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Sammanfattning  

Denna studie undersöker om det finns regionala variationer avseende felaktiga 

utbetalningar inom den svenska socialförsäkringen. Stora belopp betalas 

årligen ut felaktigt från den svenska socialförsäkringen. Det finns dock ett 

betydande mörkertal i måttet av felaktiga utbetalningar, varför denna studie 

baseras på upptäckta felaktiga utbetalningar, det vill säga återkravsbeslut. Att 

den svenska socialförsäkringen är långsiktigt hållbar och att rätt pengar 

kommer till rätt individer är av betydelse för socialförsäkringens legitimitet. 

Socialförsäkringen är en del av Sveriges system för ekonomisk trygghet. 

Socialförsäkringen administreras delvis av myndigheten Försäkringskassan, 

vilken är den myndighet som denna studie avgränsas till. Studien avgränsas 

vidare till förmånerna sjukersättning och assistansersättning. Sedan 1990 har 

synen på felaktiga utbetalningar, och framförallt fusk i välfärdssystemen, 

förändrats, det kan handla om en ökad insikt om felaktiga utbetalningar och 

dess omfattning men även att acceptansen för felaktiga utbetalningar har 

minskat.  

Den svenska socialförsäkringen karakteriseras av en marknad med 

asymmetrisk information. Ett exempel på problematik med asymmetrisk 

information är det så kallade fenomenet moral hazard, vilket kan leda till 

överutnyttjande eller felutnyttjande av socialförsäkringen. De felaktiga 

utbetalningarna kan orsakas av myndigheten, den försäkrade eller av tredje part 

och kan vara såväl avsiktliga som oavsiktliga.  

Genom flernivå (hierarkisk) logistisk regressionsanalys undersöks om 

regionala variationer finns för återkrav inom respektive studerad förmån under 

tidsperioden 2012-2013. Med regionala variationer ämnas även skillnader 

mellan Försäkringskassans lokala kontor prövas. Även sannolikheten för 

återkravsbeslut skattas inom respektive förmån.  

Studiens resultat visar att det finns låg regional variation avseende 

sannolikheten att erhålla ett återkravsbeslut från Försäkringskassan inom 

respektive förmån, det vill säga ingen tydlig indikation på att det finns 

regionala variationer runt om i landet. Det finns däremot individuella faktorer 

såsom kön, ålder och ersättningsstorlek som har en signifikant påverkan på den 



 
  

skattade sannolikheten för att erhålla ett återkrav från Försäkringskassan. Att 

vissa faktorer är signifikanta kan bero på riktade kontroller som utförts av 

myndigheten under den studerade tidsperioden. 

 

  



 
  

Förkortningsförteckning 

BRÅ - Brottsförebyggande rådet 

ESV – Ekonomistyrningsverket 
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1. Inledning 

Socialförsäkringen är en del av Sveriges offentliga system för ekonomisk 

trygghet, försäkringen administreras av Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten. Socialförsäkringen finansieras i huvudsak via skatter 

och avgifter och omfattar sedan 2001 alla som arbetar eller bor i Sverige. 

Försäkringskassan ansvarar för bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka 

och personer med funktionsnedsättning medan Pensionsmyndigheten ansvarar 

för pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande 

(www.forsakringskassan.se, A). En studie av felaktiga utbetalningar inom 

socialförsäkringen anses vara av betydelse med anledning av förtroendet för 

och legitimiteten av den svenska socialförsäkringen. 

Denna studie syftar att undersöka om regionala variationer avseende felaktiga 

utbetalningar finns inom den svenska socialförsäkringen. Även sannolikheten 

för återkrav skattas. Studien avgränsas till Försäkringskassan eftersom 

Försäkringskassan handlägger den största andelen av de utbetalningar som 

tenderar bli fel inom socialförsäkringen (ESV 2011:11). Studien är vidare 

avgränsad till förmånerna sjukersättning och assistansersättning. 

Riksförsäkringsverket bilades 1961 med uppdraget att fördela anslag till de 

lokala sjukförsäkringskassorna som vuxit fram sedan slutet på 1800-talet. 

Riksförsäkringsverket fick även ansvar för socialförsäkringens fungerande 

(www.forsakringskassan.se, B). År 2005 slogs de dåvarande 

länsförsäkringskassorna ihop med Riksförsäkringsverket och bildade den 

gemensamma myndigheten Försäkringskassan. Sammanslagningen hade som 

syfte att öka rättssäkerheten, korta handläggningstider samt att öka likheten i 

rättstillämpningen nationellt. Tydligare verksamhetsansvar har i och med detta 

lagts på chefstjänstemannanivå (Statskontoret, 2006:1). Under 2008 införde 

Försäkringskassan även så kallade nationella försäkringscenter (NFC) som 

ersatte de tidigare länsbaserade handläggningskontoren. NFC har handläggning 

endast på ett fåtal orter (ISF 2010:9).  

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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Antalet registrerade försäkrade1 hos Försäkringskassan har ökat från 6,6 

miljoner år 1980 till 7,6 miljoner 2010, se diagrammet nedan. År 2014 var 

nästan 7,8 miljoner individer registrerade försäkrade hos Försäkringskassan 

(www.forsakringskassan.se, C). Ökningen kan bero på ökad befolkning, att fler 

personer är i behov av Försäkringskassans stöd samt regelförändringar som 

gjort att allt fler omfattas av socialförsäkringen (www.forsakringskassan.se, B).  

Diagram 1 Antal registrerade försäkrade hos Försäkringskassan 

Källa: Sveriges officiella statistik, Försäkringskassan, C)  

Försäkringskassan betalar sedan 2000-talet ut cirka 200 miljarder kronor 

årligen i ersättningar och bidrag. Antal försäkrade, utgiftsrelaterade 

regeländringar, förändringar i befolkningssammansättningen, konjunkturer, 

arbetslöshet och flera andra faktorer kan påverka variationer i 

försäkringsutgifterna (Försäkringskassan, 2011a, Försäkringskassan, 2012a, 

Försäkringskassan, 2013a och Försäkringskassans årsredovisning 2014).  

Varje år betalas stora belopp ut felaktigt från socialförsäkringen 

(Försäkringskassans årsredovisningar 2012-2014). I den senaste analysen 

uppskattades totalt 16,5 miljarder kronor ha betalats ut felaktigt från den 

svenska socialförsäkringen under 2010. Av detta stod Försäkringskassan för 

13,6 miljarder kronor (ESV 2011:11). Att felutbetalningar minimeras är av 

betydelse för socialförsäkringens legitimitet. Om omfattande belopp betalas ut 

felaktigt från socialförsäkringen får det kostnadsmässiga konsekvenser för den 

                                                           
1 Med registrerade försäkrade hos Försäkringskassan menas de som omfattas av den svenska socialförsäkringen och som har fyllt 16 år och 

är bosatta i Sverige.  
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svenska staten i de fall utbetalningarna inte betalas tillbaka. Andra 

kostnadsmässiga konsekvenser rör Försäkringskassans administration för 

återkravshantering, kontrollutredning och fordringshantering. Felaktiga 

utbetalningar kan även leda till betungande skulder för de försäkrade.  

Under 2014 fattade Försäkringskassan cirka 143 000 återkrav till ett 

sammanlagt belopp på 980,5 miljoner kronor, se diagrammet nedan. Detta 

motsvarar ungefär 0,5 procent av Försäkringskassans totala utbetalningar. 

