provanställning 

upphör. 
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Personalomsättningen på Försäkringskassan uppgår 2017 till cirka 11 procent, vilket är 
oförändrat sedan föregående år. Den genomsnittliga anställningstiden är cirka 11 år, 
vilket är i stort sett oförändrat sedan 2016. Andelen pensionsavgångar har minskat och 
egna uppsägningar har ökat. Förändringarna gäller både kvinnor och män. 

Personalomsättningen varierar inom olika delar av organisationen. Det finns skillnader 
bland annat mellan stad och landsbygd, mellan åldersgrupper och mellan yrkesroller. 
Den största andelen medarbetare finns i åldersgruppen 30–39 år. 

För att långsiktigt säkra en kostnadseffektiv och genomtänkt kompetensförsörjning har 
vi under året beslutat om en myndighetsövergripande kompetensförsörjningsplan. 
Medarbetarnas kompetens ska motsvara de behov som uppdraget kräver i takt med 
ökad digitalisering och kommande verksamhetsförändringar. 

Utbildningsinsatser 
Den centrala utbildningsbudgeten har sedan 2017 en ny inriktning som syftar till att 
finansiera gemensamt prioriterade utbildningar. Här ingår chefsutveckling, gemensam 
introduktionsutbildning och insatser för att stärka medarbetarnas kompetens att utföra 
Försäkringskassans kärnuppdrag. Avdelningarna har fått ett ökat ansvar för förmåns-
specifik kompetensutveckling och står själva för dessa kostnader. 

Sedan 1 januari 2017 får alla nyanställda en lärarledd introduktionsutbildning. 
Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse för Försäkringskassans uppdrag, 
socialförsäkringens roll i Sverige och den statliga värdegrunden, samt för hur 
förvaltningslagen och övrig lagstiftning styr vår myndighetsutövning i handläggning, 
beslut och bemötande. Under 2017 har 938 nya medarbetare deltagit i utbildningen. 

De nationella utbildningsinsatser som anordnades under 2017 hade totalt cirka 106 000 
deltagare, vilket är cirka 17 000 fler än under 2016. Utbildningarna fördelades på webb- 
och lärarledda kurser med cirka 92 100 respektive 14 100 deltagare. 

Under året har två prioriterade utbildningsinsatser riktats till chefer. En är en samman-
hållen introduktion för nya chefer, medan den andra insatsen syftar till att öka chefers 
förmåga att på ett enhetligt sätt leda enligt Försäkringskassans beslutade inriktning. 

Hälsa och sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron på Försäkringskassan har minskat sedan föregående år. Sjuk-
frånvaron för kvinnor har minskat men har ökat något för män. Sjukfrånvaro längre än 
60 dagar minskar något för kvinnor, men ökar för män. 
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Tabell 116 Sjukfrånvaro 

 2015 2016 2017 
Sjukfrånvaro, procent    
Totalt  6,2 6,4 6,1 
Kvinnor   7,1 7,3 6,9 
Män  3,3 3,5 3,6 
Anställda –29 år  5,6 4,9 4,5 
Anställda 30–49 år  6,2 6,4 6,2 
Anställda 50 år–  6,3 6,9 6,5 
    
Sjukfrånvarons längd, andel av sjukfrånvaron ≥ 60 dagar    
Totalt  50,1 55,0 54,0 
Kvinnor  52,4 57,2 55,9 
Män  34,7 40,0 42,9 
    
Kostnader för sjukfrånvaro, miljoner kronor1    
Totalt  76,1 79,3 79,8 
Dag 2–14  56,2 56,2 58,0 
Dag 15–90  18,3 21,4 19,5 
Dag 90–  1,6 1,7 2,3 

1 Kostnader för sjukfrånvaro avser utbetald sjuklön. 

Minskad intern sjukfrånvaro fortsätter att vara ett prioriterat område. Arbetet utgår från 
en policy för hälsa, arbetsmiljö och likabehandling samt en reviderad riktlinje om 
ohälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering. Målet är en lägre och stabil nivå på sjuk-
frånvaron för kvinnor och män inom alla åldersgrupper. Särskilda insatser har under 
året riktats till medarbetare med en sjukfrånvaro över 180 dagar för att förbättra deras 
möjligheter att komma tillbaka till arbetet. Vid årets slut har 34 procent av dem kunnat 
återgå i arbete. Fortfarande pågår aktiva insatser för cirka hälften av de som i början 
ingick i satsningen. 

En viktig faktor för ett hållbart arbetsliv är en balanserad arbetssituation. Därför följer 
vi hur behovet av övertid utvecklas i de olika verksamheterna. Under året har övertids-
uttaget minskat. Uttaget var totalt cirka 143 300 timmar och 10 timmar i genomsnitt per 
anställd 2017, jämfört med 15 timmar föregående år. 

Under året har en medarbetarundersökning i form av en urvalsmätning genomförts. 
Denna visar att det generellt finns goda förutsättningar för prestation inom 
organisationen och att de också förbättrats något sedan 2016. Medarbetarna upplever att 
de har hög kompetens och ett stort engagemang i sitt arbete. Resultatet visar också att 
cheferna skapar allt bättre förutsättningar för sina medarbetare. Samtidigt visar 
resultatet att det finns fortsatta utmaningar avseende mandat och befogenheter samt 
arbetsbelastning och återhämtning. Inom båda områdena visar dock enkäten att stora 
framsteg gjorts sedan tidigare mätningar. Resultatet kommer att vara en utgångspunkt 
för det fortsatta arbetet med att minska sjukfrånvaron och att utveckla en god 
arbetsmiljö. 
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Säkerställa korrekta 
utbetalningar och 
motverka bidragsbrott 

Försäkringskassan har i uppgift att säkerställa att felaktiga utbetalningar 
inte görs och att motverka bidragsbrott. Arbetet för att säkerställa 
korrekta utbetalningar redovisas också i avsnittet Rättssäkerhet. Här 
beskrivs dels det generella arbetet med kontroller före och efter 
utbetalning, dels arbetet för att upptäcka och motverka bidragsbrott. Det 
specifika arbetet som bedrivs för att motverka bidragsbrott inom 
assistansersättningen redovisas dock i avsnittet Assistansersättningen. 
Slutligen redogörs för Försäkringskassans återkravsverksamhet och 
fordringshantering. 

Försäkringskassan vidtar olika åtgärder för att säkerställa korrekta utbetalningar och 
motverka bidragsbrott. Exempel på sådana åtgärder är manuella och maskinella 
kontroller före eller efter utbetalning, riskbaserade kontroller av ärenden med förhöjd 
risk för felaktiga utbetalningar, polisanmälan av misstänkta brott och återkrav av 
felaktiga utbetalningar. Efter utbetalning sker kontroll för att säkerställa tillförlit-
ligheten i utbetalningsprocessen. 

Riskbaserade kontroller genom dataanalys 
Försäkringskassan har under de senaste åren i högre grad börjat använda riskbaserade 
kontroller. Dessa kontroller bygger på analys av förmånsrelaterad data. Riskbaserade 
kontroller har relativt hög träffsäkerhet när det gäller att identifiera ärenden med risk för 
felaktig utbetalning. De kan också identifiera utredningskrävande ärenden. 

Riskbaserade kontroller används i allt större utsträckning vid kontroller före utbetal-
ningar, vilket bidrar till färre återkrav. När ett ärende faller ut i en riskbaserad kontroll 
får handläggaren instruktioner direkt i handläggningssystemet om hur ärendet ska 
hanteras. 

Under 2017 har utvecklingen av riskbaserade kontroller fortsatt inom bland annat 
statligt tandvårdsstöd, tillfällig föräldrapenning, ersättning för höga sjuklönekostnader 
och assistansersättning. Vi arbetar också med att ta fram generella förmånsoberoende 
riskbaserade kontroller för att upptäcka ärenden med misstänkta bidragsbrott. 

Intern försäkringskontroll 
Intern försäkringskontroll genomförs inom nästan alla förmåner för att upptäcka och 
motverka felaktiga utbetalningar och systematiska avvikelser som kan leda till en 
felaktig utbetalning. Den interna försäkringskontrollen är också ett sätt att följa upp att 
de manuella och maskinella kontroller som ska ske innan utbetalning fungerar och är 
ändamålsenliga. Slutligen kompenserar den interna försäkringskontrollen även för 
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dualitetsprincipen, det vill säga att utbetalningar ska verkställas först när två personer 
godkänt utbetalningen. 

Här redovisas kontroller av riskfyllda transaktioner och riktade kontroller. Resultat från 
den slumpmässiga kontrollen redovisas i avsnittet Rättssäkerhet. 

Fakta – intern försäkringskontroll 
Kontrollen görs utifrån den enskilda förmånens risker och innefattar ett slump-
mässigt urval av utbetalningar, kontroll av riskfyllda transaktioner samt vid behov 
riktade kontroller. Riskfyllda transaktioner är utbetalningar av höga belopp, 
utbetalningar där olika indatakontroller forcerats samt korrigeringar av uppgifter i 
databaser. Kontrollen av de riskfyllda transaktionerna kan antingen vara 100 
procent vid högrisktransaktion, eller utgöra en andel av det totala antalet utförda 
transaktioner. Kontrollnivåer och urval av risktransaktionerna ändras regelbundet 
och anpassas till den enskilda förmånens risker, vilket gör att resultaten inte går att 
jämföra år från år. 

I samband med riskanalyser identifieras risker som inte omhändertas i den löpande 
kontrollen. Det kan handla om dubbelutbetalningar, brister i samordning mellan 
förmåner, brister i IT-stöden med mera. I de fall en identifierad risk bedöms ha ett 
kontrollvärde sker en riktad kontroll. Beroende på riskens art och omfattning sker 
kontrollen antingen som engångsåtgärd eller över längre tid. 

 

Kontroll av riskfyllda transaktioner 
Under 2017 kontrollerades cirka 52 000 ärenden där det gjorts riskfyllda transaktioner. 
Avvikelser identifierades i 9,4 procent av ärendena. Avvikelserna gällde felaktiga 
utbetalningar och fel i historikuppdateringar som innebar risk för felaktiga 
utbetalningar. Dessutom identifierades avvikelser i form av avsaknad av dubbelattest. 

Avvikelser som upptäcks återkopplas till berörd handläggare och dennes chef för 
åtgärd. Trots det har samma brister återkommit under flera år. Eftersom uppföljningarna 
även i år visat att avvikelser inte åtgärdas, görs fortsatta insatser för att förbättra 
kunskapen om avvikelserna och hur de kan påverka felaktiga utbetalningar. 

Riktade kontroller 
De riktade kontrollerna bidrar till att identifiera utvecklingsområden så att de löpande 
kontrollerna kan förbättras och därmed på sikt minska de felaktiga utbetalningarna. 
Under 2017 har 15 riktade kontroller genomförts inom områden där vi identifierat 
risker för felaktiga utbetalningar. Resultaten från några av dem redovisas nedan. 

Tillfällig föräldrapenning – utbetalning av hög ersättning per dag 
Inom tillfällig föräldrapenning granskades 530 ärenden där ersättningen per dag var 
hög. I 31 procent av dessa ärenden identifierades avvikelser. Även 2016 genomfördes 
denna typ av kontroll, och andelen avvikelser var då 36 procent. I år har en viss 
förbättring skett när det gäller utredning och bedömning av antalet ansökta timmar. 
Däremot har andelen ärenden med felaktig registrerad sjukpenninggrundande inkomst 
ökat. 

Tillfällig föräldrapenning – dubbelutbetalning 
Försäkringskassan har i år granskat 400 ärenden där en felaktig dubbelutbetalning av 
tillfällig föräldrapenning misstänkts. I 282 ärenden identifierades avvikelser. Dubbel-
utbetalning konstaterades i 43 ärenden. I resterande 239 ärenden hade två ansökningar 
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kommit in för samma barn, dag och omfattning. Utbetalning hade i båda fallen gjorts 
utan utredning. 

Med anledning av resultaten i den riktade kontrollen och för att minska risken för 
dubbelutbetalningar har Försäkringskassan infört en ny kontroll i IT-systemet under 
våren 2017.  

Tillfällig föräldrapenning och sjukpenning – sammanträffande av förmåner 
Av de totalt 515 ärendena där tillfällig föräldrapenning och sjukpenning betalats ut för 
samma period har vi under året har granskat 100 slumpmässigt utvalda ärenden. I 91 
procent av dessa ärenden hade ersättning betalats ut felaktigt. En orsak till detta kan 
vara att de enskilda haft svårt att fylla i ansökan korrekt, till exempel om de varit 
partiellt sjukskrivna och samtidigt begärt tillfällig föräldrapenning. IT-systemet ger 
dock handläggaren information om att det finns flera pågående ärenden, vilket innebär 
att en handläggare manuellt måste hantera ärendet. Det är oklart om handläggarna har 
missat informationen eller haft bristande kunskaper om hur dessa ärenden ska hanteras. 
Resultaten av den riktade kontrollen har återförts till verksamheten i syfte att förbättra 
hanteringen av dessa ärenden. 

Resultat från kontrollutredning 
Försäkringskassan genomför kontrollutredningar för att upptäcka och stoppa bidrags-
brott. Vi bedömer att kontrollutredningsverksamheten har utvecklats positivt under 
2017. 

Tabell 117 Antal avslutade kontrollutredningar och åtgärder1 
 

Kvinnor Män Totalt2 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal utredningar 10 346 10 612 9 583 6 266 7 702 7 137 16 874 18 567 16 994 
Andel med åtgärd, procent 33 41 37 33 38 37 33 40 37 

1 Viss efterregistrering har skett för 2015 och 2016. Resultaten skiljer sig därför något från årsredovisningen 2016. 
2 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 

totalsiffran ingår samtliga utredningar. 

Tabell 118 Antal avslutade kontrollutredningar och åtgärder, per förmån1 
  2015 2016 2017 

  Antal 
utredningar 

Andel med 
åtgärd, 

procent 

Antal 
utredningar 

Andel med 
åtgärd, 

procent 

Antal 
utredningar 

Andel med 
åtgärd, 

procent 
Aktivitetsersättning 80 23 73 12 77 14 
Aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning 578 39 1 392 39 1 185 45 
Assistansersättning 621 13 623 15 842 20 
Barnbidrag 1 501 47 1 444 57 1 215 62 
Bostadsbidrag 2 949 29 2 613 36 2 319 34 
Bostadsersättning 21 33 53 38 36 31 
Etableringstillägg 21 28 7 14 5 0 
Föräldrapenning 1 314 46 1 823 46 1 796 51 
Sjukersättning 1 764 12 1 644 19 1 514 17 
Sjukpenning 2 302 24 2 574 23 2 709 26 
Statligt tandvårdsstöd 143 59 123 65 153 57 
Tillfällig föräldrapenning 1 825 66 3 064 72 2 313 58 
Övriga förmåner 3 755 26 3 134 29 2 830 25 
Totalt 16 874 33 18 567 40 16 994 37 

1 Viss efterregistrering har skett för 2015 och 2016. Resultaten skiljer sig därför något från årsredovisningen 2016. 
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Försäkringskassan genomförde cirka 17 000 kontrollutredningar under 2017. Det är en 
minskning sedan föregående år, men ungefär lika många som 2015. Antalet utredningar 
har minskat inom vissa förmåner, framför allt inom tillfällig föräldrapenning där man 
utrett cirka 800 färre ärenden än förra året. Minskningen beror till stor del på att 
verksamheten har prioriterat ärenden och förmåner där det kan finnas stora felaktiga 
utbetalningar och grövre brottslighet. Det gäller till exempel assistansersättning, som 
generellt är mer tids- och resurskrävande att utreda än andra förmåner. 

Andelen åtgärder har minskat med tre procentenheter sedan förra året. Minskningen 
gäller framför allt inom tillfällig föräldrapenning. Det beror till stor del på att färre 
ärenden från den riskbaserade kontrollen inom tillfällig föräldrapenning har lett till en 
felaktig utbetalning då kontrollen görs innan utbetalning. Antalet utredningar och andel 
ärenden med åtgärd kan också variera eftersom den riskbaserade kontrollen anpassas, 
ändras och utvecklas kontinuerligt. 

Försäkringskassan genomförde i år 153 kontrollutredningar inom statligt tandvårdsstöd. 
Det är en ökning sedan föregående år. I dessa kontrollutredningar utreddes cirka 5 600 
patientbesök. Det är en minskning sedan föregående år, då cirka 6 100 patientbesök 
utreddes. Trots det så har de återkrävda beloppen ökat med cirka 4 miljoner kronor, och 
orsaken är sannolikt att vi har lyckats rikta kontrollerna mot de vårdgivare där risken 
för fel är som störst. 

Kontrollutredning inleds för fler kvinnor än män. Det beror på att en stor andel av 
ärendena rör tillfällig föräldrapenning, barnbidrag eller bostadsbidrag och att fler 
kvinnor än män har dessa förmåner. 

Fakta – kontrollutredning 
En kontrollutredning startar genom en underrättelse från en myndighet eller en 
förmånshandläggare. Den kan också starta efter en anmälan från allmänheten eller 
via kontroller som Försäkringskassan initierar. 

Kontrollutredningarna är i huvudsak inriktade på att identifiera och åtgärda fel där 
en person eller en annan aktör avsiktligt lämnat felaktiga uppgifter i syfte att få 
ersättning från socialförsäkringen. Eftersom kontrollutredningarna i regel är 
omfattande hanteras de inte i de ordinarie handläggningsprocesserna. Kontroll-
utredningarna genomförs i stället av utredare med särskild kompetens. 

Orsaker till felaktiga utbetalningar som upptäcks i kontrollutredningarna återförs till 
de handläggande avdelningarna och beaktas i deras utvecklingsarbete. 

Återkravsbelopp och förhindrade felaktiga utbetalningar inom 
kontrollutredning 
Tabell 119 Återkravs- eller skadeståndsbelopp samt förhindrade felaktiga utbetalningar1 

vid kontrollutredningar, miljoner kronor2 
 

Kvinnor Män Totalt3 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Återkrav/Skadestånd 122 192 145 110 141 176 236 342 344 
Förhindrade felaktiga utbetalningar 419 449 431 180 198 235 602 651 671 

1 Förhindrade felaktiga utbetalningar är en bedömning av hur mycket ersättning som skulle ha betalats ut felaktigt om 
ersättningen inte hade avslagits, dragits in eller minskats. Det har i tidigare årsredovisningar kallats besparingsbelopp. 

2 Viss efterregistrering har skett för 2015 och 2016. Resultaten skiljer sig därför något från årsredovisningen 2016. 
3 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 

totalsiffran ingår samtliga utredningar. 

Återkravsbeloppen är ungefär de samma som föregående år. Det sammanlagda beloppet 
för förhindrade felaktiga utbetalningar har dock ökat till följd av att beloppen inom 
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assistansersättning ökat kraftigt. Se mer om kontrollutredningar inom assistans-
ersättning i avsnittet Assistansersättningen. 

Polisanmälningar 
Tabell 120 Antal polisanmälningar, per förmån1 
 

Kvinnor Män Totalt2 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Aktivitetsersättning 2 0 1 3 5 1 5 5 2 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 18 23 16 28 37 32 46 60 48 
Assistansersättning 21 16 31 16 16 45 38 32 87 
Barnbidrag 39 48 72 9 11 30 48 59 102 
Bostadsbidrag 47 57 85 19 27 21 66 84 107 
Bostadsersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etableringstillägg 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Föräldrapenning 48 68 82 102 103 168 150 172 250 
Sjukersättning 37 66 49 42 59 53 79 125 102 
Sjukpenning 63 76 122 85 106 180 149 182 304 
Statligt tandvårdsstöd 2 0 0 1 1 1 5 8 3 
Tillfällig föräldrapenning 353 617 306 178 436 229 532 1 054 536 
Övriga förmåner 55 67 71 42 39 57 99 110 131 
Totalt2 685 1 039 835 525 840 817 1 217 1 892 1 672 

1 Viss efterregistrering har skett för 2015 och 2016. Resultaten skiljer sig därför något från årsredovisningen 2016. 
2 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 

totalsiffran ingår samtliga utredningar. 

I år har 1 672 kontrollutredningar lett till polisanmälan, vilket är cirka 200 färre än 
2016. Minskningen gäller främst tillfällig föräldrapenning och beror på att man utrett 
färre ärenden inom förmånen. Inom sjukpenning, assistansersättning, föräldrapenning 
och barnbidrag har fler ärenden polisanmälts än förra året. 

Återrapporterade polisanmälningar 
Tabell 121 Beslut från polis, åklagare och domstol1  
 

Kvinnor Män Totalt2 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal återrapporterade beslut 309 490 595 350 446 454 661 937 1 051 
Antal avskrivna ärenden 243 382 540 232 311 386 477 694 928 
Antal strafförelägganden 4 14 7 12 11 9 16 25 16 
Antal åtalsunderlåtelser  15 23 14 26 24 16 41 47 30 
Antal förundersökningsbegränsningar3 1 6 0 2 6 0 3 14 0 
Antal fällande eller delvis fällande domar 42 71 35 74 96 48 116 167 83 
Antal friande domar 8 6 6 16 9 4 24 15 10 
Andel avskrivna ärenden, procent 79 78 91 66 70 85 72 74 88 
Andel fällande domar, procent 14 14 6 21 22 11 18 18 8 

1 Viss efterregistrering har skett för 2015 och 2016. Resultaten skiljer sig därför något från årsredovisningen 2016. 
2 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 

totalsiffran ingår samtliga utredningar. 
3 Förundersökningsbegränsning innebär att man begränsar en brottsutredning till att enbart omfatta de mest väsentliga 

delarna, eller att vissa brott inte alls utreds. Om polis och åklagare avstår från att utreda ett brott, det vill säga använder sig 
av förundersökningsbegränsning, så handlar det oftast om att en och samma person är misstänkt för många brott och att 
straffet inte skulle påverkas av om man utreder ännu ett. 

Under 2017 fick Försäkringskassan återkoppling från polis, åklagare och domstol på 
1 051 tidigare gjorda polisanmälningar. Det är ungefär lika många som förra året. Av de 
polisanmälningar som återrapporterats avskrevs 88 procent. Anmälningarna ledde till 
fällande dom i 83 ärenden, vilket motsvarar 8 procent av de återrapporterade besluten. 
I åtta domar blev påföljden fängelsestraff, i de övriga villkorlig dom och böter. Andelen 
polisanmälningar som leder till lagföring skiljer sig åt i olika delar av landet. Det kan 
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bero på skiftande kvalitet i polisanmälningarna eller på att arbetsbelastning och 
prioriteringar varierar hos polis och åklagare. 

Fakta – återrapportering av polisanmälningar 
Försäkringskassan för statistik över resultatet av de polisanmälningar som upp-
rättas till följd av en kontrollutredning. Det finns dock en viss osäkerhet i statistiken, 
eftersom återrapporteringen från polis, åklagare och domstol sker helt manuellt. 

Beroende på handläggningstiderna hos de rättsvårdande myndigheterna kan det 
dröja flera år innan Försäkringskassan får återkoppling på en polisanmälan. 
Statistiken över de beslut som återrapporterats från polis, åklagare och domstol 
under året har därför inte direkt samband med statistiken över de polisanmälningar 
som upprättats under samma år. 

Samverkan med andra myndigheter 
Samverkan mot organiserad brottslighet 
Försäkringskassan deltar sedan 2009 tillsammans med elva andra myndigheter i en 
myndighetsgemensam satsning mot den organiserade brottsligheten. Fler ärenden har 
utretts inom ramen för satsningen i år jämfört med tidigare år. Återkravsbelopp och 
belopp för förhindrade felaktiga utbetalningar har också ökat. Försäkringskassans 
arbete har utvecklats positivt under de senaste åren, och bland annat leder myndigheten 
nu utredningen av ett ärende som gäller misstänkta grova brott mot välfärdssystemet. 

I september 2017 slutredovisade Polismyndigheten ett regeringsuppdrag avseende 
utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet 
från 2015.115 Uppdraget har lett till att arbetet fokuserat på tre områden: individer, 
särskilda brottsområden och lokala geografiska områden. I slutredovisningen lyfts 
också Försäkringskassans insats i ett enskilt ärende särskilt fram. I ärendet har hittills 
fem personer fått återbetalningskrav på sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor. 

Tabellerna nedan visar resultatet från de impulser till kontrollutredningar som kommit 
från Regionala Underrättelsecenter (RUC) och från Regionala Samverkansråd (RSR). 

Tabell 122 Återkravs- eller skadeståndsbelopp samt förhindrade felaktiga 
utbetalningar1, miljoner kronor 

 
Kvinnor Män Totalt2 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Återkrav/Skadestånd 2,8 0,4 1,1 5,0 1,8 7,9 7,9 2,2 22,6 
Förhindrade felaktiga utbetalningar 0,5 0,6 1,8 4,8 0,3 5,9 5,3 0,9 9,8 

1 Förhindrade felaktiga utbetalningar är en bedömning av hur mycket ersättning som skulle ha gått ut felaktigt om 
ersättningen inte hade avslagits, dragits in eller minskats. Det har i tidigare årsredovisningar kallats besparingsbelopp. 

2 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 
totalsiffran ingår samtliga utredningar. 

                                                      
115 Slutredovisning av regeringsuppdrag avseende utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen 

mot organiserad brottslighet, 2017-09-13, dnr Ju2015/09350/PO (Polismyndigheten). 
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Tabell 123 Antal avslutade kontrollutredningar, andel med åtgärder och antal 
polisanmälningar 

 
Kvinnor Män Totalt1 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Antal utredningar 41 31 62 57 31 116 98 62 194 
Andel med åtgärd, procent 51 55 42  60  71 34 56 63 41 
Antal polisanmälningar 10 5 8 14 10 30 24 15 41 

1 Uppgift om kön saknas i ett antal fall (exempelvis på grund av att personen i fråga har skyddade personuppgifter), men i 
totalsiffran ingår samtliga utredningar. 

Återbetalning 
Ett återkravsärende skapas när en felaktig utbetalning gjorts, oavsett om felet beror på 
den enskilde, Försäkringskassan eller en annan aktör. En prövning görs av om den 
enskilde är återbetalningsskyldig eller inte. Om den enskilde är återbetalningsskyldig 
prövas även möjligheten till eftergift. 

Tabell 124 Återkravsärenden, återbetalningsskyldighet och eftergift, antal och belopp 

 2015 2016 2017 
Avslutade återkravsärenden, antal1  188 161 217 543 205 762 
Avslutade återkravsärenden, totalt belopp miljoner kronor1 1 125 1 448 1 389 
Återbetalningsskyldighet, antal ärenden 141 159 145 975 147 126 
Återbetalningsskyldighet, totalt belopp miljoner kronor  1 047 1 322 1 290 
Eftergift (hel eller delvis), antal ärenden 12 157 14 370 8 183 
Eftergift (hel eller delvis), totalt belopp miljoner kronor  54 150 60 

1 Inkluderar återkrav till följd av slutligt beslut om bostadsbidrag, det vill säga enbart de fall som hamnade över gränsen på 
1 200 kronor. Inkluderar inte felaktiga utbetalningar som hanterats enligt tidigare beloppsgräns på 1 000 kronor, men 
inkluderar felaktiga utbetalningar som hanterats enligt nuvarande beloppsgräns på 2 000 kronor. 

Minskningen av antalet avslutade återkravsärenden det senaste året förklaras delvis av 
att Försäkringskassan under 2016 avslutade ärenden som omfattades av ett beslut om att 
inte utreda återkrav under 2 000 kronor, det vill säga även återkravsärenden som startats 
tidigare år men där utredningen ännu inte hade påbörjats. Detta förklarar även att 
belopp för de avslutade återkravsärendena minskat sedan 2016. 

Även antalet eftergifter och storleken på de belopp som efterges har minskat under 
2017. En trolig förklaring är att Försäkringskassan i år delvis har en ny prioritering med 
andra typer av ärenden i fokus än föregående år. 

Den totala summan av felaktiga utbetalningar som inte utreddes för återkrav 2017 
uppgick till cirka 40 miljoner kronor.116 Detta är en liten minskning sedan 2016, då den 
totala summan uppgick till 41 miljoner kronor. 

En stor del av de återkrav som ställs gäller bostadsbidrag. Återbetalningsbeloppet för 
bostadsbidrag uppgick till cirka 674 miljoner kronor för 2017 fördelat på 89 800 
återkrav. Det är en ökning sedan 2016, då beloppet uppgick till cirka 599 miljoner 
fördelat på 83 700 återkrav. 

                                                      
116 Sedan juni 2015 tillämpar Försäkringskassan en beloppsgräns på 2 000 kronor för utredning av återkrav. 
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Tabell 125 Inbetalningar av återkrav och total fordringsstock, miljoner kronor1 

 2015 2016 2017 
Inbetalningar 804 944 1 018 
Fordringsstock 3 518 3 773 3 972 

1  Samtliga siffror är uttagna 31 december för respektive år och innehåller även avgifter och ränta. 

Fordringsstocken, det vill säga den totala fordran, fortsätter att öka. Ökningen mellan 
2016 och 2017 var cirka 5 procent eller 199 miljoner kronor. 
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Arbetet med mänskliga 
rättigheter 

Försäkringskassan har i uppdrag att belysa, analysera och uppmärk-
samma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd 
för de mänskliga rättigheterna. Vi ska också integrera ett jämställdhets-
perspektiv i verksamheten, beakta barns rättigheter och stödja genom-
förandet av funktionshinderpolitiken. 

Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden 
Mänskliga rättigheter är en viktig del av den statliga värdegrunden. Den statliga 
värdegrunden har under året lyfts fram som en viktig utgångspunkt för Försäkrings-
kassans verksamhet som alla medarbetare behöver känna till och följa. Värdegrunden 
har konkretiserats i Försäkringskassans etiska kod. Dessutom genomförs dilemma-
diskussioner som ska bidra till att alla förstår och tar till sig den statliga värdegrunden. 

Den introduktionsutbildning för nyanställda som lanserades under 2017 utgår också 
från den statliga värdegrunden och Försäkringskassans arbete med mänskliga rättig-
heter. I november 2017 visade en undersökning att 91 procent av medarbetarna som 
svarade har ganska eller mycket stor kännedom om den statliga värdegrunden. Det är en 
ökning från 80 procent i början av året.117 

Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Under 2017 har det kommit in 38 anmälningar om diskriminering till DO som rör 
Försäkringskassan. Det är ungefär lika många som 2016, då det kom in 39 anmälningar 
och 2015 då det kom in 37. Av årets anmälningar handlar en om Försäkringskassan som 
arbetsgivare och resten om diskriminering i kontakt med Försäkringskassan. Varje 
ärende kopplar till en eller flera diskrimineringsgrunder. Vanligast var kopplingar till 
funktionsnedsättning, därefter kopplingar till etnisk tillhörighet, kön eller ålder. Sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck och religion eller trosuppfattning anges vid ett 
fåtal tillfällen. 

Särskilda aktiviteter 
Under 2017 har Försäkringskassan fortsatt att samråda med de nationella 
minoriteterna118 för att stärka deras inflytande. Under året har vi tillsammans med 
Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Skatteverket genomfört samråd med 
representanter för romer, samer och tornedalingar. Vi har bland annat diskuterat 
skriftlig information, bemötande, brist på tolkar och översättare, behovet av ökad 
kunskap om de nationella minoriteterna samt möjligheter och risker med ökad 
digitalisering.119 

                                                      
117 Statliga värdegrunden, kännedom, dnr 001644-2018. 
118 De nationella minoriteterna är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. 
119 Försäkringskassan kommer att redovisa samråden med de nationella minoriteterna i en separat rapport 

till Socialdepartementet i samband med årsredovisningen. 
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Försäkringskassan deltog också för tredje året i Stockholm Pride. Deltagandet är ett sätt 
att visa att vi verkar för ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering och aktivt tar ställ-
ning i hbtq-frågor120. Försäkringskassan hade en utställningsyta där vi frågade besökare 
hur vi som myndighet kan förbättra oss. Under fyra dagar kunde vi prata med besökare 
och få synpunkter och förslag på hur vi kan bli bättre på att bemöta hbtq-personer. 

Integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten 
Försäkringskassan har en handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering  
2015–2018. Målen för arbetet är 

– att inga osakliga könsskillnader ska förekomma i handläggning, beslut och 
bemötande 

– ett jämställt nyttjande av socialförsäkringen 
– att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Under 2017 har fokus varit att integrera jämställdhetsperspektivet och kunskapen om 
mäns våld mot kvinnor i försäkringsutbildningar, vägledningar och uppföljning av 
kvalitet.121 Ett jämställdhetsperspektiv har helt eller delvis införts i flera försäkrings-
utbildningar och i ett antal styrande och stödjande dokument. Förmånernas kvalitets-
analyser innehåller i stor utsträckning ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet med att bidra 
till att motverka mäns våld mot kvinnor har tagit flera steg framåt under 2017 och fler 
handläggare ser det som en del av sitt uppdrag. 

Beakta barns rättigheter 
Under året har sex anmälningar gjorts till socialtjänsten på grund av misstanke om att 
ett barn far illa. 

Under 2017 har Försäkringskassan i stödjande dokument förtydligat att barn inte bör 
tolka åt sina föräldrar eller andra vuxna. Främst handlar det om att inte utsätta barnet 
för en situation där det får information som kan vara svår att bearbeta och hantera. 
Dessutom måste Försäkringskassan kunna lita på tolkens objektivitet och den enskilde 
måste kunna tala obehindrat. 

Stödja genomförandet av funktionshinderpolitiken 
Under 2017 har Försäkringskassan haft tre möten med Funktionshinderrådet. På mötena 
har vi bland annat diskuterat risker och konsekvenser utifrån Försäkringskassans 
regleringsbrev 2017, aktivitetsersättning, finansiell samordning och arbetsintegrerade 
sociala företag. Funktionshindersrådet är ett forum med syfte att aktivt involvera 
funktionshindersrörelsen i samråd om Försäkringskassans arbete. Rådet ska hantera 
övergripande och strategiska frågor. 

                                                      
120 Hbtq är en förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. 
121 Försäkringskassan kommer att redovisa arbetet som genomförts 2015–2017 i en separat rapport till 

Socialdepartementet i samband med årsredovisningen.  
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Stabs- och 
expertfunktionen 

Avsnittet beskriver Försäkringskassans uppgift som stabs- och 
expertfunktion till regeringen. 

Försäkringskassan ansvarar för en kvalificerad kunskapsuppbyggnad inom sitt verk-
samhetsområde. Det innebär att vi ska följa och analysera socialförsäkringssystemets 
utveckling och effekter för enskilda och samhälle. Resultaten av analyserna förmedlas 
genom socialförsäkringsrapporter och på andra sätt till regeringen och allmänheten. 

Försäkringskassan ansvarar också för Sveriges officiella statistik inom socialförsäk-
ringsområdet, för utbyte av kunskap med andra länder samt för att stödja regeringen i 
det internationella arbetet. 

Kvalificerad kunskapsuppbyggnad 
Som kunskapsmyndighet kan Försäkringskassan initiera egna studier av social-
försäkringens effekter för individ och samhälle. 