Ytterligare 99,6 miljoner kronor bedömdes under 2014 vara felaktigt utbetalt 

men i dessa fall har inga återkrav fastställts. Anledning till detta är beslut om 

eftergift eller att personen ej är återbetalningsskyldig (Försäkringskassans 

årsredovisning 2014). Försäkringskassans återkrav minskade med sju procent 

mellan 2012 och 2013, enligt diagrammet nedan har återkrav mätt i kronor 

dock ökat mellan åren med cirka 17 procent. Försäkringskassan uppger att en 

anledning till detta är att myndigheten sedan september 2012 inte utreder 

utbetalningar under 1 000 kr. Återkravsbeloppet minskade något under 2014 

(Försäkringskassans årsredovisningar 2012-2014).  

Diagram 2 Försäkringskassans återkrav, kr 

 

Källa: Försäkringskassans årsredovisningar 2012-2014 

Denna uppsats inleds med en bakgrundsöversikt inom området. I kapitel 3 

beskrivs de för studien aktuella förmånerna sjukersättning och 

assistansersättning samt orsaker till felaktiga utbetalningar. I kapitel 4 

diskuteras de olika aktörerna inom den svenska socialförsäkringen. Vidare i 

kapital 5 beskrivs den teoretiska referensramen och tidigare relevanta studier. 

Detta kapitel följs av en empirisk del där den kvantitativa studien presenteras. 
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Därefter presenteras studiens resultat i kapitel 7, som följs av en diskussion. 

Rapporten avslutas med slutsatser i kapitel 8.  
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2. Bakgrund  

2.1. Definitionen av en felaktig utbetalning 

Enligt Delegationen mot felaktiga utbetalningar2 är en utbetalning från 

socialförsäkringssystemet felaktig om den beslutats och betalats ut på felaktiga 

grunder. Felen kan begås av såväl handläggare vid myndigheten som av de 

försäkrade och kan definieras som utbetalning med fel belopp eller till fel 

person. De felaktiga utbetalningarna kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. 

Det felaktiga beloppet kan vara både för stort eller för litet (SOU 2008:47).   

Felaktiga utbetalningar där för lite utbetalats kommer dock inte omfattas i 

denna studie då Försäkringskassan inte har sådan statistik tillgänglig. 

Försäkringskassan har som riktlinje att inte återkräva felaktiga belopp som 

understiger 1 000 kr, dock med vissa undantag3 (Försäkringskassans 

årsredovisning 2013). Eftersom vissa felutbetalningar inte utreds hos 

Försäkringskassan kommer heller inte dessa att fångas upp i studien.  

2.2. Omfattningen av felaktiga utbetalningar inom 

socialförsäkringen 

Under det senaste decenniet har två större projekt bedrivits för att motverka 

felaktiga utbetalningar. FUT-delegationen4 hade som uppdrag mellan 2005 och 

2008 att utgöra ett samverkansorgan för åtgärder mot felaktiga utbetalningar. 

Delegationen fungerade dels som ett forum för samverkan och dels som en 

utredning för att kartlägga omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. 

Delegationen föreslog även ett samverkansarbete mellan myndigheter som 

senare skedde via Samverkansuppdraget 2009-2012 (SOU 2008:74). 

Samverkansuppdraget leddes av Ekonomistyrningsverket (ESV) tillsammans 

med elva andra myndigheter. Uppdraget handlade bland annat om att utveckla 

metoder för och redovisa resultatet av arbetet mot felaktiga utbetalningar från 

välfärdssystemen (ESV 2011:11).  

                                                           
2 Vidare benämnd FUT-delegationen.  
3 Exempel på fall där ärenden under 1 000 kr utreds är inom assistansersättningen, om den försäkrade själv meddelar den felaktiga 

utbetalningen, vid utbetalning till fel person eller vid misstanke om att förmånstagaren medvetet försökt tillskansa sig ersättning (ISF 
2014:3). 

4 I FUT-delegationen fanns företrädare från 17 myndigheter och organisationer representerade. Alla som på något sätt betalar ut ersättningar 
eller ingår i rättskedjan var med I FUT-delegationen, t.ex. Försäkringskassan, A- kassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen, Centrala 
studiestödsnämnden, Skatteverket, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Brottsförebyggande rådet, 
Ekobrottsmyndigheten, polis och åklagare (SOU 2008:47). 
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FUT-delegationen bedömde att i genomsnitt cirka fyra procent av 

utbetalningarna inom socialförsäkringen betalades ut felaktigt, vilket 

motsvarade 18-20 miljarder kronor. Den metod, Expert Elicitation5, som 

tillämpas för att uppskatta storleken på de felaktiga utbetalningarna är dock 

behäftad med stor osäkerhet, osäkerhetsintervallet bedömdes till mellan 7,8 

miljarder kronor och 26 miljarder kronor. Den stora osäkerheten i 

skattningarna innebär att det är svårt att konstatera om någon säkerställd 

förändring sker över tid (SOU 2008:74).  

Även Samverkansprojektet genomförde en uppskattning av felaktiga 

utbetalningar inom socialförsäkringen med stöd av metoden Expert Elicitation. 

Uppskattningen gjordes år 2010 och uppgick till 3,3 procent av de totala 

utbetalningarna på nära 500 miljarder kronor, det vill säga cirka 16,5 miljarder 

kronor uppskattades betalas ut felaktigt. Uppskattningen hade ett 

osäkerhetsintervall mellan cirka 4 och 29 miljarder kronor (ESV 2011:11). 

Samverkansuppdraget konstaterade att det inte gick att dra några slutsatser om 

de felaktiga utbetalningarna ökat eller minskat över tid (ESV 2012:6). 

Utöver det ovan nämnda arbetet fick Försäkringskassan under 2007 i uppdrag 

av regeringen att precisera och redovisa sina bedömningar av omfattningen av 

felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan avstod dock från att bedöma 

omfattningen av de totala felaktiga utbetalningarna med anledningen att det 

fanns, och finns, ett stort mörkertal bland de felaktiga utbetalningarna. Utifrån 

slumpmässiga kontroller av utbetalningar skattade dock Försäkringskassan att 

de felaktiga utbetalningarna låg mellan drygt 1 miljard kronor och drygt 3,5 

miljarder kronor under 2006 (Försäkringskassan, 2008a). De faktiska felaktiga 

utbetalningarna under 2007 bedömdes ligga i intervallet 1,1–2,6 miljarder 

kronor (Försäkringskassan, 2008b).  

Med anledning av det omfattande mörkertalet och den betydande osäkerhet 

som påpekats i omfattningsbedömningarna av felaktiga utbetalningar inom den 

svenska socialförsäkringen kommer den empiriska delen i denna studie baseras 

på upptäckta felaktiga utbetalningar, det vill säga återkravsbeslut.  