Tabell 126 Publikationer, antal  

 2016 2017 
Socialförsäkringsrapporter 9 15 
Korta analyser 3 5 
Promemorior 11 3 
Månadsrapporter om sjukfrånvarons utveckling 12 12 

Av de femton socialförsäkringsrapporterna handlade sex stycken om sjukförsäk-
ringen122, en om aktivitetsersättning123, tre om assistansersättning124, en om statligt 
tandvårdsstöd125 och fyra hade ett mer övergripande tema126. De fem korta analyserna 

                                                      
122 Socialförsäkringsrapport 2017:1, En sjukförsäkring att lita på? Rapport från forskarseminarium i Umeå 

14–15 januari 2015, Socialförsäkringsrapport 2017:3, Sjukskrivningsmönster. Skillnader mellan län, 
kommuner och vårdenheter, Socialförsäkringsrapport 2017:7, Sjukfrånvaro efter invandring. Utrikes 
föddas tillgång till och nyttjande av sjukpenning, Socialförsäkringsrapport 2017:11, Sjukfrånvaro i 
Jämtland och Västernorrland. En jämförande fallstudie, Socialförsäkringsrapport 2017:13, Sjukfrån-
varons utveckling 2017. Sjuk- och rehabiliteringspenning. Socialförsäkringsrapport 2017:15, 
Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Tillämpning, upplevelser och utfall. 

123 Socialförsäkringsrapport 2017:5, Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning. 
124 Socialförsäkringsrapport 2017:4, Assistansersättningens utveckling, Socialförsäkringsrapport 2017:8, 

Avslag inom assistansersättningen. Hur kan vi förstå den senaste tidens ökning? Socialförsäkrings-
rapport 2017:14, Assistansersättning. Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis. 

125 Socialförsäkringsrapport 2017:10, Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka överutnyttjande 
och bedrägeri med statligt tandvårdsstöd? Analys och förslag. 

126 Socialförsäkringsrapport 2017:2, Arbetslivet och socialförsäkringen. Rapport från forskarseminarium i 
Umeå 13–14 januari 2016, Socialförsäkringsrapport 2017:6, Migration och socialförsäkringen. Rapport 
från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2017, Socialförsäkringsrapport 2017:9, Barnhushållens 
ekonomi. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2017, Socialförsäkringsrapport 
2017:12, Vilka ringer till Försäkringskassans kundcenter och varför? 
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berörde sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning, tandvårdsbidraget samt 
ersättning vid planerad vård utomlands. Promemorior varierar generellt mer i innehåll. 
I dessa tre berörs allt från metodfrågor till undersökningar av handläggningen. 

Kostnaden för Försäkringskassans uppgift som stabs- och expertfunktion uppskattas till 
cirka 56,4 miljoner kronor för 2017. Detta är en minskning från cirka 60,3 miljoner 
kronor för år 2016 till följd av lägre personalkostnader under delar av året. Här 
innefattas endast medarbetare vid avdelningen för Analys och prognos, eftersom den tid 
som övriga medarbetare lagt ner på uppdrag inom stabs- och expertfunktionen inte går 
att följa. 

Myndighetens engagemang i forskning inom 
socialförsäkringen 
Försäkringskassan får enligt regleringsbrevet årligen avsätta upp till 8,9 miljoner kronor 
till forskning inom socialförsäkringsområdet. Under året har nio projekt tilldelats 
medel. 

Tabell 127 Forskning vid högskola och universitet finansierad av Försäkringskassan, 
tusen kronor 

Högskola/universitet/ 
organisation 

Projekttitel 
 

2017 
 

Karlstad universitet, Centrum 
för tjänsteforskning 

Värdeskapande arbetssätt i Försäkringskassans verksamhet 
1 333 

Uppsala universitet, 
Sociologiska institutionen 

På tal om pengar: problemformuleringar, hjälp och bemötande när 
ekonomiskt utsatta barnfamiljer ringer till Försäkringskassan 1 100 

Karolinska Institutet, 
Institutionen för klinisk 
neurovetenskap 

För vilka sjukfrånvarofall behövs det ytterligare åtgärder för att främja 
återgång i arbete. Projekt för att få kunskapsbaserat underlag för 
interventioner 1 400 

Karolinska Institutet, 
Institutionen för kliniska 
vetenskaper 

Strukturerad information om funktionsnedsättning och aktivitets-
begränsning i sjukintyg vid muskuloskeletal och psykisk ohälsa har 
potential att minska sjukfrånvaron 665 

Linnéuniversitetet, 
Institutionen för socialt arbete 

Personlig assistans och föräldraskap 
810 

Uppsala universitet, Institutet 
för bostads och 
urbanforskning 

Samarbete som förutsättning och föräldraförmåga? Reflektioner, 
konsekvenser och utrymme för förändringsarbete rörande 
underhållsstöd 800 

Linköpings universitet, 
Institutionen för medicin och 
hälsa 

Strukturella och organisatoriska förutsättningar för att förebygga och 
förkorta sjukskrivningar 

576 
Linköpings universitet, 
Institutionen för medicin och 
hälsa 

Socialförsäkringslitteracitet: Påverkar kunskap om och förståelse för 
sjukförsäkringens regelverk och processer upplevd rättvisa och 
möjligheten att få sjukpenning? 960 

Umeå universitet, Sociologiska 
institutionen 

Familjevänligt arbete – för vem? 
903 

Totalt  8 547 

Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) samt 
Centralförbundet för socialt arbete (CSA) arrangerar årligen ett forskarseminarium i 
Umeå. Årets tema var migration och socialförsäkringen. 

Statistikansvarig myndighet 
Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet och ska producera och publicera 
officiell och annan statistik inom områdena Stöd till barnfamiljer och Stöd vid sjukdom 
och handikapp. Statistiken är central för en kunskapsbaserad samhällsdebatt om social-
försäkringen, både för den enskilde individen och för samhället. Aktuell statistik och 
data om utfallet i försäkringen är också en viktig informationskälla och en förutsättning 
för att beslutsfattare och allmänheten ska kunna fatta beslut grundade på kunskap. 
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Under 2017 har cirka 1 400 statistikfrågor besvarats av Försäkringskassan, vilket kan 
jämföras med 1 300 under 2016. Myndigheten har lämnat ut individdata för forsknings-
ändamål och till andra myndigheter vid cirka 30 tillfällen vardera, vilket också är en 
liten ökning från 2016. Försäkringskassan har precis som under 2016 uppdaterat 
drygt 80 tabeller med officiell statistik och omkring 30 tabeller med annan statistik. Vi 
har också publicerat den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror, som ger en samlad 
redogörelse för socialförsäkringens utfall genom kortfattad kommenterad statistik. 

Försäkringskassans internationella arbete 
Försäkringskassan ska stödja regeringen i internationella frågor och medverka i 
EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Nedan 
redovisas de viktigaste delarna av detta arbete samt Försäkringskassans övriga 
internationella arbete under året. 

Nordiskt samarbete 
Försäkringskassan är förbindelseorgan enligt Nordiska konventionen om social trygghet 
samt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen. Under året har myndigheten deltagit i möten inom 
områdena tillämplig lagstiftning, sjukförsäkring med inriktning på arbetslivsinriktad 
rehabilitering, sjukvårdsförmåner samt pension inklusive sjukersättning och aktivitets-
ersättning. Inom det sistnämnda området har även ett bilateralt möte med Finland 
hållits. 

Försäkringskassans generaldirektör har deltagit i det årliga generaldirektörsmötet.127 
Mötet är ett forum för beslut och för informations- och erfarenhetsutbyte. Här fastställs 
myndigheternas inriktning för det nordiska samarbetet inom socialförsäkringsområdet. 
Försäkringskassan har i egenskap av expertfunktion till regeringen även deltagit i 
Nordiskt socialförsäkringsmöte. 

För att effektivisera handläggningen har Försäkringskassan halvårsvisa avstämningar 
inom barn och familj med danska ATP-huset. Vi har också tagit emot studiebesök från 
norska NAV och NAVI i syfte att främja samarbetet om underhållsbidrag och indriv-
ning. Försäkringskassan har även samarbete och gemensamma informationsmötes-
platser i gränsområden.128 Verksamheterna finansieras bland annat av Nordiska 
ministerrådet och Nordkalottrådet. 

Medverkan i EU-arbetet 

Administrativa kommissionen, tekniska kommissionen och revisionskommittén 
Försäkringskassans stöd till regeringen i EU-arbetet består bland annat i att lämna 
redogörelser och yttranden i samband med olika möten samt bistå med en representant 
om regeringen så önskar. 

Försäkringskassan har deltagit i administrativa kommissionens möten vid fyra tillfällen. 
I tekniska kommissionens fyra möten har myndigheten deltagit dels som ledamot, dels 
som expert. Vi har också deltagit i ett gemensamt möte för de båda kommissionerna 
och medverkat vid revisionskommitténs två årliga möten. 

                                                      
127 På mötena deltar ATP i Danmark, Folkpensionsanstalten och Pensionskyddscentralen i Finland, NAV i 

Norge, Tryggingastofnun rikisins i Island samt IAF, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan i 
Sverige. 

128 Samarbete finns med Danmark genom Öresunddirekt, med Norge genom Grensetjensten i Morokulien 
samt med Finland genom Nordkalottens Gränstjänst. 
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Utöver ovanstående deltar Försäkringskassan i administrativa kommissionens tema-
dagar samt ett antal arbetsgrupper och nätverk för utvalda arbetsområden. I egenskap av 
nationell kontaktpunkt för hälso- och sjukvård har Försäkringskassan deltagit i ett möte 
för kontaktpersoner. 

Försäkringskassans arbete med Electronic Exchange of Social Security 
Information (EESSI)129 
Försäkringskassan deltar i arbetet med EESSI-systemet på flera sätt, bland annat i en 
styrgrupp samt i expertgruppen för IT-säkerhet och i olika arbetsgrupper. Arbete sker 
även i en nordisk arbetsgrupp. Inför mötena i tekniska kommissionen presenterar 
Försäkringskassan ett gemensamt yttrande för berörda myndigheter. Vi rapporterar 
regelbundet till regeringen om de svenska myndigheternas förberedelsearbete för 
EESSI-systemets införande. 

Övrigt stöd till regeringen 
Försäkringskassan har på olika sätt varit involverad i förhandlingarna av uppdatering av 
EU:s samordningsbestämmelser om social trygghet. Dessutom har Försäkringskassan 
gett stöd till regeringen i rådsförhandlingarna om ett nytt direktiv om balans mellan 
arbete och fritid. Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har Försäkrings-
kassan under året börjat arbeta med ett uppdrag från regeringen att analysera detta ur ett 
socialförsäkringsperspektiv. 

Europeiska socialfonden 
Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre 
arbeten i Europa. Försäkringskassan är en viktig aktör i fondens arbete som projekt-
ägare och medfinansiär, till exempel i projekt för att stödja sjukskrivna att återgå i 
arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden och 
att kompetensutveckla personal. 

Försäkringskassan samarbetar med Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen med 
flera för att identifiera områden för projekt i syfte att ge stöd till individer och uppnå 
förändringar på strukturnivå. 

Övrigt europeiskt samarbete 
Försäkringskassan har deltagit i European Forum of Insurance Against Accidents at 
Work and Occupational Diseases och dess konferens för ett hållbart arbetsliv. Sverige 
var värdland, och deltagare från 21 länder träffades för att diskutera arbetslivsfrågor. 

Försäkringskassan har också deltagit i European Judicial Network (EJN) i rollen som 
centralmyndighet för Rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, 
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet. Vi har även deltagit i ett möte om ett ärendehanteringssystem för 
bland annat 2007 års Haagkonvention. 

Slutligen har vi deltagit i ett europeiskt expertmöte med titeln ”Mot ett jämställt 
partnerskap i familjerna. Hur främjar de europeiska staterna föräldraledighet för män?”. 
Mötet fungerade som ett utbyte av erfarenheter om initiativ som prövats för att männen 
ska vara föräldralediga i större utsträckning. 

                                                      
129 Electronic Exchange of Social Security Information är ett IT-system som ska hjälpa socialförsäk-

ringsorganen inom EU/EES-området samt Schweiz att snabbare och säkrare utbyta information i 
enlighet med EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen. 
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Internationellt samarbete 
Under året har Försäkringskassan deltagit i regeringens förberedelser och förhandlingar 
om socialförsäkringsavtal med Brasilien och Japan. 

Vi har haft ett möte med Turkiet om blanketter för tillämpningen av socialförsäkrings-
avtalet mellan länderna. 

Försäkringskassan deltar även i NSCEA:s130 internationella kommitté där frågor om 
underhållsbidrag diskuteras. I kommittén deltar medlemsstater från New York-
konventionen, Haagkonventionen från 2007 samt förordning (EG) nr 4/2009 och andra 
stater som har federala eller bilaterala överenskommelser med USA. 

I syfte att förmedla information om jämställt föräldraskap har Försäkringskassan ett 
löpande samarbete med Svenska institutet. Som ett led i detta har Försäkringskassan 
under året haft kunskapsutbyte med Israel och Argentina. 

Under året har Försäkringskassan tagit emot cirka 25 internationella besök. Besöken har 
bland annat handlat om socialförsäkringens konstruktion, dess finansiering, 
organisation och styrning samt utvecklingstendenser och utmaningar. Utöver detta har 
ett stort antal beslutsfattare och forskare från andra länder besökt oss och träffat 
experter från olika delar av administrationen. 

                                                      
130 National Child Support Enforcement Association. 
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Uppdrag avseende 
underhållsbidrag och 
underhållsskyldighet 

Försäkringskassan ska informera och ge stöd till föräldrar i frågor som 
rör underhållsbidrag och underhållsskyldighet gentemot barn. På begäran 
ska Försäkringskassan även bistå dem med hjälp och stöd för att beräkna 
och skriva avtal om underhållsbidraget. Syftet är att fler föräldrar själva 
ska stå för barnens försörjning utan inblandning av Försäkringskassan. 

På Försäkringskassans webbplats finns information och stöd till föräldrar som inte lever 
tillsammans. Bland annat finns ett beräkningsverktyg där föräldrar själva kan räkna ut 
ett rättvist underhållsbidrag utifrån barnets behov och föräldrarnas gemensamma 
betalningsförmåga. Under året har cirka 185 200 personer varit inne på sidan. Cirka 
27 100 personer har påbörjat en beräkning och cirka 14 700 personer har sparat ner en 
fil där deras beräkning om underhållsbidrag finns sammanställd. 

Försäkringskassan har med hjälp av Sifo genomfört en enkätundersökning. Målgruppen 
var separerade föräldrar som har fått beslut om indraget underhållsstöd under november 
2016. Undersökningen visar att föräldrarna uppskattar den service och hjälp som de har 
fått. Beloppsnivån har dock inte påverkats eftersom nivån på underhållsstödet 
fortfarande betraktas som normerande när föräldrarna avtalar om underhållsbidrag. 
78 procent av föräldrarna har avtalat om samma belopp som tidigare. Endast sex 
procent uppger att det blev en högre summa. Sju procent uppger att det inte är några 
pengar som betalas eller tas emot i underhåll, vilket ligger i paritet med vad tidigare 
undersökningar visat. 

Resultatet av undersökningen ska tolkas med försiktighet eftersom den gjordes i nära 
anslutning till införandet av den nya reformen. Förhoppningsvis kommer de framtida 
underhållsbidragen grunda sig mer på barnets behov och föräldrarnas gemensamma 
betalningsförmåga än det underhållsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. 
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Avgiftsbelagd verksamhet 

Myndigheter ska särredovisa sin avgiftsbelagda verksamhet. Redovis-
ningen ska följa den indelning och struktur som framgår av budgeten för 
den avgiftsbelagda verksamheten. För den avgiftsbelagda verksamhet 
som Försäkringskassan har genomfört under 2017 framgår budget och 
struktur av regleringsbrevet. 

Administration av statlig fordran 
Avgiftsintäkterna avser de ersättningar som tas ut av gäldenärer i enlighet med 
bestämmelser i olika författningar. Reglerna anger ofta ett högsta belopp som får tas ut. 
Kostnaden för handläggning av statlig fordran uppgick 2017 till 36 miljoner kronor. 
Överskjutande kostnader täcks med anslagsmedel. 

Tabell 128 Administration av statlig fordran, tusen kronor 

 2015 2016 2017 Budget 2017 
Ingående balans – – –  – 
Avgiftsintäkter 11 802 9 557 12 609 11 500 
Totala kostnader –36 345 –37 624 –35 751 – 
– kostnader som täcks av intäkter 11 802 9 557 12 609 –11 500 
– kostnader som täcks av anslagsmedel 24 543 28 067 23 142 – 
Årets resultat – – –  – 
Utgående balans – – –  – 

 

Ersättning från försvaret 
Försäkringskassan handlägger förmånerna familjebidrag, dagpenning till personer som 
tjänstgör inom totalförsvaret samt dagpenning till hemvärnsmän. När dessa förmåner 
betalas ut med stöd av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 
ska Försäkringskassan ta ut en avgift från Försvarsmakten för administrationen enligt 
15 § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. Avvikelsen 
mellan utfall och budget beror främst på att förmånen dagpenning till hemvärnsmän har 
tillkommit under året men har inte funnits med i budgeten för 2017. 

Tabell 129 Ersättning från försvaret, tusen kronor 

 2015 2016 2017 Budget 2017 
Ingående balans –28 –259 –969 – 
Avgiftsintäkter 3 027 3 258 10 208 4 800 
Kostnader –3 258 –3 968 –7 731 –4 800 
Årets resultat –231 –710 2 477 – 
Utgående balans –259 –969 1 508 – 

 

Ersättning från affärsdrivande verk 
Försäkringskassan tar ut en avgift för administration av arbetsskadeärenden vid affärs-
drivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995. Avgiften tas ut i samband 
med debitering av utbetalda arbetsskadeersättningar och ska motsvara den andel av 
förvaltningskostnaderna som enskilda arbetsgivare betalar genom arbetsskadeavgiften. 
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Tabell 130 Ersättning från affärsdrivande verk, tusen kronor 

 2015 2016 2017 Budget 2017 
Ingående balans – – – – 
Avgiftsintäkter 700 623 580 600 
Totala kostnader –8 589 –7 375 –5 810 – 
– kostnader som täcks av intäkter 700 623 580 –600 
– kostnader som täcks av anslagsmedel 7 890 6 752 5 230 – 
Årets resultat – – – – 
Utgående balans – – – – 

 

Intäkter från Pensionsmyndigheten 
Försäkringskassan har en överenskommelse med Pensionsmyndigheten om tjänste-
leveranser som bland annat gäller IT, möten med enskilda och administration. Utfallet 
för 2017 är lägre än budget, främst på grund av att intäkterna från Pensionsmyndigheten 
för servicekontoren inte är medräknade. Differensen förklaras även av att kostnaderna 
avseende tjänsteleveranserna har blivit lägre. 

Tabell 131 Intäkter från Pensionsmyndigheten, tusen kronor1 

 2015 2016 2017 Budget 2017 
Ingående balans – – – – 
Avgiftsintäkter 265 930 258 516 248 084 275 000 
Kostnader –265 930 –258 516 –248 084 –275 000 
Årets resultat – – – – 
Utgående balans – – – – 

1 Siffrorna i tabellen visar intäkter från Pensionsmyndigheten för tjänsteleveranser. År 2015 och 2016 har justerats och 
exkluderar nu intäkter från Pensionsmyndigheten för servicekontoren. 

Tjänsteexport 
Försäkringskassan får enligt sin instruktion bedriva tjänsteexport som är förenlig med 
myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Bevakning av potentiella projekt sker 
kontinuerligt, men i nuläget är inga nya projekt planerade för 2018 eller framåt. 

Tabell 132 Tjänsteexport, tusen kronor1 

 2015 2016 2017 Budget 2017 
Ingående balans 1 326 352 245 – 
Intäkter 3 105 239 – 0 
Kostnader –4 079 –346 – 0 
Årets resultat –974 –107 – – 
Utgående balans 352 245 245 – 

1 Tjänsteexport redovisas sedan 2012 som intäkt av bidrag eftersom den hos Försäkringskassan för närvarande har 
karaktären av bidragsintäkt. 
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Resultaträkning 
Belopp i miljoner kronor 

 Not 2017 2016 

VERKSAMHETENS INTÄKTER     
Intäkter av anslag 1 8 657 8 471 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 446 438 
Intäkter av bidrag  68 64 
Finansiella intäkter 3 9 8 
Summa  9 180 8 981 

VERKSAMHETENS KOSTNADER    
Kostnader för personal 4 –6 919 –6 743 
Kostnader för lokaler  –599 –587 
Övriga driftkostnader 5 –933 –1 041 
Finansiella kostnader 6 –3 –4 
Avskrivningar och nedskrivningar  –730 –610 
Summa  –9 184 –8 985 

VERKSAMHETSUTFALL   –4 –4 

UPPBÖRDSVERKSAMHET    
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 7 95 24 
Socialavgifter  547 604 518 448 
Skatteintäkter   7 556 7 192 
Summa  555 255 525 664 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten  –392 457 –370 434 
Inleverans till AP-fonderna  –125 959 –119 921 
Överföring till premiepensionssystemet  –36 809 –35 369 
Summa   –555 225 –525 724 

SALDO UPPBÖRD  30 –60 

TRANSFERERINGAR    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  203 068 202 783 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  18 592 18 125 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 6 188 6 297 
Finansiella intäkter 9 23 62 
Finansiella kostnader 10 –12 –13 
Summa   227 859 227 254 

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 11 –4 –41 

UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  –34 646 –32 794 
UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning  –93 109 –97 020 
UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn  –81 381 –79 196 
Andra utbetalningar  –18 589 –18 127 
Summa   –227 725 –227 137 

SALDO TRANSFERERINGAR  130 76 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 12 156 12 
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Balansräkning 
Belopp i miljoner kronor 

 Not  2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar  13   
Balanserade utgifter för utveckling av IT-system  1 413 1 453 
Förvärvade licenser, rättigheter m.m.  13 23 

  1 426 1 476 
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 20 21 
Maskiner och inventarier 15 250 287 

  270 308 

Varulager  0 0 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  9 8 
Fordringar hos andra myndigheter 16 22 842 22 127 
Övriga kortfristiga fordringar 17 2 915 2 658 

  25 766 24 793 
Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader 18 264 258 
Upplupna bidragsintäkter   140 126 
Övriga upplupna intäkter 19 464 392 

  868 776 

Avräkning med statsverket 20 –19 940 –19 162 

Kortfristiga placeringar    
Obligationer och andra värdepapper 21 1 281 1 282 

Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  643 708 
Kassa och bank  104 79 

  747 787 

SUMMA TILLGÅNGAR  10 418 10 260 

KAPITAL OCH SKULDER    
Myndighetskapital 22   
Statskapital  0 0 
Balanserad kapitalförändring 23 2 087 2 075 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 156 12 

  2 243 2 087 

Fonder 11 1 315 1 311 

Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 24 7 8 
Avsättningar för kompetensväxling 25 58 48 
Avsättningar för engångspremier vid omställning  2 3 

  67 59 

Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 26 1 616 1 725 
Övriga krediter i Riksgäldskontoret 27 141 96 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter  354 292 
Leverantörsskulder  280 307 
Övriga kortfristiga skulder 28 3 249 3 356 

  5 640 5 776 

Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader 29 1 152 1 025 
Oförbrukade bidrag 30 1 2 
Övriga förutbetalda intäkter  0 0 

  1 153 1 027 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  10 418 10 260 

Ansvarsförbindelser 31 – 20 
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Anslagsredovisning 
Perioden 1 januari–31 december 2017 
Belopp i miljoner kronor 
Anslag Ingående 

överför-
ingsbelopp 

Årets 
tilldelning 
enligt 
reglerings-
brev 

Omdis-
ponerat 
anslag 

Utnyttjad 
del av 
medgivet 
överskrid-
ande 

Indrag-
ning 

Totalt 
disponi-
belt 
belopp 

Utgifter Inkom-
ster 

Utgående
över-
förings-
belopp 

Not 

Utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg           

9 01:004 Tandvårdsförmåner            
1 Statligt tandvårdsstöd 89 5 739   –89 5 739 –5 773  –34   

9 01:006 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård           
27 Statlig ålderspensionsavgift  – 0    0 0  – A 

9 01:007 Sjukvård i internationella 
förhållanden           
1 Sjukvård i internationella förhållanden 24 485   –24 485 –433  52 B 

9 04:003 Bilstöd till personer med 
funktionsnedsättning           
1 Bilstöd till personer med 
funktionsnedsättning 27 267   –27 267 –162  105 C 

9 04:004 Kostnader för statlig 
assistansersättning           
1 Kostnader för statlig 
assistansersättning 4 171 25 931   –4 171 25 931 –27 930 4 620 2 621 D 

Utgiftsområde 10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning           

10 01:001 Sjukpenning och rehabilitering 
m.m.           
5 Boendetillägg  –3 102 28   127 –127  0  
8 Sjukpenning respektive 
rehabiliteringspenning i särskilda fall 1 72 26  –1 98 –98  0  
15 Närståendepenning 8 185   –8 185 –174  11  
16 Statlig ålderspensionsavgift för 
närståendepenning – 19    19 –19  –  
17 Statlig ålderspensionsavgift för 
rehabiliteringspenning – 150    150 –150  –  
18 Statlig ålderspensionsavgift för 
sjukpenning – 3 665    3 665 –3 665  –  
19 Rehabiliteringspenning 403 1 685   –403 1 685 –960  725 E 
20 Arbetshjälpmedel 9 169 86  –9 255 –166  89 F 
21 Sjukpenning 3 360 35 693 –140  –3 360 35 553 –32 314  3 239 G 

Summa 10 01:001 3 778 41 740 –  –3 781 41 737 –37 673  4 064  

10 01:002 Aktivitets- och sjukersättningar 
m.m.           
5 Aktivitets- och sjukersättningar 280 36 684 –4  –280 36 680 –35 833  847 H 
6 Bostadstillägg för personer med 
aktivitets och sjukersättningar –13 5 118    5 105 –4 949  156 I 
7 Kostnader för vissa personer med 
aktivitets- och sjukersättningar 2 29 4  –2 33 –31  2   
8 Statlig ålderspensionsavgift för 
aktivitets- och sjukersättningar – 6 876    6 876 –6 876  –  

Summa 10 01:002 269 48 707 –  –282 48 694 –47 689   1 005  
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Anslag Ingående 
överför-
ingsbelopp 

Årets 
tilldelning 
enligt 
reglerings-
brev 

Omdis-
ponerat 
anslag 

Utnyttjad 
del av 
medgivet 
överskrid-
ande 

Indrag-
ning 

Totalt 
disponi-
belt 
belopp 

Utgifter Inkom-
ster 

Utgående
över-
förings-
belopp 

Not 

10 01:003 Handikappersättningar            
1 Handikappersättningar 25 1 384   –25 1 384 –1 350  34  

10 01:004 Arbetsskadeersättningar m.m.           
4 Statlig ålderspensionsavgift för 
arbetsskadelivränta – 226     226 –226  –  
5 Arbetsskadelivränta –63 2 789   –2 2 724 –2 781  –57 J 

Summa 10 01:004 –63 3 015    –2 2 950 –3 007   –57  

10 01:005 Ersättning inom det statliga 
personskadeskyddet           
3 Ersättning inom det statliga 
personskadeskyddet 0 32  11) 0 33 –36  –3 K 
4 Statlig ålderspensionsavgift för 
ersättning inom det 
statliga personskadeskyddet  – 1    1 –1  –  

Summa 10 01:005 0 33   1 0 34 –37  –3  

10 01:006 Bidrag för 
sjukskrivningsprocessen           
3 Finansiell samordning genom 
samordningsförbund 7 339   –7 339 –327  12  
4 Medicinsk service – 55    55 –53  2  
5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete 
mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen 61 709   –61 709 –697  12  
8 Arbetsplatsnära stöd 52 100   –52 100 –68  32 L 
9 Försäkringsmedicinska utredningar 9 250 40  –9 290 –246  44 M 
10 Bidrag till hälso- och sjukvården 29 1 444 –40  –29 1 404 –1 321  83   

Summa 10 01:006 158 2 897 –  –158 2 897 –2 712   185  

10 01:007 Ersättning för höga 
sjuklönekostnader           
1 Ersättning för höga sjuklönekostnader 11 901   –11 901 –890  11 N 

10 02:001 Försäkringskassan           
1 Förvaltningsmedel 120 8 424    8 544 –8 444  100 O 

Utgiftsområde 12 
Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn           
12 01:001 Barnbidrag           
1 Allmänt barnbidrag 54 23 733   –54 23 733 –23 648  85  
2 Flerbarnstillägg – 3 368    3 368 –3 402  –34  
3 Förlängt barnbidrag – 229    229 –220  9  
4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån – 17    17 –17  0  

Summa 12 01:001 54 27 347    –54 27 347 –27 287   60  

12 01:002 Föräldraförsäkring           
1 Jämställdhetsbonus 1 42   –1 42 –27  15 P 
4 Statlig ålderspensionsavgift för 
föräldrapenning – 2 875    2 875 –2 875  – Q 
8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig 
föräldrapenning – 679    679 –679  –  
9 Föräldrapenning 538 30 342   –538 30 342 –30 688  –346 R 
10 Statlig ålderspensionsavgift för 
graviditetspenning – 67    67 –67  –  
11 Tillfällig föräldrapenning –6 6 887     6 881 –6 885  –4  
12 Graviditetspenning 1 700   –1 700 –618  82 S 

Summa 12 01:002 534 41 592   –540 41 586 –41 839   –253  

12 01:003 Underhållsstöd           
1 Underhållsstöd –63 2 690    2 627 –3 704 1 183 106 T 

12 01:004 Adoptionsbidrag           
1 Adoptionsbidrag 19 32   –19 32 –16   16 U 
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Anslag Ingående 
överför-
ingsbelopp 

Årets 
tilldelning 
enligt 
reglerings-
brev 

Omdis-
ponerat 
anslag 

Utnyttjad 
del av 
medgivet 
överskrid-
ande 

Indrag-
ning 

Totalt 
disponi-
belt 
belopp 

Utgifter Inkom-
ster 

Utgående
över-
förings-
belopp 

Not 

12 01:006 Vårdbidrag för 
funktionshindrade barn           
3 Statlig ålderspensionsavgift för 
vårdbidrag för funktionshindrade barn – 363    363 –363  –  
4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn –100 3 707    3 607 –3 576  31  

Summa 12 01:006 –100 4 070      3 970 –3 939   31  

12 01:008 Bostadsbidrag           
2 Bostadsbidrag 272 5 140   –272 5 140 –4 664  476 V 

SUMMA 9 325 220 394 – 1 –9 455 220 265  –217 549 5 803 8 519  

Avslutade anslag            
10 01:006 001 Rehabiliteringsgarantin 0     0 –   –  
10 01:006 007 Effektiv 
sjukskrivningsprocess 0    0 –   –  
Summa avslutade anslag 0    0 –   –  

SUMMA TOTALT 9 325 220 394 – 1 –9 455 220 265  –217 549 5 803 8 519  
1) Beslut om medgivet överskridande: 10 01:005 1 500 000 kronor enligt Regleringsbrev 2017-11-30 Utgiftsområde 10 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. 
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Utnyttjade anslagskrediter 
Belopp i tusen kronor 
Anslag Beviljad kredit  Utnyttjad kredit  
9 1:4 ap.1 Statligt tandvårdsstöd 286 967 34 046 
10 1:1 ap.5 Boendetillägg 5 081 473 
10 1:1 ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 3 617 302 
10 1:4 ap.5 Arbetsskadelivränta 278 900 57 222 
10 1:5 ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 244 3 244 
12 1:1 ap.2 Flerbarnstillägg 168 387 34 463 
12 1:1 ap.4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån 850 62 
12 1:2 ap.9 Föräldrapenning 1 521 860 346 117 
12 1:2 ap.11 Tillfällig föräldrapenning 344 356 4 022 
Summa  2 613 262 479 951 

 

Medgivet överskridande 
Belopp i tusen kronor 

Anslag 
Medgivet 

överskridande  Utnyttjad del  
10 1:5 ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 1 500 820 
Summa  1 500 820 

 

Beställningsbemyndigande 
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 
Belopp i tusen kronor 
Anslagsbenämning Tilldelat be-

myndigande 
Ingående 
åtaganden  

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning 
per år  
2018 2019 2020 

10 1:6 ap.9 303 928 303 928 281 195 227 267 53 928 – 

10 1:6 ap.9 Ingående åtaganden har under 2017 minskats med 272 733 000 kronor varav 246 301 000 kronor har infriats 
genom bidragsutbetalningar. 26 432 000 kronor kommer inte att betalas ut då villkoren inte har uppfyllts. 31 195 000 kronor 
ingår i utestående åtaganden. 

Efter fastställande av årsredovisning 2016 konstaterades att det utestående åtagandet uppgick till uppskattningsvis 
520 000 000 kronor, vilket innebar att ett överskridande av tilldelad bemyndiganderam gjordes med 207 500 000 kronor. Det 
stora antalet beställningar som ingick i det utestående åtagandet berodde på ökade volymer av beställningar vilket medförde 
långa köer inom vissa landsting. Dessutom fanns det brister i det registreringssystem för beställningar som användes. 
Överskridandet har under 2017 infriats i sin helhet genom återtagande av tidigare gjorda beställningar samt att beställningar 
som felaktigt ingick i det uppskattade utestående åtagandet har makulerats. 

I enlighet med regleringsbrev redovisar Försäkringskassan de ekonomiska åtaganden 
som ingåtts av regeringen (Socialdepartementet). För bemyndigande på anslag 10 1:6 
ap.9 har Socialdepartementet ingått överenskommelser med Sveriges Kommuner och 
Landsting. Försäkringskassan har som grund för sin redovisning erhållit intyg från 
Socialdepartementet som redovisar de ekonomiska åtaganden som ingåtts med stöd av 
tilldelat bemyndigande. Av detta framgår att en ny överenskommelse ingåtts under 
2017 avseende 2018, vilken medför infriande av åtagande under 2018 och 2019. 
Försäkringskassan har även erhållit kopior av samtliga överenskommelser. 

Utöver de ekonomiska åtaganden som redovisas i tabellen ovan finns åtaganden från 
äldre bemyndiganden på anslag 10 1:6 ap.10 som uppgår till 2 388 000 000 kronor och 
som medför infriande av åtagande under 2018 med 1 444 000 000 kronor och 2019 med 
944 000 000 kronor. 

Försäkringskassan bedömer utifrån de intyg och överenskommelser som erhållits från 
Socialdepartementet att redovisningen är rättvisande. 
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Finansiella villkor i anslagsredovisningen 
Anslag 10 01:004 Arbetsskadeersättningar m.m.  
Anslagspost 5 Arbetsskadelivränta 
Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att från och med den 1 januari 2017 räkna 
om livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar 
förändringen av prisbasbeloppet mellan 2016 och 2017. Omräkning för 2017 har gjorts 
med 1,13 procent. 

Anslag 10 01:006 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 
Anslagspost 3 Finansiell samordning genom samordningsförbund 
Av anslagsposten får högst 3 miljoner kronor användas för administrativa kostnader. 
Bokförda kostnader under året uppgår till 1 miljon kronor. 

Anslagspost 10 Bidrag till hälso- och sjukvården 
Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en 
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 
(dnr S2015/08163/SF) respektive en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 2017–18 (dnr S2016/07725/SF). 

Högst 20 miljoner kronor får utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting för 
villkor 6 Teknisk plattform för stöd och behandling. Hela beloppet är utbetalt. 

Högst 5 miljoner kronor får användas för villkor 7 Utvecklingsmedel för stöd till rätt 
sjukskrivning. Hela beloppet är utbetalt till Sveriges Kommuner och Landsting. 

Högst 5 miljoner kronor får utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting som 
ersättning för arbete med samordning och stöd av landstingens arbete. Hela beloppet är 
utbetalt. 