                                                           
5 Metoden innebär att bedömningar görs av experter på respektive välfärdssystem i seminarieform där experterna tillfrågas om risker inom 

olika förmåner. De enskilda bedömningarna vägs samman till en gemensam bedömning med redovisade säkerhetsintervall. En fördel med 
metoden är att mörkertalet ingår i bedömningarna (SOU 2008:47). 
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2.3. Försäkringskassans hantering av upptäckta felaktiga 

utbetalningar 

När en felaktig utbetalning upptäcks hos Försäkringskassan skapas ett 

återkravsärende och utredning inleds. I utredningen bedöms dels om 

utbetalningen är felaktig, dels vem som orsakat felet (ISF 2014a). Då den 

försäkrade har lämnat felaktiga uppgifter eller ej anmält ändrade förhållanden 

till myndigheten blir denne generellt sett återbetalningsskyldig. Den försäkrade 

blir endast återbetalningsskyldig om denne har insett eller skäligen borde ha 

insett att utbetalningen var felaktig. I Försäkringskassans utredning bedöms 

vidare den försäkrades återbetalningsskyldighet samt om det finns skäl för 

(delvis) eftergift, det vill säga att man inte behöver betala tillbaka det felaktiga 

utbetalda beloppet till myndigheten, exempelvis på grund av 

betalningssvårigheter. Återkravsbeslut fattas oberoende av om den försäkrade 

beviljas eftergift eller ej medan ett återkrav endast uppstår om den försäkrade 

är återbetalningsskyldig (ISF 2014:3).  

Figur 1 Återkravsutredning  

 

Källa: ISF 2014:3, s.20 

2.4. Försäkringskassans arbete för att förhindra felaktiga 

utbetalningar 

Försäkringskassan ska som myndighet säkerställa att felaktiga utbetalningar 

inte görs samt arbeta för att motverka bidragsbrott (Förordning (2009:1174) 

med instruktion för Försäkringskassan SFS 2009:1174). Enligt 

myndighetsförordningen (2007:515) är det myndighetens ledning som inför 
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regeringen ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och utförs i enligt 

med gällande rätt (Myndighetsförordning SFS 2007:515).  

Försäkringskassan har mottagit flertalet uppdrag av regeringen relaterat till 

felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Dels har Försäkringskassan 

fått i uppdrag att redovisa sitt arbete med att säkerställa att inga felaktiga 

utbetalningar görs samt hur de motverkat bidragsbrott, dels har myndigheten 

fått i uppdrag att lämna förslag på regeländringar som förenklar förmånernas 

utformning. Försäkringskassan har fortsatt lämna förslag på regelförenklingar 

utöver de uppdrag som getts i regleringsbrev (Försäkringskassan, 2012b, 

Försäkringskassan, 2013c, Försäkringskassan, 2013d och Försäkringskassan, 

2014a).   

Försäkringskassan antog en kontrollpolicy 2012 i syfte att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt inom myndigheten i arbetet med att säkerställa att felaktiga 

utbetalningar inte görs samt för att motverka bidragsbrott. I syfte att vara 

förtroendeskapande ska kontrollerna anpassas till risken för fel. Figur 2 nedan 

visar att olika åtgärder bör utgå beroende på orsaken till felaktigheten 

(Försäkringskassan, 2015).  

Figur 2, Kontrollpyramid 

 

Källa: Försäkringskassan (2013b), s.5. 

Försäkringskassan har vidare lagt fokus på förebyggande kontroller för att 

förhindra felaktiga utbetalningar innan de uppstår, dock är slumpmässiga 

efterkontroller av betydelse för statistisk uppföljning. För att effektivisera de 

förebyggande kontrollerna är statistisk uppföljning av det verkliga utfallet 

avgörande. De kontroller som utförs i handläggningen varierar mellan 

förmåner men kan till exempel vara kontroll av inkomst och arbetsförmåga. 
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Kontrollerna kan vara både manuella och automatiska (Försäkringskassan, 

2013b). 

Försäkringskassan har tidigare utfört tillfälliga riktade kontroller inom områden 

där myndigheten bedömt att det funnits betydande risker. Under 2012 och 2013 

utfördes riktade kontroller inom sjukersättning. Utöver dessa har 

Försäkringskassan tillsatt särskilda kontrollresurser inom assistansersättningen, 

under 2012 och 2013 arbetade cirka 40 särskilt utbildade kontrollutredare inom 

förmånen (Försäkringskassan, 2014b).  

Uppföljning av kontroller skedde fram till och med 2012 genom en 

kontinuerlig kvalitetskontroll. Denna lades ned inför 2013 då 

Försäkringskassan ämnade utveckla en ny modell för systematisk 

kvalitetsutveckling. Även riskanalyser ska inkorporeras i den nya modellen 

(Försäkringskassan, 2015). Detta utvecklingsarbete har medfört att det inte 

funnits något fungerande system för kvalitetsuppföljning under 2013 och 2014. 

Brister i utvecklingsarbetet har påvisats och modellens implementering har 

skjutits upp, enligt Försäkringskassan ska implementering ske under 2016 

(Försäkringskassans årsredovisning 2014).  

Försäkringskassan planerar vidare att öka graden av automatiserad 

handläggning inom assistansersättningen. Automatiserad handläggning kan 

förebygga felaktiga utbetalningar då maskinell handläggning kan minska 

oavsiktliga fel av myndigheten då bättre stöd ges avseende, bland annat, 

beräkningar och beslut. Automatiserad handläggning medför dock en ökad risk 

för att felaktig information från den sökande inte uppmärksammas eftersom 

manuella kontroller inte utförs i någon större utsträckning i en sådan process. 

Ett förstärkt kontrollarbete med hjälp av urvalsprofiler skulle kunna stödja den 

automatiserade handläggningen (Försäkringskassan, 2013c). 

Myndigheten uppger även att de arbetat med utveckling av handläggningsstöd 

och kompetensutveckling för de anställda (Försäkringskassan, 2013b, 

Försäkringskassan, 2014c och Försäkringskassans årsredovisning 2010). För 

att förenkla ansökan och minska eventuella fel från den försäkrade har 

Försäkringskassan lagt fokus på tydlig information, väl fungerande 
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kundkanaler samt utveckling av självbetjäningstjänster (Försäkringskassan, 

2013b och Försäkringskassan 2014c).  

Försäkringskassan har förordat elektronisk direktåtkomst och utlämnande av 

uppgifter från socialförsäkringsdatabasen för sig själva, 

Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården, Skatteverket och vårdgivare 

(Försäkringskassan, 2012b och Försäkringskassan, 2012c). En övergång från 

manuellt överlämnande av uppgifter till elektronisk direktåtkomst och 

utlämnande av uppgifter anses kunna bidra till kortare handläggningstider samt 

ökad kvalitet i beslutsunderlag och därmed minskad risk för felaktigheter 

(Försäkringskassan, 2012b). Samtidigt som ett stärkt elektroniskt 

informationsutbyte mellan myndigheter förespråkas har ett flertal problem lyfts 

fram. Exempelvis kan det anses vara problematiskt att information lagras olika 

inom olika myndigheter. Det finns även finansierings-, reglerings- och 

samordningsproblem som förhindrar att sådant förbättringsarbete inte sker. 

Framtagande av tjänster som kan förstärka det elektroniska informationsutbytet 

kräver utvecklingskostnader. Sådana tjänster kommer medföra nytta till staten 

som helhet, varför det kan vara en stor kostnad att bära för en enskild part. 

Samordningsarbete mellan olika parter blir därmed av stor betydelse för att 

utvecklingen ska vara lönsam. Samordningsarbete mellan olika parter har dock 

tidigare påpekats som utmanande (Försäkringskassan, 2013b och ESV 

2011:11).   

2.4.1. Kritik mot Försäkringskassans arbete för att förhindra felaktiga 

utbetalningar 

Tidigare rapporter har påvisat brister i Försäkringskassans arbete för att 

motverka felaktiga utbetalningar. Statskontoret har analyserat 

Försäkringskassans kontrollarbete som en åtgärd för att minska felaktiga 

utbetalningar och har konstaterat att det finns brister i verksamheten. 

Verksamheten behöver samordnas och handläggarna behöver få bättre 

förutsättningar till kontroller. Otillräcklig uppföljning, bristande återkoppling 

till handläggare, krångliga regler, svårigheter att få fram information och 

bristfälliga IT-system är exempel på problematiken i kontrollverksamheten 

(Statskontoret 2010:9). Statskontoret (2011b) har vidare påpekat att 

benägenheten bland handläggarna att utreda och kontrollera felaktigheter 
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påverkas av både den närmaste chefens inställning och i vilken utsträckning de 

individuella målen är möjliga att nå (Statskontoret, 2011b). Dessa rapporter 

kan tänkas ha bidragit till att utveckla det arbete som Försäkringskassan gör för 

att förhindra felaktiga utbetalningar.  

Snabb handläggning är en av de faktorer som spelar in i kvalitetsmåttet hos 

Försäkringskassan (Försäkringskassans årsredovisningar 2010-2014). Fokus på 

snabb handläggning kan tänkas påverka kvaliteten i ärenden. En oro för att 

styrning med precisa mål om handläggningstider skulle leda till felaktiga beslut 

uttrycktes under en granskning utförd av ISF under 2012. ISF (2014b) 

konstaterade dock att produktivitet och snabb handläggning generellt sett inte 

försämrar beslutskvaliteten i Försäkringskassans ärenden. De menar dock inte 

att det är riskfritt med ökade krav på produktivitet och korta 

handläggningstider utan att det vid en viss gräns måste leda till försämrad 

beslutskvalitet. Studien visar även att fler nyanställda och större kontor inte har 

någon betydelse för sämre eller bättre resultat. Nöjd personal (till exempel 

arbetsmiljö) och arbetsbelastning påverkar dock resultatet. ISF gör en 

reservation för att studien inte bör tillämpas på alla delar av socialförsäkringen 

då studien endast omfattar förmånerna assistansersättning, vårdbidrag och 

handikappersättning som är högst utredningskrävande förmåner (ISF 2014:24).   
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3. Förmånerna och orsaker till felaktiga 

utbetalningar 

3.1. Övergripande orsaker till felaktiga utbetalningar 

Enligt Försäkringskassan har myndigheten orsakat ungefär hälften av de 

felaktiga utbetalningarna under 2012-2014. De sökande stod för den resterande 

delen. Andelen återkrav till följd av fel som är orsakade av myndigheten har 

minskat med tre procentenheter under 2014 (Försäkringskassans 

årsredovisningar 2012-2014). 

Till största del beror felaktigheterna från myndighetens sida på felregistreringar 

samt att anmälda ändringar inte åtgärdas i tid (Försäkringskassan 

årsredovisning 2014). Felaktigheter som uppstår i samband med handläggning 

kan bland annat bero på resurs- och tidsbrist, otillräckliga handläggarstöd, 

bristfälliga blanketter, brister i samverkan med andra myndigheter samt 

bristande kontrollsystem. ISF (2014a) pekar även på brister i handläggarnas 

kunskap om andra förmåner som handläggs av myndigheten, det vill säga hur 

förändringar i det egna ärendet kan påverka andra förmåner (ISF 2014:3). 

Snabb handläggning och styrningsfokus på kvantitet har identifierats som en 

ytterligare felorsak (Delegationen mot felaktiga utbetalningar, 2007a).  

Enligt en enkätundersökning utförd av Riksrevisionen upplevde många 

handläggare inom de studerade förmånerna att snabb handläggning prioriteras 

framför rätt beslut. Flera handläggare pekade även ut mer tid/färre ärenden som 

en viktig förutsättning för att öka deras egna förutsättningar att minska 

felaktiga utbetalningar (RIR 2016:11).  

Enligt Försäkringskassan (2013) var de främsta anledningarna till felaktigheter 

som orsakas av de försäkrade att de försäkrade ej lämnat information/ej anmält 

ändrade förhållanden till myndigheten eller att de lämnat oriktig information 

(Försäkringskassan 2013b). Anledningar till att den försäkrade ej har anmält 

ändrade förhållande eller lämnat oriktig information till Försäkringskassan kan 

bero på otillräcklig kunskap om regelverket eller vara medvetet 

(Försäkringskassan, 2011b).  
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FUT-delegationen bedömde att en av de stora felorsakerna vad gäller avsiktliga 

fel var att det i många fall saknades direktåtkomst till uppgifter som 

handläggarna kan kontrollera (SOU 2008:74).  

Vidare i kapitlet beskrivs de studerade förmånerna och orsaker till felaktiga 

utbetalningar inom respektive förmån.  

3.2. Sjukersättning  

Den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt med minst en fjärdedel på grund 

av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är berättigad till sjukersättning. 

Förmånstagaren ska vara mellan 30-64 år. Sjukersättningen beror på tidigare 

inkomster. Generellt sett för hel sjukersättning utbetalas 64 procent av den 

genomsnittliga inkomsten under de senaste åren. Vid inga eller låga inkomster 

ges garantiersättning. Sjukersättningen kan lämnas på nivåerna, 25, 50, 75 och 

100 procent i enlighet med nedsättningen av arbetsförmågan 

(Socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110).  

Vid handläggning av sjukersättningsärenden ställs krav på läkarutlåtande som 

ska beskriva sjukdomen eller funktionsnedsättningen (Försäkringskassan, D 

och Försäkringskassan, E).   

I tabellen nedan redovisas nyckeltal för förmånen sjukersättning.  

Tabell 1 Sjukersättning 

     2012 2013 2014 

Sjukersättning 
   

Individspecifika förmånstagare (ca) 349 000 333 000 330 000 

Försäkringsutgifter (Miljoner kr) 47 119  44 611  42 740  

Andel bedömningar inom målsatt tid  

(120 dagar) 
67 % 72 % 71 % 

Antal återkrav 811 931 673 

Återkrav (Miljoner kr) 55,6  86,3  48,0  

Andel återkravsbeslut av samtliga beslut 1,40 % 1,60 % 1,30 % 

Andel återkrav orsakade av 

Försäkringskassan 
36 % 35 % 33 % 

 
   

Källa: Försäkringskassans årsredovisningar 2012-2014 

Försäkringsutgifterna för förmånen sjukersättning uppgick till 42,7 miljarder 

kronor år 2014, en minskning från tidigare år (Försäkringskassans 

årsredovisning 2014). Detta kan bero på att antal personer med sjukersättning 
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och antal beslut har minskat under 2014 (Försäkringskassans årsredovisning 

2013). 

Antal återkrav inom förmånen ökade från 2012 till 2013. Antal återkrav 

uppgick under 2014 till 673 stycken, en minskning från 2013. Det är dock 

oklart om förändringen är en faktisk minskning då den kan bero på stora 

balanser inom handläggningen av återkrav under 2014. Det finns alltså många 

återkrav där orsaken till felet är okänt. Försäkringskassan stod för mellan 33 

och 36 procent av de återkrävda felen (Försäkringskassans årsredovisning 

2014).  