1 miljon kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdraget Det försäkrings-
medicinska beslutstödet (Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017, Övriga uppdrag, 
uppdrag 4). Hela beloppet är utbetalt. 

Högst 40 miljoner kronor får utbetalas till Forte, i enlighet med uppdraget Forskning 
om insatsers betydelse för återgång i arbete, i Fortes regleringsbrev för 2017. Det 
utbetalda beloppet uppgår till 10,5 miljoner kronor. 

2,5 miljoner kronor får utbetalas till Forte för uppdraget Nyttiggörande av forsknings-
insatser inom företagshälsovård i Fortes regleringsbrev för 2017. Hela beloppet är 
utbetalt. 

3 miljoner kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdraget om sjukskrivnings-
praxis (S2016/04582/SF). Hela beloppet är utbetalt. 

Anslag 10 02:001 Försäkringskassan 
Anslagspost 1 Förvaltningsmedel 
Av anslagsposten får högst 8,9 miljoner kronor användas för forskning inom social-
försäkringens område. Bokförda kostnader under 2017 uppgår till 8,5 miljoner kronor. 

Av anslagsposten ska högst 7,5 miljoner kronor användas för att stärka det allmänna 
ombudet och ombudets kansli. Bokförda kostnader under 2017 uppgår till 4,2 miljoner 
kronor. 

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radio-
kommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala 90 000 kronor till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta 
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system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Bokförda kostnader under 2017 uppgår till 90 000 kronor. 

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket 
Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av medel i 
enlighet med förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i 
internationella förhållanden under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från 
ansvarigt försäkringsland i EU/EES, för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt 
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen 
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt för pensioner och 
pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndig-
heten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. 
förmåner och 108 kap. 14 a § socialförsäkringsbalken (2010:110) under tiden tills 
medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensions-
myndigheten. 

Noter och kommentarer till Anslagsredovisningen 
Anslagen är ramanslag. 

Ingående överföringsbelopp per anslag är lika med utgående överföringsbelopp per 
anslag enligt årsredovisningen för 2016. 

I kolumnen för årets tilldelning enligt regleringsbrev redovisas de belopp som anges i 
regleringsbrev från Socialdepartementet 20 december 2016 avseende 2017 om inget 
annat anges i not. Samtliga indragningar av anslagsbelopp är enligt regleringsbrev 
20 december 2016 avseende 2017 om inget annat anges i not. 

Avvikelser mellan anslagsutfall och tilldelade medel på minst 10 procent och/eller 
minst 100 miljoner kronor kommenteras. 

A. 9 1:6 ap.27 Bidrag till folkhälsa och sjukvård statlig ålderspensionsavgift 
Försäkringskassan disponerar anslagsposten enligt Kammarkollegiets regleringsbrev 
2016-12-20 avseende 2017. 

B. 9 1:7 ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 52 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 11 procent. En förklaring till att anslagsbeloppet är lägre är 
att det finns ett antal osäkerhetsfaktorer inom förmånen, bland annat beroende på 
administrativa förhållanden. De fasta beloppen för pensionärsvård fastställs med flera 
års eftersläpning. Det är även osäkert i vilken takt de länder som kräver Sverige på 
ersättning i form av fasta belopp kommer att övergå till att skicka krav på faktiska 
kostnader. 

C. 9 4:3 ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 105 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 39 procent. En förklaring till det lägre anslagsutfallet är att i 
samband med att det nya regelverket infördes den 1 januari 2017 ändrades handlägg-
ningsprocessen vilket har inneburit fördröjningar i olika skeden i handläggningen. 
Antalet ansökningar har också minskat under 2017. 
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D. 9 4:4 ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 2 621 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 10 procent. Anslagsutfallet är lägre på grund av att antalet 
brukare i ersättningen minskat i en snabbare takt än vad som tidigare prognosticerats. 
Dessutom har utbetalningsgraden för ersättningen blivit lägre än beräknat. Utbetal-
ningsgraden är antalet utbetalda timmar i förhållande till antalet på förhand beviljade 
timmar. Sedan införandet av efterskottsutbetalning för knappt 1,5 år sedan har 
utbetalningsgraden varierat väldigt kraftigt månad för månad, men har generellt varit 
lägre än tidigare. 

E. 10 1:1 ap.19 Rehabiliteringspenning 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 725 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 43 procent. Det lägre anslagsutfallet beror dels på allmänt 
sjunkande sjukfrånvaro, och dels på att andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning 
minskat. Den minskade andelen beror bland annat på en förtydligande tolkning av 
31 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken. Den nya tillämpningen innebär att rehabiliterings-
penning enbart kan betalas ut i den omfattning som den arbetslivsinriktade åtgärden 
förhindrar arbete. Tidigare har den som deltagit i en arbetslivsinriktad åtgärd fått hel 
rehabiliteringspenning vid helt nedsatt arbetsförmåga, oavsett om deltagandet varit på 
hel- eller deltid. 

F. 10 1:1 ap.20 Arbetshjälpmedel m.m. 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 89 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 35 procent. Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade 
medel beror främst på överskattningen av antalet ärenden som rör utbyten av hörsel-
teknisk utrustning. Antalet sådana ärenden blev lägre än beräknat. 

G. 10 1:1 ap.21 Sjukpenning 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 3 239 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 9 procent. Sjukfrånvaron minskade tydligt under 2017, efter 
flera års ökning. Minskningen beror i huvudsak på att sjukskrivningarna generellt blivit 
kortare, men även på färre startade sjukskrivningar. Den minskande sjukfrånvaron 
innebär att tidigare prognoser, som låg till grund för anslagsberäkningen, varit för höga. 

H. 10 1:2 ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 847 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 2 procent. En förklaring till det lägre anslagsutfallet är att 
under 2017 har inflödet till förmånen minskat med cirka 23 procent jämfört med 2016. 

I. 10 1:2 ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 156 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 3 procent. Det låga inflödet till aktivitets- och sjukersätt-
ningar är en förklaring till det lägre anslagsutfallet. Det får effekt på utgifterna för 
Bostadstillägg till personer med sjuk- och aktivitetsersättning eftersom det har inneburit 
att färre personer än vad som tidigare prognosticerats uppbär aktivitets- och 
sjukersättningar. 

J. 10 1:4 ap.5 Arbetsskadelivränta 
Under 2017 har en omregistrering av livräntetagare gjorts till anslag 10 1:5 ap.3 
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet på grund av tidigare felaktigt gjorda 
registreringar. 
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Regeringsbeslut 2017-11-30 ändrar regleringsbrev 2016-12-20 och en indragning av 
tilldelade anslagsmedel görs med 1,5 miljoner kronor. 

K. 10 1:5 ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 
Under 2017 har en omregistrering gjorts från anslag 10 1:4 ap.5 Arbetsskadelivränta på 
grund av tidigare felregistreringar av livräntetagare. Information om risk för över-
skridande sändes till regeringen den 28 september (dnr 002590-2017) gällande detta. 

Regeringsbeslut 2017-11-30 ändrar regleringsbrev 2016-12-20 och tilldelar ett med-
givet överskridande med 1,5 miljoner kronor. Utnyttjad del av medgivet överskridande 
är 820 000 kronor. 

L. 10 1:6 ap.8 Arbetsplatsnära stöd 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 32 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 32 procent. Anslaget infördes under 2014 och användandet 
av bidraget har ökat för varje år. En förklaring till att anslagsutfallet är lägre än 
tilldelade medel kan vara att arbetsgivarnas kännedom om bidraget fortsatt inte är stor, 
särskilt för små arbetsgivare som utnyttjar bidraget i mycket begränsad omfattning. 

M. 10 1:6 ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 44 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 15 procent. Anslagsposten tillfördes 40 miljoner kronor 
genom en omdisponering inom anslaget enligt regeringsbeslut 2017-06-29. Antalet 
genomförda utredningar blev färre än förväntat under 2017 vilket bland annat berodde 
på att flera landsting haft svårt att leverera utredningar på grund av långa köer. Under 
våren införde Försäkringskassan ett tillfälligt beställningsstopp för att försöka komma 
till rätta med köerna. 

N. 10 1:7 ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader 
Regeringsbeslut 2017-11-30 ändrar regleringsbrev 2016-12-20 och ökar anslagspostens 
tilldelade medel med 91 miljoner kronor på grund av att den årliga beräkningen blev 
högre än väntat. Antalet arbetsgivare som har beviljats ersättning 2017 är cirka 2 000 
fler än året innan och utbetald ersättning är 91 miljoner kronor högre än föregående år. 
Det som utbetalas under 2017 baseras på de ärenden som skapats utifrån de arbets-
givardeklarationer som kommit in till Skatteverket för deklarationsåret 2016 och som 
Försäkringskassan fattar beslut om under 2017. 

O. 10 2:1 ap.1 Förvaltningsmedel 
Regeringsbeslut 2017-06-29 ändrar regleringsbrev 2016-12-20 och ökar anslagspostens 
tilldelade medel med 29 miljoner kronor. Dessa medel tillfördes anslaget för att täcka 
kostnaderna för Försäkringskassans övertagande av handläggning av Etablerings-
ersättning från Arbetsförmedlingen som sker från och med den 1 januari 2018. 

Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 100 miljoner kronor vilket 
motsvarar en avvikelse på 1 procent. För att bedriva verksamheten under året har årets 
tilldelade medel på 8 424 miljoner kronor samt 20 miljoner kronor av ingående 
anslagssparande använts. Anslagssparande vid årets utgång uppgår till 100 miljoner 
kronor. 

P. 12 1:2 ap.1 Jämställdhetsbonus 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 15 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 36 procent. Detta beror på att färre dagar har betalats ut 
retroaktivt än förväntat under 2017. 
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Q. 12 1:2 ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 
Regeringsbeslut 2017-11-30 ändrar regleringsbrev 2016-12-20 och minskar anslags-
postens tilldelade medel med 9,4 miljoner kronor. 

R. 12 1:2 ap.9 Föräldrapenning 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är –346 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på –1 procent, utfallet ryms inom medgiven kredit. En 
förklaring till det högre anslagsutfallet är att antalet uttagna nettodagar har ökat. 
Ökningen i antalet nettodagar beror främst på regeländringen från 2014 där föräldrar till 
den första barnkullen som blir fyra år under 2018 har tagit ut fler dagar än tidigare. 
Detta har gjort att under hela 2017 har antalet uttagna nettodagar varit högre per månad 
än förväntat vilket har gjort att utgifterna ökat. 

S. 12 1:2 ap.12 Graviditetspenning 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 82 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 12 procent. Detta beror främst på att färre nyttjat förmånen 
än väntat. 

T. 12 1:3 ap.1 Underhållsstöd 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 106 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 4 procent. Detta beror på att färre antal barn finns inom 
förmånen under 2017 än vad som förväntats. En stor del av detta kan förklaras av 
regeländringar och ett utökat uppdrag från regeringen att Försäkringskassan genom stöd 
och råd ska hjälpa föräldrar att sköta underhållet själva om de inte kan visa på särskilda 
skäl. 

U. 12 1:4 ap.1 Adoptionsbidrag 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 16 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 52 procent. På grund av att adoptionsbidraget höjdes  
1 januari 2017 förväntades en ökning av antalet adopterade barn men det är färre barn 
som adopterats. En större andel bidrag utbetalades även på 2016 års beloppsnivå, vilket 
är en effekt av att bidrag kan sökas ett år efter att adoptionen blivit godkänd i Sverige. 

V. 12 1:8 ap.2 Bostadsbidrag 
Avvikelsen mellan anslagsutfall och tilldelade medel är 476 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en avvikelse på 9 procent. Under 2017 har både antalet barn- och ungdoms-
hushåll inom förmånen minskat jämfört med föregående år. Tidigare har antalet 
barnhushåll ökat för varje år. Trendbrottet har lett till att prognosen för 2017 har sänkts 
under året. 
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Redovisning mot inkomsttitlar 
Perioden 1 januari–31 december 2017 
Belopp i miljoner kronor 
Inkomsttitel Inkomster Utgifter Netto 

2811 Övrig inkomster av statens verksamhet    
140 Övriga inkomster 65  65 
Summa 2811 Övrig inkomster av statens verksamhet 65  65 
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto    
411 Egenavgift, sjukförsäkringsavgift  –256 –256 
412 Egenavgift, föräldraförsäkring  –603 –603 
413 Egenavgift, arbetsskadeförsäkringsavgift  –84 –84 
414 Egenavgift, ålderspensionsavgift  –4 860 –4 860 
415 Egenavgift, efterlevandeavgift  –443 –443 
416 Egenavgift, arbetsmarknadsavgift  1 1 
417 Egenavgift, allmän löneavgift  –3 850 –3 850 
Summa 9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto  –10 095 –10 095 
9212 Efterlevandepensionsavgift    
011 Arbetsgivaravgift 12 615  12 615 
012 Egenföretagaravgift 443  443 
Summa 9212 Efterlevandepensionsavgift 13 058  13 058 

9221 Sjukförsäkringsavgift    
011 Arbetsgivaravgift 74 839  74 839 
012 Egenföretagaravgift 256  256 
Summa 9221 Sjukförsäkringsavgift 75 095  75 095 

9222 Föräldraförsäkringsavgift    
011 Arbetsgivaravgift 44 288  44 288 
012 Egenföretagaravgift 603  603 
Summa 9222 Föräldraförsäkringsavgift 44 891  44 891 

9251 Ålderspensionsavgift, netto    
011 Arbetsgivaravgift 177 509  177 509 
012 Egenföretagaravgift 4 860  4 860 
015 AP-fondsandel, ut  –125 959 –125 959 
051 Arbetsgivaravgifter innevarande år  –35 993 –35 993 
052 Arbetsgivaravgifter föregående år  –13 –13 
053 Arbetsgivaravgift äldre år  184 184 
054 Egenföretagaravgift innevarande år  –680 –680 
054 Egenföretagaravgift äldre år  –307 –307 
9251 Summa Ålderspensionsavgift, netto 182 369 –162 768 19 601 

9253 Arbetsskadeavgift    
011 Arbetsgivaravgift 3 553  3 553 
012 Egenföretagaravgift 84  84 
Summa 9253 Arbetsskadeavgift 3 637  3 637 

9254 Arbetsmarknadsavgift    
011 Arbetsgivaravgift 43 777  43 777 
012 Egenföretagaravgift –1  –1 
Summa 9254 Arbetsmarknadsavgift 43 776  43 776 

9281 Allmän löneavgift    
011 Arbetsgivaravgift 180 928  180 928 
012 Egenföretagaravgift 3 850  3 850 
Summa 9281 Allmän löneavgift 184 778  184 778 

9291 Särskild löneskatt     
011 Arbetsgivare 3 570  3 570 
021 Statliga myndigheter 2 489  2 489 
022 Statliga affärsverk 53  53 
031 Kåpan 1 444  1 444 
Summa 9291 Särskild löneskatt 7 556  7 556 

9299 Avräkning socialavgifter    
019 Debiterade arbetsgivaravgifter till Försäkringskassan  –541 079 –541 079 
Summa 9299 Avräkning socialavgifter   –541 079 –541 079 

TOTALT INKOMSTTITLAR  555 225 –713 942 –158 717 

Uppgift om influtna socialavgifter och debiterade egenföretagares avgifter lämnas av Skatteverket. 
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Finansieringsanalys 
Belopp i miljoner kronor 

 Not 2017 2016 

Drift    
Kostnader 32 –8 444 –8 368 

Finansiering av drift    
Intäkter av anslag 33 7 915 7 853 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar  446 438 
Intäkter av bidrag  68 64 
Övriga intäkter  9 8 

Summa medel som tillförts för finansiering av drift  8 438 8 363 

Minskning/ökning av lager  0 0 
Ökning (–)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar  –2 23 
Ökning (+)/Minskning (–) av kortfristiga skulder  –62 –25 

Kassaflöde från (+) /till (–) drift  –70 –7 

Investeringar    
Investeringar i materiella tillgångar  –98 –130 
Investeringar i immateriella tillgångar  –547 –507 

Summa investeringsutgifter  –645 –637 

Finansiering av investeringar    
Lån från Riksgäldskontoret  633 632 
Amorteringar  –742 –618 
Anslagsmedel som erhållits för investeringar  742 618 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 1 

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar  634 633 

Förändring av kortfristiga skulder  5 –13 

Kassaflöde från (+) /till (–) investeringar  –6 –17 

Uppbördsverksamhet    
Intäkter av avgifter som inte disponeras  95 24 
Intäkter av uppbörd  555 160 525 640 
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder  17 –179 

Inbetalningar i uppbördsverksamheten  555 272 525 485 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet   –555 225 –525 724 

Kassaflöde från (+)/ till (–) uppbördsverksamhet  47 –239 

Transfereringsverksamhet    
Lämnade bidrag  –227 725 –227 137 
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder  –924 –1 027 

Utbetalningar i transfereringsverksamhet  –228 649 –228 164 

Finansiering av transfereringsverksamhet    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  203 068 202 783 
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag  18 592 18 125 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  6 188 6 297 
Finansiella intäkter och kostnader, netto  12 49 

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet  227 859 227 254 

Kassaflöde från (+)/ till (–) transfereringsverksamhet  –789 –910 

Förändring av likvida medel  –818 –1 173 

Specifikation förändring av likvida medel    
Likvida medel vid årets början  –18 375 –17 202 
Ökning (+)/Minskning (–) av kassa och bank  25 14 
Ökning (+)/Minskning (–) av tillgodohavande Riksgäldskontoret  –65 –59 
Ökning (+)/Minskning (–) av avräkning med statsverket  –778 –1 128 

Summa förändring av likvida medel  –818 –1 173 

Likvida medel vid årets slut  –19 193 –18 375 
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Sammanställning väsentliga uppgifter 
Alla belopp i tusen kronor om inte annat anges. 

I enlighet med 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
redovisas en sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balans-
räkning och anslagsredovisning samt uppgift om låneram, anslagskredit och vissa 
nyckeltal. 