Vanliga fel inom sjukersättning uppges vara att information inte tagits till vara 

inom Försäkringskassan samt att det inte skett någon samordning 

(Försäkringskassans årsredovisning 2014). Vanliga felorsaker uppges även 

vara felregistreringar och att Försäkringskassan ej åtgärdat anmälda ändringar i 

tid (Försäkringskassans årsredovisning 2013). 

Inom sjukersättning är således handläggningsfel en betydande risk för fel. En 

ytterligare felorsak är felaktig eller utebliven information från den försäkrade 

om exempelvis arbetsförmågans nedsättning. Även brister i medicinska 

underlag utgör en risk för felaktigheter inom förmånen (Försäkringskassan, 

2013c).  

Sjukersättningens reglering upplevs vidare som komplicerad av flertalet 

förmånstagare. Förmånstagare uppger svårigheter att förstå vilka villkor som 

berättigar ersättning samt vilka ändringar som ska anmälas till 

Försäkringskassan. Försäkringskassan indikerar ett brett bedömningsutrymme 

inom sjukersättningen och nämner även att det av medarbetare upplevs svårt att 

förklara vissa beslut för de som ansöker om ersättning (Försäkringskassan, 

2012b). 

3.3. Assistansersättning 

Assistansersättningen är en ersättning som en funktionsnedsatt person kan få 

för att bekosta personlig assistans. Funktionsnedsättningen ska vara stor och 

varaktig samt kräva mer än 20 timmar assistans i veckan. Förmånstagaren får 

inte ha fyllt 65 år när de ansöker om ersättning (Socialförsäkringsbalken, SFS 

2010:110). Förmånen kan utbetalas dels direkt till assistansanordnaren, dels 
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direkt till den person som är i behov av assistans, denne anställer då sina egna 

assistenter. Assistansanordnare väljs av förmånstagaren och kan vara kommun, 

kooperativ eller assistansföretag. Assistansersättning ges tills vidare och 

betalas ut som en schablon per assistanstimme, normalt 284 kronor per timme. 

Ersättning kan även ges med förhöjt timbelopp (Socialförsäkringsbalken, SFS 

2010:110 och Försäkringskassan, F). Rätten till assistansersättning föregås då 

det finns andra personer som ska hjälpa den funktionsnedsatte, exempelvis om 

personen bor i gruppbostad eller vårdas på en institution eller ett sjukhus 

(Socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110). 

I samband med ansökning av assistansersättning krävs läkarutlåtande 

beskrivande funktionsnedsättningen och dess påverkan på den enskilda 

individen (Försäkringskassan, G).  

Försäkringskassan uppger att de under 2013 upptäckt flera organiserade fall av 

misstänkta bidragsbrott inom assistansersättningen och att fallen omfattat ett 

stort antal personer. Inom assistansersättningen handlar de felaktiga 

utbetalningarna ofta om stora månatliga belopp som utbetalats under lång tid 

(Försäkringskassans årsredovisning 2013). 

I tabellen nedan redovisas nyckeltal för förmånen assistansersättning.  

Tabell 2 Assistansersättning 

     2012 2013 2014 

Assistansersättning 
   

Individspecifika förmånstagare (ca) 15 900 15 900 16 200 

Bidragsutgifter, brutto (Miljoner kr) 25 908  27 121  28 541 

Andel bedömningar inom målsatt tid, 120 

dagar 
65 % 70 % 

67 % 

Antal återkrav 607 856 690 

Återkrav (Miljoner kr) 54,8  86,6  84,0  

Andel återkravsbeslut av samtliga beslut 3,30 % 3,30 % 2,10 % 

Andel återkrav orsakade av Försäkringskassan 41 % 35 % 12 % 

 
   

Källa: Försäkringskassans årsredovisningar 2012-2014  

Assistansreformen genomfördes 1994 och har inneburit ökad valfrihet för 

personer med funktionsnedsättning (SOU 2014:9). Andelen privata företag på 

marknaden har ökat sedan assistansreformen infördes, från 25 procent år 1997 

till 45 procent år 2011 (ISF 2012:12). År 1994 betalade Försäkringskassan ut 
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assistansersättning till 6 138 brukare, som i genomsnitt hade 66 timmar 

personlig assistans per vecka (ISF 2012:12). I december 2014 erhöll 16 158 

personer assistansersättning som i genomsnitt hade 124 timmar personlig 

assistans per vecka (Försäkringskassans årsredovisning 2014).  

Försäkringsutgifterna för assistansersättningen har ökat sedan 

assistansreformen 1994. Försäkringsutgifternas ökningar beror främst på antal 

ersättningsmottagare, antal beviljade assistanstimmar och beviljad ersättning 

per timme (Försäkringskassans årsredovisningar 2012-2014).  

Antal återkrav har ökat från 607 stycken 2012 till 690 stycken 2014. 

Försäkringskassan stod under 2012-2013 för ungefär 35-40 procent av de 

återkrävda felen. 2014 stod myndigheten endast för 12 procent av de 

återkrävda felen, en markant minskning från 2013. Det är dock oklart om 

ändringarna mellan 2013 och 2014 är faktiska minskningar då de kan bero på 

stora balanser inom handläggningen av återkrav. Det finns alltså många 

återkrav där orsaken till felet är okänt (Försäkringskassans årsredovisningar 

2012-2014).  

Vanliga fel inom assistansersättning är att anmälda förändringar inte åtgärdas i 

tid eller att Försäkringskassan registrerar fel (Försäkringskassans 

årsredovisning 2014). Det kan även handla om fel orsakade av felaktiga 

utredningar eller beräkningar (Försäkringskassan, 2013c). 

Förmåners utformning kan bidra till ökade risker för fel, exempelvis finns det 

en risk att assistansersättningens konstruktion bidrar till ett eventuellt 

överutnyttjande av förmånen. Timschablonen som assistansersättningen är 

baserad på är anpassad till kommunala kostnader för att anordna assistans, 

vilket gynnar anordnare med lägre kostnadsnivå. Förmånens konstruktion kan 

således leda till incitament för att öka antal assistanstimmar per brukare då det 

kan leda till ökade vinstmöjligheter (SOU 2012:6 och ISF 2012:12). 

Ytterligare orsaker till felaktiga utbetalningar kan vara att den försäkrade eller 

dennes ombud överdriver assistansbehovet eller att den försäkrade inte anmäler 

ändrade förhållande till Försäkringskassan (Delegationen mot felaktiga 

utbetalningar, 2007a). Ett ytterligare problem kan också vara bristfällighet i de 

medicinska underlagen. Generellt beskriver intygen ofta en 
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funktionsnedsättning i förhållande till arbetsförmåga istället för det behov av 

stöd i den dagliga livsföringen den enskilda individen är i behov av 

(Statskontoret 2011a). Ökad kvalitet i de medicinska underlagen kan minska 

risken för felaktiga beslut och utbetalningar (Försäkringskassan, 2014b).  

  



18 
 

4. En marknad med asymmetrisk information 

 

 

 

 

 

 

 

Den svenska socialförsäkringen är en marknad som karakteriseras av 

asymmetrisk information. Ingen aktör på marknaden har full information om 

den andra partnern. Den försäkrade är den aktör som söker ersättning från det 

allmänna försäkringssystemet. Det är Försäkringskassan som myndighet som 

sedan utreder och beviljar alternativt avslår rätten till ersättning för den 

försäkrade. Beslutet kan tas med hjälp av olika intyg som styrker den 

försäkrades rätt till ersättning, alternativt styrker omfattningen av den 

försäkrades behov av stöd. Då systemet är statligt finansierat är det betydande 

att det fungerar rättsligt och korrekt. Vilka incitament har egentligen de olika 

aktörerna på marknaden för att göra rätt? Nedan följer en diskussion om de 

olika aktörerna.  

4.1. Aktör 1: Myndigheten och myndighetens handläggare 

Myndigheten, i detta fall Försäkringskassan, har ett reglerat ansvar att bedriva 

sin verksamhet effektivt och i enlighet med gällande rätt. Myndigheten ska 

säkerställa att inga felaktiga utbetalningar görs.  

Inom Försäkringskassan finns ett fokus på kundvänlighet, att se den försäkrade 

som en kund, och snabbhet prioriteras i handläggningen. Detta är faktorer som 

Intygsutförare De försäkrade 

Myndigheten 

och 

myndighetens 

handläggare 
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är en del av kvalitetsaspekten inom Försäkringskassan (Försäkringskassans 

årsredovisningar 2012-2014). Snabb handläggning skulle dock kunna tänkas 

leda till ökade risker för felaktiga utbetalningar.  

Den allt mer decentraliserade styrningen inom myndigheten kan även bidra till 

lokala variationer, olika chefer prioriterar olika. Exempelvis kan det gälla 

aspekter som snabb handläggning och hög beslutskvalitet. Det finns även 

kostnadsaspekter att ta hänsyn till för myndigheten, resurser ska fördelas på 

olika områden och vissa måste prioriteras. Om det finns en risk att lokala 

variationer leder till brister i bemötande och likabehandling kan det påverka 

den enskildes förtroende för myndigheten. Det är av betydelse att allmänheten 

har förtroende för socialförsäkringen och för Försäkringskassan. Saknas 

förtroende för socialförsäkringssystemet och samhällets institutioner kan det 

medföra att viljan hos en individ att göra rätt för sig minskar. Ett incitament för 

att göra rätt som myndighet kan vara strävan efter just högt förtroende från 

medborgarna.  

Försäkringskassans medarbetare spelar en betydande roll när det kommer till 

att rätt beslut tas. Det finns faktorer som kan påverka de anställda på 

myndigheten och deras kapacitet, det kan bland annat vara hög 

arbetsbelastning, ärendeproduktion, dålig intern kommunikation, dåliga IT-

system, otillräckliga handläggarstöd, brist på återkoppling om fel, bristande 

kontrollsystem eller dålig arbetsmiljö. Som tidigare beskrivits i rapporten finns 

det stor risk för att fel uppstår i handläggningen och därmed orsakas av 

myndigheten.   

Handläggares förståelse för och kunskap om regelverket är av betydelse för att 

rätt beslut tas. Erfarenhet, utbildning och kunskapsutbyten med andra 

handläggare kan bidra till en ökad förståelse för de olika ersättningarna. Möten 

med andra handläggare kan vara ett sätt för att få tips på 

förbättringsmöjligheter och andra erfarenhetsutbyten.   

4.2. Aktör 2: De försäkrade 

Socialförsäkringen är relativt transparent för den försäkrade i jämförelse med 

en privat marknad eftersom socialförsäkringen är skriven i lag 

(Socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110). Den försäkrade har 
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anmälningsskyldighet och det är den försäkrades skyldighet att veta vad 

försäkringen innebär. Lagstiftningen kan upplevas som omfattande och 

svårförståelig, vilket kan bidra till att de försäkrade endast besitter begränsad 

information om försäkringen. Den försäkrades incitament att förstå 

socialförsäkringens reglering kan vidare vara låg med anledning av att den 

försäkrade förlitar sig till den myndighet som administrerar försäkringen. 

Oklarheter vad gäller tillämpning och omfattning av socialförsäkringen kan 

medföra över- eller underutnyttjande av försäkringen. Regelutformning, 

transparens och informationen från Försäkringskassan är av betydelse för att 

motverka sådant nyttjande av socialförsäkringen.  

En låg sannolikhet för att fel upptäcks genom kontroller av Försäkringskassan 

kan minska incitamenten för den försäkrade att göra rätt. Det finns vidare 

möjligheter att ekonomiska incitament leder till fel- och överutnyttjande av 

socialförsäkringen. Om nyttan överväger påföljden och sannolikheten att 

upptäckas vid ett felaktigt nyttjande av försäkringen kan det ge ökade 

incitament till sådant beteende.  

Som nämnts tidigare kan den försäkrades attityder och tilltro till systemet 

påverka det individuella nyttjandet av försäkringen. Attityder till arbete, 

förtroendet för myndigheter och socioekonomisk bakgrund kan bidra till ett 

visst beteendemönster av hur socialförsäkringen nyttjas. Föräldrar och bekanta 

kan påverka den försäkrades syn på och tilltro till välfärdssystemet. Ett tryggt 

samhälle kan bidra till en starkare arbetsorientering. Individuella faktorer 

såsom kön, ålder, utbildning och social klass kan ha betydelse för attityden till 

systemet (Molin, 2007). BRÅ (2015) beskriver vidare personer som utnyttjar 

välfärdssystemet och som känner ett stort myndighetsförakt, dessa personer har 

ofta lärt sig utnyttja systemet genom familj, vänner och bekanta (BRÅ 2015:8).   

4.3. Aktör 3: Intygsutförare 

De främst aktuella aktörerna som intygsutförare i denna studie är vården och 

arbetsgivare. Hur ser egentligen incitamenten ut för dessa intygsutförare?  

Tidigare studier från Försäkringskassan (2009), Försäkringskassan (2011c), 

Riksrevisionen (2009:7) samt Inspektionen för socialförsäkringen (2011:8) har 

visat att kvaliteten på läkarintyg är bristfällig (Försäkringskassan, 2009 och 
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2011c, RiR 2009:07 och ISF 2011:8). Med bristfällig kvalitet avses att läkaren 

inte i tillräcklig utsträckning har fyllt i de uppgifter som Försäkringskassan 

behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning. En orsak till bristfälliga 

intyg kan vara att intygsutförarna inte har tillräcklig kunskap om vilken typ av 

information som Försäkringskassan är i behov av (Försäkringskassan, 2011c).  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver i en studie hur intyg i 

socialförsäkringen möjliggör fusk och överutnyttjande. Med intyg menas en 

handling upprättad av tredje part. Intygsgivare är exempelvis läkare, 

arbetsgivare, hyresvärdar, samt representanter för skolor och universitet. Intyg 

kan vara falska, manipulerade eller på annat sätt oriktiga. Intyg som lämnas av 

sökande själv kan särskilt bidra till incitament för manipulationer. Den sökande 

kan själv ha förändrat eller förfalskat intyg men även intygsutföraren kan vara 

inblandad (BRÅ 2015:8).  