Upplysningar 
För uppgifter om totala avgiftsintäkter enligt beräknad budget i Försäkringskassans 
regleringsbrev gäller att Försäkringskassan endast har avgifter som disponeras. 
Driftkostnad utgörs av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen exklusive 
finansiella kostnader och avskrivningar. 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Lån i Riksgäldskontoret      
beviljad låneram 2 000 000 1 922 000 2 000 000 1 970 000 1 900 000 
utnyttjad låneram 1 616 428 1 725 161 1 711 157 1 700 033 1 659 090 

Krediter hos Riksgäldskontoret      
Räntekonto       
beviljad kredit 413 000 822 000 393 834 421 640 746 000 
maximalt utnyttjad kredit – – – 19 527 – 
Rörlig kredit 1) 

     
beviljad kredit 170 000 140 000 100 000 60 000 – 
maximalt utnyttjad kredit 141 438 96 438 77 035 57 079 – 

Ränta på kredit i Riksgäldskontoret      
Räntekonto       
räntekostnader 2 879 3 252 1 380 4 – 
ränteintäkter – – – 1 421 3 643 

Totala avgiftsintäkter 2)       
beräknade enligt regleringsbrev 291 900 310 000 319 000 533 060 535 598 
utfall (not 2) 271 481 296 066 304 818 500 866 519 341 

Anslagskredit 10 2:1 Försäkringskassan      
beviljad kredit 251 862 245 157 236 091 236 080 297 835 
utnyttjad kredit – – – 22 894 80 801 

Anslagskredit övriga anslag      
beviljad kredit 10 762 919 9 827 014 9 121 780 9 047 732 8 580 732 
utnyttjad kredit 479 951 248 907 1 659 313 2 082 022 3 074 827 

Anslagssparande 10 2:1 100 531 119 895 182 974 – – 

Anslagssparande övriga anslag 8 900 546 9 454 592 1 549 853 1 550 936 1 687 988 

Totalt gjorda åtaganden – – – – – 

Tilldelade bemyndiganden – – – – – 

Personal 3)      
antal årsarbetskrafter 12 381 12 115 11 673 11 884 12 117 
medelantalet anställda  13 910 13 642 13 216  13 051 13 007 

Driftkostnad per årsarbetskraft 3) 683 691 683 672 652 

Balanserad kapitalförändring, mnkr      
vid årets början (not 22) 2 087 2 075 1 741 1 695 1 505 

Årets kapitalförändring, mnkr (not 12) 156 12 334 46 190 
1) Försäkringskassan har för 2017 tilldelats en kredit på 170 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i utbetalning 

av ersättning för vård i andra länder som landstingen har kostnadsansvar för. 
2) I Försäkringskassans regleringsbrev för 2015 är avgifter enligt § 4 avgiftsförordningen borttaget i beräknad budget för 

avgiftsbelagd verksamhet. 
3) Från 2017 används en ny beräkningsmetod för årsarbetskrafter och medelantalet anställda, se närmare tabell 112 

i avsnittet Medarbetare och kompetensförsörjning. Jämförelsetalen för tidigare år är omräknade.  
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Tilläggsupplysningar och noter 
Redovisningsprinciper 
Alla belopp i miljoner kronor om inte annat anges. 

Försäkringskassans årsredovisning är upprättad i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) med tillhörande 
föreskrifter och allmänna råd samt de krav på återrapportering som regeringen angivit i 
regleringsbrev. Bokföringen följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. 

Det statliga räkenskapsåret utgörs av kalenderår. Jämförelsetalen anges i särskild 
kolumn eller inom parentes. 

I de finansiella rapporterna finns avvikelser från uppställningsformerna enligt 4 kap,  
1–2 §§ FÅB, bilaga 1–2. Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till FÅB kan 
benämningar till poster i resultat- och balansräkningen anpassas till myndighetens 
verksamhet, och nya poster får tillföras under respektive rubrik. Försäkringskassan har 
beroende på verksamhetens art och omfattning gjort vissa ändringar. Det gäller till 
exempel vissa poster i avsnitten för transfereringar och uppbörd, vilka gjorts för att 
resultaträkningen ska ge nödvändig information. 

Förändrad redovisning 
Under året har samma redovisningsprinciper tillämpats som i årsredovisningen för 
2016. 

Periodiseringsprinciper 
I förvaltningsverksamheten avräknas anslagen kostnadsmässigt vilket innebär att 
anslagsintäkten bokförs samtidigt med att kostnaden bokförs. Förvaltningsutgifter 
redovisas det år som kostnaderna hänför sig till. I de fall där faktura eller motsvarande 
inkommit efter fastställd brytdag, 5 januari 2018, eller när fordrings- eller skuld-
beloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, tas det upp under periodavgräns-
ningsposter (förutbetalda respektive upplupna intäkter och kostnader). Efter brytdagen 
har beloppsgräns om 100 000 kronor använts för periodavgränsningsposter. 

Inkomster från utlandet avseende EU-vård för pensionärer och deras familjemedlemmar 
redovisas mot inkomsttitel kassamässigt. Enligt anslagsförordningen ska övriga 
inkomster redovisas det budgetår som inkomsterna hänför sig till men eftersom 
intervallet inom vilket en fordran på utlandet blir betald varierar mellan 2 och 5 år så 
sker redovisningen mot inkomsttitel kassamässigt i stället för inkomstmässigt. 

I transfereringsverksamheten avräknas anslagen kassamässigt. Utgifter för transferer-
ingar till enskilda redovisas vid den tidpunkt då de betalas. Dock periodiseras utgifter 
avseende sjukvård inom EU samt vissa köp av tjänster och ersättningar till vårdgivare 
när tjänsterna är tydligt hänförliga till en period. Fordringar och skulder avseende 
transfereringar och uppbörd periodiseras och redovisas kostnadsmässigt i resultat-
räkningen. 

Finansiella intäkter och kostnader avseende Försäkringskassans fonder periodiseras 
kostnadsmässigt. 
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Värdering och klassificering av fordringar och skulder 
Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inbetalas. 

Återkravsfordringar värderas enligt en metod som bygger på kravets ålder i 
kombination med förekomsten av inbetalning. Fordringar avseende underhållsstöd 
värderas utifrån faktisk inbetalningsgrad. 

Enligt ESV:s föreskrifter till 5 kap. 1 § FÅB klassificeras Återkravsfordringar som en 
omsättningstillgång, även när dessa inte förväntas realiseras inom tolv månader från 
balansdagen. Återkravsfordringar redovisas i balansposten Övriga kortfristiga 
fordringar. 

Fordringar och skulder avseende internationell vård klassificeras som kortfristiga 
fordringar respektive skulder enligt ESV:s föreskrifter till 5 kap 1 § FÅB. Beroende på 
postens karaktär redovisas dessa i balansräkningen under kortfristig fordringar 
respektive skulder alternativt som periodavgränsningspost. 

Finansiering 
Både förvaltnings- och försäkringsverksamhet finansieras huvudsakligen med anslag på 
statsbudgeten. Verksamheterna finansieras även med bland annat medel från andra 
myndigheter för vilkas räkning utbetalningar m.m. görs, inbetalningar från bidrags-
skyldiga samt inbetalningar från kommuner. 

Avgiftsintäkter 
För avgiftsintäkter där indelning och struktur framgår av regleringsbrevet redovisas 
kostnader för den bedrivna verksamheten inom området. Över- respektive underskott 
balanseras inom vissa resultatområden. För ytterligare information se avsnittet 
Avgiftsbelagd verksamhet. 

Avgiftsintäkter enligt 4 § avgiftsförordningen tillförs förvaltningsanslaget och 
disponeras av myndigheten. 

Uppbörd 
Försäkringskassan är enligt förordning (1991:704) om fastställande av särskild 
löneskatt på statens pensionskostnader, uppbördsmyndighet för särskild löneskatt på 
pensionskostnader som utgår på pensionsavsättningar inom det statliga tjänste-
pensionsavtalet. 

Försäkringskassan har i uppdrag att fördela de socialavgifter som Skatteverket är 
uppbördsmyndighet för. Fördelningen verkställs mellan olika avgiftsändamål enligt 
föreskrifterna i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Ålderspensions-
avgifterna fördelas till staten, till Riksgäldskontoret och till AP-fonderna medan övriga 
delavgifter förs till staten via inkomsttitel för finansiering av systemen för social 
trygghet. 

Balanserade utgifter för utveckling av IT-system 
Enligt 5 kap 2 § FÅB ska utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för myndig-
hetens verksamhet under kommande år tas upp som en immateriell anläggningstillgång. 
Tillgången redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för av- och nedskrivningar. 
Tillgångens anskaffningsvärde samt av- och nedskrivningar bestäms i tillämpliga delar i 
enlighet med 5 kap 3–5 §§ FÅB med tillämpningsföreskrifter. 
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Utveckling av Försäkringskassans IT-system delas in i tre faser. 

– Förstudie till utveckling – forskningsfasen 
– Utveckling av IT-system (applikationer, tillämpningar) – utvecklingsfasen 
– Efter implementering, systemet är taget i drift – driftfasen 

Endast kostnader hänförliga till utvecklingsfasen får aktiveras. När tillgången tas i drift 
påbörjas avskrivningen. Huvudregel är att tillämpa 5 års avskrivningstid. 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
Beloppsgränsen för aktivering av förbättringsutgifter på annans fastighet är 21 200 
kronor. Som grund för beräkning av avskrivningstiden ligger bedömd längd på 
hyreskontraktet eller ekonomisk livslängd. 

Maskiner och inventarier 
Beloppsgräns för aktivering av maskiner och inventarier är 21 200 kronor. 

Maskiner och inventarier med ett anskaffningsvärde överstigande 21 200 kronor och 
med en ekonomisk livslängd överstigande 3 år aktiveras i enlighet med bestämmelserna 
i förordning om årsredovisning och budgetunderlag. Som huvudregel tillämpas 5 års 
avskrivningstid, vilket bedöms motsvara genomsnittlig ekonomisk livslängd. För 
IT-utrustning tillämpas 3–5 års avskrivningstid. För möbler eller inventarier med ett 
anskaffningsvärde understigande 21 200 kronor gäller att dessa aktiveras vid större 
nyanskaffningar då det sammanlagda värdet för likartade tillgångar överstiger 100 000 
kronor. 

Inventarier som har ett funktionellt samband med varandra bedöms som en fungerande 
enhet och aktiveras om anskaffningsvärdet tillsammans överstiger 21 200 kronor. 

Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet reducerat med ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivningar beräknas linjärt på ursprungligt anskaffningsvärde. 

Värdepapper 
Försäkringskassans innehav av värdepapper består av tillgångar i fonder inom 
socialförsäkringsområdet som förvaltas av Kammarkollegiet. Innehavet utgörs av 
obligationer som redovisas som omsättningstillgångar och värderas till marknadsvärde. 

Fonder inom socialförsäkringsområdet 
Förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet regleras i en särskild lag, 
lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet, och 
omfattar följande fonder: 

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring 
– Fiskarförsäkringsfonden 
– Affärsverksfonden 
– Trafiklivräntefonden 

Ansvaret för förvaltningen av fonderna är delat mellan Försäkringskassan och Kammar-
kollegiet. Försäkringskassan ansvarar för att fondernas ändamål uppfylls samt redovisar 
samtliga ekonomiska transaktioner avseende fonderna. Kammarkollegiet ansvarar för 
kapitalförvaltningen för fonderna. Kammarkollegiet avger i samråd med Försäkrings-
kassan en årsredovisning över kapitalförvaltningen som lämnas till regeringen. 
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Anslagsredovisning 
Anslagsredovisningen visar Försäkringskassans avräkningar mot statens budget. 

Av bemyndiganderedovisningen framgår de ekonomiska åtaganden som ingåtts av 
regeringen (Socialdepartementet) inom anslaget 10 1:6 Bidrag för sjukskrivnings-
processen, och som enligt regleringsbrev ska redovisas i Försäkringskassans 
årsredovisning. 

Inkomster och utgifter på inkomsttitlar utgörs främst av transaktioner vid fördelning av 
socialavgifter. 

  



 Finansiell redovisning  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 170 

Noter 

Not 1 Intäkter av anslag 

 2017 2016 
10.2:1 Förvaltningsmedel 8 423 8 233 
10.1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen  234 238 
Summa 8 657 8 471 

 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Belopp i tusen kronor 

 2017 2016 
Intäkter som avser avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev      
Adm. av statlig fordran 12 609 9 557 
Adm. av familjebidrag 10 208 3 258 
Adm.ers. från affärsdrivande verk och bolag 580 623 
Intäkter från Pensionsmyndigheten 248 084 258 516 

Delsumma 271 481 271 954 

Intäkter enligt avgiftsförordningen § 4   
Lokaluthyrning m.m. 2 780 3 244 
Försälj. av publikationer och infomaterial 2 0 
Servicekontor 130 199 125 370 
Kurs- o. konf.avg. 539 181 
Konsulttjänster 23 133 22 691 
ADB-tjänster 9 882 9 457 
Övrigt ej specificerat 3 455 5 812 

Delsumma 169 990 166 755 

Övriga ersättningar   
Expeditionsavgifter m.m. 609 417 
Övrigt ej specificerat 4 137 –1 203 

Delsumma  4 746 –786 

Totalsumma  446 217 437 923 

I avgiftsintäkterna ingår intäkter från fakturerade tjänster till Pensionsmyndigheten. 
Försäkringskassan har en överenskommelse med Pensionsmyndigheten om tjänste-
leveranser avseende bland annat utbetalningstjänster och IT-stöd för handläggning. 
Intäkter för servicekontoren avseende Pensionsmyndigheten redovisas 2017 
tillsammans med övriga intäkter från servicekontor i stället för som intäkter från 
Pensionsmyndigheten. Jämförelsetalen har ändrats i enlighet med detta. 

Not 3 Verksamhetens finansiella intäkter 

 2017 2016 
Ränta, lån anläggningstillgångar 9 8 
Ränteintäkt, räntekonto – – 
Övriga ränteintäkter 0 0 
Summa 9 8 
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Not 4 Kostnader för personal 

 2017 2016 
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag 
och avtal  –4 795 –4 671 
– varav arvoden –1 –1 
Sociala avgifter –2 104 –2 028 
Övriga personalkostnader –20 –44 
Summa –6 919 –6 743 

Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal har ökat med 124 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2,7 
procent. Ökningen förklaras framför allt av avtalsenliga löneökningar. Antalet 
årsarbetskrafter har ökat. Totalt har kostnader för personal ökat med 176 miljoner 
kronor. 

Not 5 Övriga driftkostnader 
Övriga driftkostnader har minskat med 108 miljoner kronor till 933 (1 041) miljoner 
kronor, motsvarande cirka 10 procent, i jämförelse med föregående år. Minskningen 
förklaras framför allt av minskade kostnader för annonser och informationskampanjer 
med 27 miljoner kronor, minskade kostnader för operationell leasing med 18 miljoner 
kronor samt minskade kostnader för telefoni- och datakommunikation med 14 miljoner 
kronor. Se även avsnittet Försäkringens omfattning och verksamhetens finansiering i 
resultatredovisningen. 

Not 6 Verksamhetens finansiella kostnader 

 2017 2016 
Ränta, lån anläggningstillgångar – – 
Räntekostnad, räntekonto –3 –3 
Övriga räntekostnader 0 –1 
Summa –3 –4 

 

Not 7 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 

 2017 2016 
Andra ersättningar   
Ersättning avseende pensionärsvård inom EU 10 –59 
Övrigt 4 1 
Finansiella intäkter   
Dröjsmålsränta avseende försäkring 1 9 
Ränta på återkravsfordringar 118 118 
Nedskrivning ränteintäkter, återkravsfordringar –38 –45 
Summa 95 24 

Intäkter av avgifter som inte disponeras av myndigheten har ökat med 71 miljoner 
kronor i jämförelse med föregående år. Ökningen förklaras framför allt av förändring av 
ersättning avseende pensionärsvård inom EU som har ökat med 69 miljoner kronor. 
Ersättning avseende pensionärsvård inom EU varierar mycket mellan åren och 
föregående år minskade upplupna intäkter för pensionärsvård med 127 miljoner vilket 
påverkade ersättningen för 2016. I år har periodisering av upplupna intäkter avseende 
pensionärsvård inom EU ökat med 11 miljoner kronor och uppgår till 204 miljoner 
kronor, se not 19 Övriga upplupna intäkter. 
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Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
  2017 2016 
Medel från kommuner 4 674 4 835 
Medel från övriga 1 514 1 462 
Summa 6 188 6 297 

 

Not 9 Finansiella intäkter avseende transfereringar 

 2017 2016 
Ränteintäkter, fonder m.m. 39 44 
Övriga finansiella intäkter –16 18 
Summa 23 62 

Finansiella intäkter har minskat med 39 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på att 
marknadsvärdet på fondernas tillgångar minskat med 34 miljoner kronor. 

Not 10 Finansiella kostnader avseende transfereringar 

 2017 2016 
Övriga finansiella kostnader –12 –13 

 

Not 11 Avsättningar till/upplösning av fonder m.m. för transfererings-
ändamål 

  Trafiklivränte-
fonden 

Frivilliga 
Yrkesskade-
fonden 

Affärsverks-
fonden 

Fiskar-
försäkrings-
fonden 

Summa 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Ingående balans 1 032 998 150 145 127 125 2 2 1 311 1 270 
Årets avsättning till (+)/ 
upplösning av (–) 7 34 0 5 –3 2 0 0 4 41 
Utgående balans  1 039 1 032 150 150 124 127 2 2 1 315 1 311 

 

Not 12 Årets kapitalförändring 

 2017 2016 
Förändring fordran underhållsstöd 85 –94 
Förändring periodisering återkrav 152 65 
Förändring periodisering EU-vård –138 –104 
Förändring periodisering assistansersättning 53 3 
Övriga periodiseringsposter försäkring 4 142 
Utgående balans 156 12 

Årets kapitalförändring har ökat med 144 miljoner kronor, från 12 miljoner kronor till 
156 miljoner kronor. Det är framför allt posten Förändring fordran underhållsstöd som 
har ökat 85 (–94). Nettofordran underhållsstöd har ökat med 91 miljoner kronor under 
2017. Föregående år minskade nettofordran underhållsstöd med 97 miljoner kronor. 