Överdrivet behov och simulering kan förekomma i förfalskade läkarintyg. En 

möjlig förklaring till oriktiga läkarintyg kan vara att läkare har hög 

arbetsbelastning och begränsade möjligheter till utredning. Därmed förlitar sig 

läkaren på patientens ord. Läkare kan även utsättas för hot. Att undvika neka 

intyg då man vill behålla nöjda kunder kan vara ett annat incitament för läkare 

att skriva oriktiga intyg. Tillsynen på detta område är även låg, vilket kan bidra 

till ökade risker för felaktiga intyg.  

Vad gäller arbetsintyg manipuleras ofta dessa med syfte att åstadkomma en 

högre lön. Det kan dock vara så att de manipuleras i syfte att åstadkomma en 

lägre lön om detta krävs för att bli berättigad en viss ersättning. Det kan handla 

om att arbetsgivaren vill vara vänlig mot arbetstagare men det kan även vara så 

att arbetsgivaren har ett behov av arbetstagare för egna bedrägerier (BRÅ 

2015:8).   
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5. Teoretisk referensram och tidigare studier 

5.1. Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information innebär, som tidigare nämnts, att det på en marknad 

finns aktörer som inte har fullständig information om varandra. Asymmetrisk 

information kan bidra till att en marknad fungerar mindre effektivt. Det finns 

två vanligt förekommande exempel på asymmetrisk information, adverse 

selection och moral hazard (Akerlöf, 1970). 

På en privat försäkringsmarknad kan det så kallade fenomenet adverse 

selection uppstå genom att individer med en högre risknivå söker sig till 

försäkringar snarare än individer med en lägre risknivå. Om ett 

försäkringsbolag på en privat marknad sätter ett pris baserat på ett 

genomsnittligt utfall skulle endast de individer med en hög risknivå finna det 

lönsamt att teckna försäkringen. De individer med en låg risknivå skulle inte 

finna försäkringen lönsam. Detta skulle leda till för höga kostnader för 

försäkringsbolaget. För att försäkringsbolaget ska överleva måste de basera 

priset på de individer med en hög risknivå. Därmed uppstår en selektion av 

kunder (Rothschild & Stiglitz, 1976). 

På samma sätt uppstår problematiken med adverse selection i exempelvis en 

sjukförsäkring. För att undvika att endast de som löper en hög risk att bli sjuka 

tecknar en sådan försäkring kan nyttan för alla individer ökas genom att 

samhälleliga institutioner kräver att alla medborgare köper försäkringen i 

enlighet med den genomsnittliga risknivån för hela befolkningen. De individer 

som löper en hög risk att bli sjuka får det bättre då de kan köpa försäkringen till 

ett pris som är lägre än deras egentliga risknivå. De individer som löper en låg 

risk att bli sjuka får det bättre då de omfattas av försäkringen till ett lägre pris 

än vad vore situationen om sjukförsäkringen erbjöds på en privat marknad. 

Genom att alla deltar i det offentliga systemet förhindras adverse selection 

(Varian, 2010).  

Det finns även studier som visar att adverse selection kan förhindras med en 

obligatorisk socialförsäkring. Adverse selection kan dock uppstå i den mening 

att personer som är mer benägna att vara hemma från arbete eller mindre 
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trogna sitt arbete mer frekvent söker ersättning från det offentliga systemet 

(Johansson & Palme, 2004).  

Fenomenet moral hazard innebär däremot att individer förändrar sitt beteende 

vid vetskapen om att de är försäkrade mot negativa utfall. En individ kan antas 

ha starkare incitament att undvika ett negativt utfall om denne inte är försäkrad 

mot det negativa utfallet. Om ett försäkringsbolag däremot till fullo 

kompenserar ett negativt utfall har den försäkrade knappast incitament att 

anstränga sig för att undvika det negativa utfallet. Bristen på incitament att 

agera på ett sådant sätt som minskar sannolikheten för ett visst negativt utfall 

kallas moral hazard. Generellt bör försäkringsbolag inte erbjuda full försäkring 

utan låta den försäkrade stå för en del av risken, därmed skapas incitament för 

den försäkrade att agera på ett sådant sätt som minskar sannolikheten för ett 

visst negativt utfall (Rothschild & Stiglitz, 1976). 

Moral hazard kan uppstå i en offentlig socialförsäkring eftersom individer är 

försäkrade mot negativa utfall vid exempelvis sjukdom och ekonomiska 

svårigheter. Förekomsten av moral hazard kan leda till ett överutnyttjande eller 

felutnyttjande av socialförsäkringen, incitament att undvika gå in i eller 

incitament att lämna ett ersättningssystem kan påverkas av vetskapen av att 

man omfattas av den offentliga försäkringen (SOU 2011:12).  

5.1.1. Sjukförsäkringen 

Flera studier visar på att moral hazard förekommer i den svenska 

socialförsäkringen genom att undersöka hur förändrade ersättningsnivåer 

påverkar de försäkrades beteenden (SOU 2011:12).  Bland andra visar 

Johansson & Palme (2005) på moral hazard inom den svenska sjukförsäkringen 

genom att studera en reform införd i Sverige 1991, vilken innebar lägre 

ersättningsnivåer för de försäkrade. Studien visade att sjukfrånvaron minskade 

till följd av den lägre ersättningsnivån och därmed att moral hazard 

förekommer i den svenska sjukförsäkringen (Johansson & Palme, 2005). 

I Sverige har man i empiriska studier även funnit substitution mellan 

sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringssystemen. Arbetslösa som kan få 

högre ersättning från sjukförsäkringen tenderar att ansöka om sjukersättning 
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(Hall & Hartman, 2010). Dessa personer utnyttjar då felaktigt sjukförsäkringen 

och kan därmed få felaktiga utbetalningar från systemet.  

Striktare kontroller och andra eventuella påföljder kan påverka den försäkrades 

beteende. Studier från Sverige visar vidare att krav på läkarintyg tidigare i 

sjukskrivningsprocessen minskar illegal sjukfrånvaro. Hesselius, Johansson 

och Larsson (2005) undersöker hur kravet på läkarintyg påverkar individers 

sjukfrånvarobeteende. Vid sjukfrånvaro längre än sju dagar ska en läkare 

intyga om nedsatt arbetsförmåga för att den försäkrade ska få fortsatt 

ersättning. Undersökningen genomfördes genom att en slumpmässigt vald 

grupp behövde visa läkarintyg först efter 14 dagars sjukfrånvaro. Det 

genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar ökade med 6,6 procent då den 

legitima kontrollen senarelades. Medellängden på sjukfrånvaroperioden 

förlängdes från 11,86 dagar till 12,64 dagar. Sannolikheten för återgång till 

arbete var som störst dagarna innan krav på läkarintyg medan efter 15 dagar 

skiljde sig detta inte längre åt mellan grupperna (Hesselius, Johansson och 

Larsson, 2005).  

ISF (2010a) har utfört kvantitativa undersökningar där man tittat på regionala 

skillnader i sjukförsäkringens utfall och därmed rättstillämpning. De regionala 

skillnader som hittats kan indikera på en viss osäkerhet om hur regler ska 

tillämpas då den lokala arbetsmarknaden inte längre verkar ha någon betydelse 

för sannolikheten att beviljas sjukersättning. Regeländringar och andra övriga 

förutsättningar för Försäkringskassans administration att bedriva likformigt 

arbete verkar ha betydelse för ett likformigt utfall.  Det har inom studien inte 

identifierats något mönster som indikerat på systematiskt över- eller 

underutnyttjande av försäkringen i vissa delar av landet då varaktigheten i de 

regionala mönstren varit svaga (ISF, 2010:6).  