Försäkringskassan har under 2017 klassificerat om poster som avser förändring 
periodisering återkrav som tidigare år redovisats under övriga periodiseringsposter 
försäkring. Detta medför att posten förändring periodisering återkrav har ökat med 78 
miljoner kronor och att posten övriga periodiseringsposter försäkring har minskat med 
78 miljoner kronor. Omräkning av jämförelsetalen för 2016 har inte skett. 
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Not 13 Balanserade utgifter för immateriella anläggningstillgångar 

 2017 2016 

Balanserade utgifter för utveckling av IT-system    
Ingående anskaffningsvärde 6 882 6 398 
Årets anskaffning 543 498 
Avgår årets utrangering –297 –14 
Utgående anskaffningsvärde 7 128 6 882 

Ingående avskrivningar –5 429 –4 977 
Årets avskrivningar  –524 –466 
Avgår årets utrangering 238 14 
Utgående avskrivningar –5 715 –5 429 

Totalt utgående bokfört värde 1 413 1 453 

Förvärvade licenser, rättigheter m.m.   
Ingående anskaffningsvärde 222 239 
Årets anskaffning 3 9 
Avgår årets utrangering –17 –26 
Utgående anskaffningsvärde 208 222 

Ingående avskrivningar –199 –200 
Årets avskrivningar  –13 –19 
Avgår årets utrangering 17 20 
Utgående avskrivningar –195 –199 

Totalt utgående bokfört värde 13 23 

Immateriella anläggningstillgångar utgörs till största delen av internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar. De flesta avser IT-stöd för ärendehantering, 
självbetjäning och automatisering. Anläggningstillgångarna finansieras med lån i 
Riksgäldskontoret och avskrivningar påbörjas för de egenutvecklade anläggnings-
tillgångarna när dessa driftsätts i Försäkringskassans IT-miljö och för licenser vid 
inköpstillfället. Avskrivningstiden är fem år, se avsnittet Redovisningsprinciper. 

Försäkringskassan har kvar vissa IT-stöd för pensionshantering även efter Pensions-
myndighetens bildande och vidareutvecklar dessa samt hanterar nyutveckling enligt 
uppdrag från Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten faktureras kostnaderna för 
de avskrivningar som avser dessa anläggningstillgångar. 

I samband med del- och helårsbokslut har genomgångar gjorts av samtliga immateriella 
anläggningstillgångar vilket ledde fram till nedskrivningar av tidigare aktiverade belopp 
med 59 (0) miljoner kronor på grund av regelförändringar. 

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet 

 2017 2016 
Ingående anskaffningsvärde 104 98 
Årets anskaffning 5 9 
Avgår årets utrangering –3 –3 
Utgående anskaffningsvärde 106 104 

Ingående avskrivningar –83 –79 
Årets avskrivningar  –6 –7 
Avgår årets utrangering 3 3 
Utgående avskrivningar enligt plan –86 –83 

Totalt utgående bokfört värde 20 21 
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Not 15 Maskiner och inventarier 

 2017 2016 
Ingående anskaffningsvärde 724 671 
Årets anskaffningar 93 121 
Avgår årets försäljning/utrangering –61 –68 
Utgående anskaffningsvärde 756 724 

Ingående avskrivningar –437 –384 
Årets avskrivningar –127 –118 
Avgår årets försäljning/utrangering 58 65 
Utgående avskrivningar enligt plan –506 –437 

Totalt utgående bokfört värde 250 287 

Maskiner och inventarier utgörs till största delen av utrustning för datoranläggningarna 
i Sundsvall. 

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter 
Posten fordringar hos andra myndigheter uppgår till 22 842 (22 127) miljoner kronor. 
Posten består i huvudsak av Försäkringskassans fordringar på Pensionsmyndigheten 
22 438 (21 566) miljoner kronor. Ökningen beror på ökade pensionsutbetalningar. 

Not 17 Övriga fordringar 
  2017 2016 
Bidragsskyldiga avseende underhållsstöd, brutto 1 725 1 606 
 – Nedskrivning –1 093 –1 066 
Återkravsfordringar, brutto 3 972 3 773 
 – Nedskrivning –2 215 –2 158 
Fordringar EU-vård 388 423 
Fordringar hos kommuner för assistansersättning 103 50 
Övriga fordringar 35 30 
Utgående balans 2 915 2 658 

 

Not 18 Förutbetalda kostnader 
Av de förutbetalda kostnaderna på 264 (258) miljoner kronor avser 124 (120) miljoner 
kronor förutbetalda hyror. 

Not 19 Övriga upplupna intäkter 

 2017 2016 
EU-vård 204 193 
Upplupna ränteintäkter avseende återkrav 180 162 
Upplupna ränteintäkter avseende fonder 14 19 
Övriga upplupna intäkter 66 18 
Utgående balans 464 392 

Övriga upplupna intäkter har ökat med 72 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på 
upplupna intäkter avseende ersättning för servicekontor om 56 miljoner kronor. 
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Not 20 Avräkning med statsverket 

 2017 2016 

Uppbörd   
Ingående balans 312 270 
Redovisat mot inkomsttitel, inkomster  –555 225 –525 724 
Redovisat mot inkomsttitel, utgifter  713 942 677 165 
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde –158 830 –151 399 
Fordringar/Skulder avseende uppbörd 199 312 

Anslag i icke räntebärande flöde   
Ingående balans 2 594 2 609 
Redovisat mot anslag 203 301 203 020 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde –203 143 –203 035 
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 2 752 2 594 

Anslag i räntebärande flöde   
Ingående balans –105 –183 
Redovisat mot anslag 8 444 8 265 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto 1) –8 439 –8 187 
Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde –100 –105 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 107 128 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken     
Ingående balans –22 091 –20 890 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 297 117 286 004 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde –659 896 –641 638 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 361 972 354 433 
Saldo –22 898 –22 091 
Utgående balans –19 940 –19 162 

1) Anslagsmedel som tillförts räntekontot avviker från tilldelade medel med 15 miljoner kronor med anledning av att en 
utbetalning avseende 2016 erhölls från Riksgälden i januari 2017. 

Not 21 Obligationer och andra värdepapper 

 2017 2016 
Statsobligationer 145 149 
Hypoteksobligationer 932 1 070 
Övrigt 204 63 
Utgående balans 1 281 1 282 

Obligationer och andra värdepapper redovisas till marknadsvärde. Marknadsvärdet 
2017 överstiger anskaffningsvärdet med totalt 68 (87) miljoner kronor. Marknadsvärdet 
för statsobligationerna överstiger anskaffningsvärdet med 23 (26) miljoner kronor. För 
hypoteksobligationerna överstiger marknadsvärdet anskaffningsvärdet med 45 (61) 
miljoner kronor och för övriga obligationerna överstiger marknadsvärdet anskaffnings-
värdet med 0 (0) miljon kronor. 

Not 22 Myndighetskapital 

  Statskapital 

Balanserad 
kapitalförändring, 

anslagsfinansierad 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 

resultaträkningen Summa 
Ingående balans 0 2 075 12 2 087 
Föregående års kapitalförändring 0 12 –12 0 
Årets kapitalförändring 0 0 156 156 
Summa årets förändring 0 12 144 156 
Utgående balans 0 2 087 156 2 243 
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Not 23 Balanserad kapitalförändring 

 2017 2016 
Fordran avseende underhållsstöd 565 659 
Periodisering återkrav 1 738 1 304 
Periodisering EU-vård –256 –152 
Periodisering assistansersättning 50 47 
Övriga periodiseringsposter försäkring –10 217 
Utgående balans 2 087 2 075 

Försäkringskassan har under 2017 klassificerat om poster som avser förändring 
periodisering återkrav som tidigare år redovisats under övriga periodiseringsposter 
försäkring. Detta medför att posten periodisering återkrav ökat med 369 miljoner 
kronor och att övriga periodiseringsposter försäkring har minskat med 369 miljoner 
kronor. Omräkning av jämförelsetalen för 2016 har inte skett. 

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 2017 2016 
Ingående avsättning 8 7 
 + Årets kostnad 1 4 
 – Årets utbetalningar –2 –3 
Utgående avsättning 7 8 

 

Not 25 Avsättningar för kompetensväxling 

 2017 2016 
Vid årets början 48 45 
Kostnadsfört i resultaträkningen   
Tillkommande avsättning 14 13 
Utnyttjat under perioden  –4 –10 
Vid årets slut 58 48 

Varav långfristig avsättning 43 33 
Varav kortfristig avsättning 15 15 

 

Not 26 Lån i Riksgäldskontoret 

 2017 2016 
Ingående skuld 1 725 1 711 
Nyupptagna lån,    
– Immateriella tillgångar 535 482 
– Materiella tillgångar 98 150 
Amorteringar under året –742 –618 
Utgående balans 1 616 1 725 

Avser lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar. Försäkrings-
kassan har disponerat en låneram på 2 000 (2 000) miljoner kronor för lån till 
anläggningstillgångar. Av brutto upptagna lån avser 1 349 (1 408) miljoner kronor 
immateriella tillgångar. Skulden har förändrats enligt tabell ovan. 
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Not 27 Övriga krediter i Riksgäldskontoret 

 2017 2016 
Ingående balans, utnyttjad kredit 96 77 
Nyupptagna krediter 45 19 
Amorteringar under året – – 
Utgående balans, utnyttjad kredit 141 96 

Försäkringskassan har en övrig kredit som ges med stöd av 7 kap. 6 § budgetlagen 
(2011:203) för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i utbetalning av 
ersättning för vård i andra länder där landstingen har kostnadsansvar enligt förordning 
(2013:514). För år 2017 har FK en kreditram på 170 (140) miljoner kronor för att täcka 
detta likviditetsbehov. Storleken på kreditramen bestäms av den beräknade storleken av 
anslaget som respektive år överförs från Försäkringskassans anslag 1:7 Sjukvård i 
internationella förhållanden under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg till anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner. 

Not 28 Övriga kortfristiga skulder 

 2017 2016 
Preliminärskatt pension  894 930 
Preliminärskatt dagersättning 1 960 2 027 
Skuld Kåpan avseende uppbörd 231 208 
EU-vård 35 45 
Personalens källskatt 106 111 
Övrigt 23 35 
Utgående balans 3 249 3 356 

 

Not 29 Upplupna kostnader 

 2017 2016 
EU-vård, tandvård och andra försäkringskostnader 584 456 
Semesterlöneskuld 508 502 
Upplupna löner  27 29 
Övriga upplupna förvaltningskostnader 33 38 
Utgående balans 1 152 1 025 

Upplupna kostnader har ökat med 127 miljoner kronor, främst hänförlig till ökad 
reservering avseende EU-vård med 131 miljoner kronor. Reserverade belopp för 
EU-vård påverkas i hög grad av att betalningarna varierar mellan åren, beroende på när 
respektive land framställer krav på ersättning. 

Not 30 Oförbrukade bidrag 

 2017 2016 
Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 0 0 
Övriga oförbrukade bidrag 1 2 
Utgående balans 1 2 

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet beräknas tas i anspråk inom följande tidsintervall: 
– inom tre månader 0 0 

 

Not 31 Övriga ansvarsförbindelser 
Försäkringskassan har inga ansvarsförbindelser 2017. Ansvarsförbindelsen som fanns 
2016 upphörde att gälla 2017-01-01. 
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Not 32 Finansieringsanalys, verksamhetens kostnader 

 2017 2016 
Kostnader enligt resultaträkningen  –9 184 –8 985 
Justeringar     
Avskrivningar och nedskrivningar 730  611 
Realisationsförluster 3  9 
Försäljning av anläggningstillgångar –1  –1 
Förändring av avsättningar 8  –2 
Verksamhetens kostnader –8 444 –8 368 

 

Not 33 Finansieringsanalys, intäkter av anslag 

 2017 2016 
Intäkter av anslag 8 657  8 471 
Justeringar     
Intäkter av anslag avseende amorteringar på lån  –742  –617 
Justering på grund av avrundning –  –1 
Intäkter av anslag  7 915 7 853 
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Övriga tilläggsupplysningar 
Redovisning av sjukfrånvaro 
Enligt 7 kap 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
myndigheten redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen. För uppgifter om sjukfrånvaron 
se avsnittet Medarbetare och kompetensförsörjning i resultatredovisningen. 

Ledande befattningshavares förmåner samt skattepliktiga ersättningar till 
styrelsen 
För generaldirektör Ann-Marie Begler har lön och övriga förmåner under 2017 uppgått 
till 1 932 315 kronor. Pensionsvillkoren är enligt PA 03. 

Till styrelsen har det utgått arvoden med 410 000 kronor. Av tabellen framgår 
styrelsens arvoden och antal styrelsemöten. 

 Arvode, kr Antal möten 
Birgitta Böhlin, ordförande 110 000  10/10 
Anita Johansson, vice ordförande 75 000 9/10 
Kristina Mårtensson 50 000 8/10 
Jörgen Olofsson 50 000 9/10 
Clas Olsson 1) 37 500 5/7 
Måns Rosén 50 000 9/10 
Göran Stiernstedt 1) 37 500 7/7 
Ann-Marie Begler, generaldirektör – 10/10 

1) Tillträdde 1 april 2017. 

Sidouppdrag 
Generaldirektör Ann-Marie Begler var under 2017 ledamot i Arbetsgivarverkets 
styrelse och styrelseordförande i Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Styrelsen 
Birgitta Böhlin var under 2017 styrelseordförande i Almi Företagspartner AB och 
Lernia AB samt vikarierande generaldirektör på Statens Fastighetsverk. 

Anita Johansson var under 2017 styrelseledamot i Mittuniversitetet och 
styrelseordförande i Transportstyrelsen samt styrelseordförande i Håll Nollan 
Serviceaktiebolag. 

Kristina Mårtensson var under 2017 styrelseledamot i Andra AP-fonden, Ulmar AB och 
Kommunalarbetaren i Sverige AB. 

Jörgen Olofsson hade inga övriga sidouppdrag. 

Clas Olsson har under 2017 varit styrelseledamot i Konstnärsnämnden, Mälardalens 
högskola och Migrationsverkets insynsråd. 

Måns Rosén var under 2017 styrelseledamot i Folktandvården Stockholms län AB och 
Måns Rosén AB. 

Göran Stiernstedt har under 2017 varit styrelseledamot i Karolinska institutet, 
Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB och Tiohundra AB 
samt styrelseordförande i Stiernstedt & Stiernstedt Konsult AB. 
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Intern styrning 
och kontroll 

Försäkringskassans verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern 
styrning och kontroll. Med intern styrning och kontroll menas den process som syftar 
till att myndigheten med rimlig säkerhet 

– bedriver verksamheten effektivt 
– bedriver verksamheten enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av 

Sveriges medlemskap i EU 
– redovisar verksamheten på ett tillförlitligt och rättvisande sätt 
– hushållar väl med statens medel. 

I detta avsnitt redovisas Försäkringskassans bedömning av denna process. Bedömning-
en baseras på en beskrivning av genomförd riskhantering, avdelningschefers intyganden 
i form av självvärdering samt iakttagelser från Riksrevisionen, Inspektionen för social-
försäkring (ISF) och myndighetens egen internrevision. I bedömningen ingår även hur 
vi har hanterat de brister och förbättringsområden som redovisades i årsredovisningen 
2016. 

Modellen för intern styrning och kontroll 
Försäkringskassan har en etablerad modell för intern styrning och kontroll inklusive 
riskhantering. Modellen beskrivs i en policy och riktlinjer som har reviderats under 
2017. I riktlinjerna framgår hur ansvaret är fördelat inom organisationen. Där beskrivs 
också hur Försäkringskassan tillämpar modellen med tre försvarslinjer, som är en 
internationellt vedertagen modell för beskrivning av roller och ansvar för intern 
styrning och kontroll. De styrande dokumenten kompletteras med anvisningar och 
metodstöd för det konkreta arbetet med planering och uppföljning. Det går med rimlig 
säkerhet att säga att modellen tillämpas i all väsentlighet, även om det görs enskilda 
avsteg och det finns generella förbättringsmöjligheter. 

Myndigheten identifierar och värderar risker samt beslutar om kontrollåtgärder inom 
ramen för verksamhetsplaneringen. Risker och kontrollåtgärder följs på flera sätt. 
Avdelningar och stabers riskhantering har liksom tidigare kompletterats med risk-
hantering för vissa specifika områden, som till exempel i arbetet med att motverka 
felaktiga utbetalningar samt inom ramen för verksamhetsutveckling med IT-inslag. 

I och med att styrdokumenten reviderades under 2017 har de flesta av de utestående 
rekommendationer som tidigare lämnats av internrevisionen hanterats. Styrdokumenten 
förtydligar att riskhantering inte bara ska göras som en del i planeringen och uppfölj-
ningen av verksamheten, utan även inför alla väsentliga administrativa beslut och beslut 
om att förändra tillämpningen av socialförsäkringen. 

I styrdokumenten framgår att riskanalyser ska genomföras regelbundet i alla verk-
samhetskritiska processer, på ett sätt som påminner om hur vi i dag gör inom handlägg-
ningsprocesserna. Ett utvecklingsarbete återstår dock för att få riskhantering inför beslut 



 Intern styrning och kontroll  
    
   
 
 

Försäkringskassans årsredovisning 2017 181 

och riskhantering av verksamhetskritiska processer implementerade på ett systematiskt 
sätt i praktiken. 

Vi bedömer att vi behöver förbättra vår förmåga att identifiera vissa typer av risker, 
som till exempel risker som rör styrning och tillämpning av försäkringen. Däremot är vi 
bättre på att identifiera mer operativa risker, som till exempel risker som rör styrning 
och dimensionering av verksamheten för att säkerställa beslut och utbetalningar till de 
försäkrade. Ett annat förbättringsområde gäller att säkerställa att risker som identifierats 
på lägre nivåer, till exempel inom ramen för specifik riskhantering, värderas korrekt 
och vid behov lyfts till riskhantering på avdelningsnivå. Under 2018 kommer vi att 
tillämpa ett nytt sätt att löpande rapportera myndighetens övergripande riskbild till 
styrelsen. 

Det finns flera exempel på framgångsrik riskhantering, där vi identifierat risker och 
därefter kunnat vidta kontrollåtgärder som lett till att värdering av risker succesivt 
kunnat revideras till lägre värden. Det finns samtidigt exempel på risker som trots 
beslutade kontrollåtgärder ännu vid utgången av året har hög värdering av sannolikhet 
och konsekvens, och av det skälet även kommer att finnas med i riskhanteringen för 
2018. Exempel på sådana är risker kopplade till informationssäkerhet, sjukförsäkringen, 
assistansersättning, omprövning och verksamhetsutveckling med IT-inslag. 

Styrande dokumentens ändamålsenlighet och efterlevnad 
Varje år följs myndighetens interna administrativa styrdokument upp. I dessa styr-
dokument framgår de överenskomna arbetssätt och förhållningssätt som finns inom 
myndigheten. Det är viktigt att dessa arbetssätt och förhållningssätt är ändamålsenligt 
utformade och beskrivna, samt att styrdokumenten i övrigt håller en god kvalitet. 
Vidare ska det finnas en kunskap om att styrdokumenten efterlevs. 

I årets uppföljning konstateras att det skett en förbättring sedan föregående år, bland 
annat noteras en förbättring vad gäller uppföljningen av efterlevnaden av styr-
dokumenten. De efterlevnadsuppföljningar som har gjorts under 2017 bedöms ha gjorts 
på ett mer metodiskt sätt än tidigare. Detta är positivt, då det lyftes upp som ett 
förbättringsområde i årsredovisningen 2016. 

Hantering av 2016 års brister rörande 
informationssäkerhet 
I årsredovisningarna för åren 2015 och 2016 redovisade Försäkringskassan att det fanns 
brister i den interna styrningen och kontrollen i myndighetens arbete med informations-
säkerhet. Detta grundade sig på den sammantagna bilden av rapporterade incidenter och 
på vad som kommit fram i olika internrevisionsrapporter och andra granskningar. 
Bristerna berodde på att vi inte tillräckligt effektivt och systematiskt hade lyckats 
hantera de risker som fanns inom området informationssäkerhet med effektiva 
kontrollåtgärder. 

Flera åtgärder har vidtagits under 2017 för att motverka dessa brister. En ny policy och 
uppdaterade riktlinjer för informationssäkerhet har beslutats. Arbetet med informations-
klassning fortskrider, även om den pilotverksamhet som bedrivits var tvungen att 
förlängas ett halvår och avslutades först i slutet av 2017. Viktiga förutsättningar för att 
klassningen ska kunna genomföras är bland annat att vi genomför informations-
modellering.  
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Vi har även gjort flera uppföljningar på detta område. Bland annat har cirka 2 000 
medarbetare och chefer svarat på en enkät. Resultatet visar att medarbetarna och 
cheferna väl vet var de kan hitta information om informationssäkerhet. 

Inom området säkerhetsskydd har vi beslutat om planer för utbildning och uppföljning 
och genomfört kontroller med godkänt resultat. Ett stort antal medarbetare har 
säkerhetsklassats. Bedömningen är att förståelsen och kunskapen om säkerhetsskydd 
har ökat avsevärt hos dem som berörs av frågor som kan röra rikets säkerhet. 

Under 2017 har antalet rapporterade incidenter avseende informationssäkerhet minskat 
påtagligt. Minskningen beror framför allt på ett förtydligande av vad som ska 
rapporteras som en incident. Antalet incidenter bedöms därför ligga kvar på en hög 
nivå. Samtidigt måste det vägas in att medarbetare uppmanas att rapportera alla 
upptäckta incidenter samt att den mänskliga faktorn medför att det kommer vara svårt 
att helt undvika incidenter. 

Mot slutet av 2017 genomfördes ”ledningens genomgång” av informationssäkerhets-
området.131 Då presenterades och diskuterades prestanda, avvikelser, resultat från 
uppföljning och mätning samt uppfyllnad av informationssäkerhetsmål. Den samman-
tagna bedömningen efter ledningens genomgång är att det inte längre finns några brister 
avseende intern styrning och kontroll för området. Vi har fortfarande en del 
utvecklingsarbete framför oss, men de utmaningar som finns kvar är inte så omfattande 
att vi anser att det rör sig om brister. Vi betraktar därför fortsättningsvis området 
informationssäkerhet som ett förbättringsområde. 

Fler identifierade förbättringsområden 
Här presenteras några ytterligare områden där vi anser att det finns förbättrings-
utrymmen. Problem finns här rörande intern styrning och kontroll, som myndigheten 
framöver kommer behöva fokusera på. Men de utmaningar som finns är inte av sådan 
art och väsentlighet att vi anser att det rör sig om brister. 

Kvaliteten inom samordningsuppdraget 
I årsredovisningarna för 2015 och 2016 redovisade vi sjukförsäkringen i sin helhet som 
ett förbättringsområde ur perspektivet intern styrning och kontroll. Detta utifrån att 
kvaliteten i handläggningen inte bedömdes som tillfredställande för flera förmåner 
inom sjukförsäkringen. Vi bedömde också att samordningen av insatser för personer 
med sjukpenning och aktivitetsersättning inte var tillfredställande. 

I denna årsredovisning ser vi nu en positiv utveckling av kvalitetsaspekterna 
rättssäkerhet och service för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. 
Produktiviteten har dock försämrats för sjukersättning och aktivitetsersättning, vilket 
bland annat förklaras med de satsningar som gjorts på rättssäkerheten. Det finns dock 
kvar utmaningar i handläggningen avseende vår förmåga att genomföra aktiviteter som 
syftar till att rätt person ska få rätt åtgärd i tid. Vi behöver bland annat förbättra vår 
kunskap om vilka aktiviteter som bäst skapar förutsättning för återgång i arbete.  

Utifrån ovanstående utveckling betraktar vi inte längre sjukförsäkringen i sin helhet 
som ett förbättringsområde ur perspektivet intern styrning och kontroll. Däremot 
betraktar vi fortfarande vår förmåga att genomföra aktiviteter som syftar till att rätt 
person ska få rätt åtgärd i tid som ett förbättringsområde. 

                                                      
131 I enlighet med Svensk standard ISO 27001, vilken Försäkringskassan ska anpassa sig till enligt 

myndighetens Säkerhetspolicy (2013:4). 
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För mer information om kvaliteten i sjukförsäkringen, se bland annat i avsnitten 
Rättssäkerhet, Bedömning av rättssäkerheten för sjukpenning och Bedömning av 
rättssäkerheten för aktivitetsersättning samt Sjukförsäkringen. 

Kvaliteten inom assistansersättning 
I årsredovisningarna för 2015 och 2016 redovisades även assistansersättning som ett 
förbättringsområde. Detta utifrån att kvaliteten i förmånen inte bedömdes som 
tillfredställande. Vidare hade myndigheten under framför allt 2015 svårt att fullt ut 
utveckla det IT-stöd som efterfrågades i regeringens mål för assistansersättningen. 

Under 2017 har rättssäkerheten utvecklats något positivt, även om det fortfarande finns 
utmaningar. Inom handläggningen av assistansersättning behöver vi förbättra genom-
förandet av nyckelkontrollerna i handläggningen, som har avgörande betydelse för att 
rätt beslut fattas och att rätt ersättning betalas ut. Försäkringskassans arbete med att 
utveckla IT-stöd för handläggningen av assistansersättning har varit förenat med 
problem även under 2017, då särskilt i samband med releasen i maj. Det ska dock 
poängteras att omfattningen av maskinella kontroller inte var mindre direkt efter 
releasen jämfört med innan, något som man möjligen kunde uppfatta utifrån 
rapportering i media. Efter releasen har justeringar genomförts i IT-stödet så att vi i dag 
har mer omfattande maskinella kontroller jämfört med tidigare. 

Ytterligare kvalitetsförbättringar krävs innan vi kan säga att assistansersättningen är ett 
hanterat förbättringsområde ur perspektivet intern styrning och kontroll. 

Läs mer om kvaliteten i handläggningen av assistansersättningen bland annat i avsnitten 
Rättssäkerhet, Bedömning av rättssäkerheten för assistansersättning och Assistans-
ersättningen. 

Långa handläggningstider inom omprövning 
I årsredovisningen 2016 redovisade vi långa handläggningstider inom omprövnings-
verksamheten som ett förbättringsområde. Inflödet av omprövningsärenden ökade 
kraftigt under 2016. Orsaken var framför allt en mer korrekt tillämpning inom bland 
annat sjukförsäkringsområdet, med fler avslag och indragningar som följd. Försäkrings-
kassan förmådde inte att hantera det ökade inflödet genom en ökad ärendeproduktion. 
Risken att fler beslut skulle bli föremål för omprövning identifierades inte i tid, och det 
dröjde för länge innan vi kunde avhjälpa detta med verkningsfulla insatser. 

En rad insatser har genomförts i syfte att hantera den ökade belastningen inom ompröv-
ningsverksamheten, som till exempel omfattande avarbetningsinsatser, resursförstärk-
ning, införande av nytt IT-stöd och effektivitetshöjande insatser. Myndigheten har i ett 
yttrande till JO redogjort för dessa insatser.132 

Under hösten 2017 har inflödet dock återigen ökat mer än vad som prognostiserats. 
Myndigheten har inte i tid förmått att vidta åtgärder för att hantera denna ökning. 
Situationen är därmed återigen ansträngd, även om det inte är på samma nivå som 
föregående år. Omprövningsverksamheten har under senare delen av hösten tillförts 
extraresurser. Se avsnittet Rättssäkerhet, Bedömning av rättssäkerheten för Försäkrings-
kassan. 

Försäkringskassans modell för systematisk kvalitetsutveckling 
I årsredovisningen 2014 redovisade vi två brister kopplade till modellen för systematisk 
kvalitetsutveckling. Dels noterades att det fanns brister i myndighetens förmåga att göra 

                                                      
132 Yttrande med anledning av JO:s remiss den 27 september 2017, dnr 048314-2017. 
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en heltäckande redovisning av kvaliteten i enlighet med vår fastställda kvalitets-
definition. Dels fanns brister i myndighetens förmåga att samlat och systematiskt 
utvärdera att beslutade nyckelkontroller genomförs i handläggningen. 

I årsredovisningen 2015 bedömdes dessa brister som hanterade, men ett antal förbätt-
ringsområden identifierades. Av dessa återstår nu endast ett, nämligen att utveckla 
modellen så att det även finns ett gemensamt verktyg som stödjer uppföljningen av den 
automatiserade handläggningen. 

Under året har flera insatser genomförts i syfte att utveckla modellen. Nya riktlinjer har 
fastställts, kompletterande stödmaterial har tagits fram och modellen har anpassats efter 
myndighetens reviderade kvalitetsdefinition. 

I samband med arbetet med årsredovisningen har ett nytt utvecklingsområde 
identifierats. Enligt modellen ska man bedöma nivån på kvaliteten i handläggningen 
enligt en tregradig skala. Detta har visat sig vara komplicerat, då principerna för att 
avgöra om kvaliteten är god eller tillfredställande inte är tillräckligt utvecklade. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats för att se över detta. Mot bakgrund av detta lämnas i 
denna årsredovisning ingen bedömning av nivån på kvaliteten i enlighet med modellens 
tregradiga skala. 

Internrevisionen har under hösten granskat verktyget Väksten, som är en av flera 
komponenter i modellen för systematisk kvalitetsutveckling. De har bland annat 
studerat Väkstens förutsättning att ligga till grund för bedömning av kvaliteten i 
handläggningen. Internrevisionen anser att slutsatserna från Väksten bör användas med 
försiktighet. Vår uppfattning är dock att modellen sammantaget ger tillräckliga underlag 
för att med rimlig säkerhet kunna bedöma utvecklingen av kvaliteten i handläggningen. 
Försäkringskassan uppfyller därmed kraven i regleringsbrevet 2017. Granskningen har 
dock bidragit med flera viktiga iakttagelser som kommer tas med i den fortsatta 
utvecklingen av modellen. 

Även ISF har under året granskat modellen för systematisk kvalitetsutveckling och ISF 
publicerade rapporten i slutet av januari 2018. Försäkringskassan ska lämna 
kommentarer och redovisa eventuella åtgärder till regeringen inom sex veckor efter det 
att ISF har lämnat en rapport. Vid beslut av denna årsredovisning har rapporten därför 
ännu inte besvarats. 

Läs mer om modellen för systematisk kvalitetsutveckling i avsnittet Modell och 
metoder för bedömning av resultat. 

Förmågan att leda och styra IT-utveckling 
Sedan årsredovisningen 2013 har vi konstaterat att verksamhetsutveckling med 
IT-inslag ofta drabbas av förseningar och kostnadsökningar. En del av de insatser som 
gjorts börjar nu ge effekt. I uppföljningen av projekt avslutade under 2016 kan vi se en 
förbättrad förmåga att leverera efterfrågad funktionalitet inom utsatt tid till beräknad 
kostnad. Samma tendens ser vi under 2017 med undantag för de större utvecklings-
insatser som startades längre tillbaka. 

Tidigare har det konstaterats att vår bristande förmåga främst är kopplad till de största 
utvecklingsinsatserna. Vi har därför aktivt arbetat med att minska storleken på våra 
utvecklingsinsatser, något som har varit framgångsrikt. Under 2017 beräknas tre 
egeninitierade projekt större än 20 miljoner kronor ha startats. Därtill tillkommer fyra 
lagändringsprojekt större än 20 miljoner kronor. I stora projekt som startats tidigare år 
har vi i flera av dessa arbetat aktivt med agila utvecklingsmetoder. Detta i syfte att 
säkerställa löpande styrning av projektets innehåll utifrån verksamhetens behov. 
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Vi behöver fortfarande bli bättre på att välja de billigaste lösningarna i förhållande till 
den effekt vi vill uppnå med utvecklingsinsatserna. 

Läs mer om Försäkringskassans verksamhetsutveckling med IT-inslag i avsnittet 
Verksamhetsutveckling. 

Sammantagen bedömning 
Försäkringskassan har en etablerad modell för intern styrning och kontroll samt en 
process för riskhantering. Med stöd av modellen och genomförd riskhantering går det 
med rimlig säkerhet att bedöma den interna styrningen och kontrollen inom myndig-
heten. 

De brister som redovisades i årsredovisningarna för åren 2015 samt 2016, nämligen att 
vi inte förmått att med effektiva kontrollåtgärder hantera de risker som fanns inom 
området informationssäkerhet, bedöms nu som hanterade. 

Utifrån att inga övriga väsentliga brister har identifierats, bedömer vi att den interna 
styrningen och kontrollen för verksamhetsåret 2017 varit betryggande. 
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Beslut om 
årsredovisningen 

Årsredovisningen har fastställts genom styrelsens beslut den 16 februari 2018. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. 

Birgitta Böhlin 
ordförande 

Anita Johansson 
vice ordförande 

Kristina Mårtensson 
 

Jörgen Olofsson 
 

Clas Olsson 
 

Måns Rosén 
 

Göran Stiernstedt 
 

Ann-Marie Begler 
generaldirektör Försäkringskassan 
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Förmånsförteckning 

Aktivitetsersättning – till den som är högst 29 år och på grund av en funktionsnedsätt-
ning behöver längre tid för att avsluta sin skolgång eller har nedsatt arbetsförmåga i 
minst ett år. 

Aktivitetsstöd – till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Arbets-
förmedlingen ansvarar för att anvisa en arbetslös person till ett sådant program medan 
Försäkringskassan beslutar om rätten till aktivitetsstöd och betalar ut ersättningen. 

Assistansersättning – till den som har en omfattande funktionsnedsättning och därför 
behöver personlig assistans för att klara sin vardag. 

Barnbidrag – till föräldrar som har barn under 16 år eller äldre barn som går i grund-
skolan. I barnbidrag ingår även förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. 

Bostadsbidrag – till barnfamiljer och till ungdomar som är 18–28 år. 

Bostadsersättning – till en nyanländ som har etableringsersättning och bor ensam utan 
barn. 

Etableringsersättning – beslutas av Arbetsförmedlingen och ges till en nyanländ som 
har en etableringsplan. 

Etableringstillägg – till en nyanländ som har etableringsersättning och har barn. 

Föräldrapenning – till föräldrar när de avstår från arbete under tiden de vårdar barn. 
Ersättningen ska underlätta för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med familjeliv. 

Sjukersättning – betalas ut till den som är 30–64 år och har stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga. Ersättningen beviljas alltid tillsvidare.  

Sjukpenning – till den som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom 
eller skada. 

Statligt tandvårdsstöd – Består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag 
samt ett högkostnadsskydd. Allmänt tandvårdsbidrag ges med 150 eller 300 kronor per 
kalenderår beroende på patientens ålder. Särskilt tandvårdsbidrag ges med 600 kronor 
halvårsvis till patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som innebär en risk 
för försämrad tandhälsa. Högkostnadsskyddet innebär att ersättning ges för 50–85 
procent av patientens kostnader över 3 000 kronor. 

Tillfällig föräldrapenning – till den som tillfälligt behövt avstå från arbete för att ta 
hand om ett sjukt eller smittat barn. I samband med barns födelse kan tillfällig föräldra-
penning även betalas ut för tio dagar till den andra föräldern. 

Utvecklingsersättning – till den som är under 25 år, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program men inte uppfyller övriga villkor för att få aktivitetsstöd. 
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