5.1.2. Assistansersättningen 

Regeringen beslutade under 2011 att tillsätta en utredning om åtgärder mot 

fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen. 

Utredningen menade att assistansersättningen är utsatt för fusk och 

överutnyttjande, att det finns starka ekonomiska incitament i systemet och att 

kontrollmöjligheterna är svaga. Utredningen pekar på att sannolikheten att 
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upptäcka fusk är låg. Dessa faktorer kan leda till ett överutnyttjande av 

ersättningen (SOU 2012:6).  

De ekonomiska incitament som påvisas inom assistansersättningen kan påverka 

beteendet hos olika aktörer; brukaren, närstående eller assistansanordnare. 

Konstruktionen att ersättning utgår med en schablon per timme assistans ökar 

drivkrafterna till att öka antal timmar som brukaren är i behov av då detta ger 

ökade vinstmöjligheter. Det finns heller inget krav på att överskott ska 

användas till personlig assistans utan det kan exempelvis gå till marknadsföring 

eller kostnader för juridisk service (SOU 2012:6). Även ISF menar på 

ovanstående i sin rapport Assistansmarknaden – en analys av timschablonen 

(ISF 2012:12). 

Utredningen har funnit att antal beviljade timmar per person har ökat sedan 

reformen trädde i kraft 1994, vilket även nämnts tidigare i rapporten. 

Utredningen fann inte några förklaringar till ökningen som kunde härledas till 

exempelvis utvecklingen av funktionsnedsättningar i befolkningen eller 

dokumenterad ökning av funktionshindrades stödbehov. I stället konstaterades 

att det ökade antalet timmar främst beror på schablonersättningens 

konstruktion och beloppets nivå (SOU 2012:6).  

Statskontoret skriver att andelen brukare med privata anordnare har ökat sedan 

assistansreformen (1994) samt att det har blivit allt vanligare att 

assistansföretagen tillhandahåller juridisk rådgivning och att de företräder 

brukaren i förhållande till Försäkringskassan. Omfattningen av 

assistansersättning förhandlas mellan dessa parter och ibland läggs begärda 

antal assistanstimmar på en hög nivå för att undvika att riskera att den 

försäkrade blir beviljad för få timmar av Försäkringskassan. I ett sådant fall är 

det upp till Försäkringskassan att motivera en annan bedömning av antal 

assistanstimmar (Statskontoret 2011a). I en sådan förhandlingssituation 

föreligger asymmetrisk information där Försäkringskassan saknar fullständig 

information om brukarens egentliga behov. Statskontoret menar vidare att 

assistansersättningen kan missbrukas på flera olika sätt. Det har t.ex. 

uppmärksammats fall när en person har beviljats assistans, utan att ha en 

funktionsnedsättning (Statskontoret 2011:16). 
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De studier som benämnts i detta avsnitt relaterar främst till felaktiga 

utbetalningar som är avsiktliga eller på något sätt medvetna. Det finns dock 

omfattande felaktiga utbetalningar som beror på oavsiktliga fel eller systemfel. 

Sådana felaktigheter härleds snarare till myndighetens interna verksamhet och 

styrning. Exempelvis kan sådana felaktigheter bero på arbetsmiljö, hög 

arbetsbelastning, att handläggare jobbar i flertalet system som inte är 

sammankopplade eller brister i informationstillgång.  

5.2. Attityder till och förtroendet för socialförsäkringen 

Förtroendet för samhälleliga institutioner har tidigare i rapporten diskuterats 

som betydande för individers vilja att göra rätt. FUT-delegationen har utfört en 

studie om attityder till bidragsfusk, 75 procent av allmänheten respektive 

handläggare ansåg att bidragsfusket var mycket eller ganska omfattande. 

Studien visade även att uppfattningen av omfattningen av bidragsfusket verkar 

ha ökat med tiden samtidigt som moralen i Sverige har försämrats. Cirka 50 

procent av handläggarna och cirka 40 procent av allmänheten ansåg det enkelt 

att få ut mer ersättning än berättigat. 25 procent av allmänheten hade vetskap 

om någon som fått ut mer ersättning än vad han eller hon var berättigad till 

(Delegationen mot felaktiga utbetalningar, 2007b).  

Samverkansuppdraget presenterade en uppföljning av den attitydundersökning 

om bidragsbrott som FUT-delegationen stod för. De flesta ställde sig avvisande 

mot bidragsfusk och färre hade en accepterande attityd mot bidragsbrott 

jämfört med 2007. 34 procent ansåg det lätt att få ut mer bidrag och 

ersättningar än vad man är berättigad till. Dock anser fler att det är ett större 

problem att personer inte får de bidrag de är berättigade till än att personer 

medvetet försöker få ut för mycket bidrag och ersättningar (ESV 2012:6).  

Försäkringskassan (2006) har vidare funnit att individvariationer i 

sjukförsäkringsutfall bland annat kunnat härledas till de försäkrades attityder 

(Försäkringskassan, 2006). Även Haugen m.fl. (2008) visar att attityder 

påverkar nyttjandet av sjukförsäkringen. Det kan bland annat handla om under 

vilka omständigheter det anses berättigat att anmäla sjukfrånvaro. Även 

hemland och region tenderade att påverka benägenheten för sjukfrånvaro 

(Haugen m fl., 2008).  
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Förtroendet mellan medborgare är vidare en förutsättning för att 

välfärdssystemet ska fungera. Tilliten bland svenskar är hög samtidigt som 

moralen i Sverige anses ha försämrats. Även tillit till samhällets institutioner är 

av betydelse för att individer gör rätt för sig, dock har förtroendet för 

samhällets intuitioner försämrats (Delegationen mot felaktiga utbetalningar, 

2007c). Försäkringskassan (2012d) menar att allmänhetens förtroende för 

Försäkringskassan sjunkit under 2000-talet. Studien visar på att faktorer som 

legitimitet, kompetens, bemötande, effektivitet och utfallsrättvisa har betydelse 

för individers förtroende för Försäkringskassan. Legitimitet, kompetens och 

bemötande uppfattas fungera bättre än vad Försäkringskassans rutiner och 

likabehandling gör (Försäkringskassan, 2012d). Enligt den generella teorin om 

förtroende bör högre utbildning och ett gott socialt kapital medföra en hög 

tillits- och förtroendenivå (Försäkringskassan, 2014d). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning och utredningar 

främst har fokuserat på att undersöka individers beteendemönster i deras 

nyttjande av försäkringar. Det finns dock lite forskning gjord som undersöker 

om det finns variationer mellan olika delar av landet, s.k. regional variation.  

Denna studies hypotes är att det inte föreligger någon regional variation inom 

Försäkringskassan, dvs. att individer och lokala försäkringskontor runt om i 

landet agerar på ett liknande sätt när det gäller nyttjandet och bedömningen av 

socialförsäkringsersättningar. 
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6. Empirisk metod 

6.1. Data 

Det är av betydelse att felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen 

minimeras och att det inte finns någon regional variation inom landet när det 

gäller nyttjandet och bedömningen av socialförsäkringsersättningar. Eftersom 

det finns regional heterogenitet över individer kontrolleras för ett antal 

individegenskaper som kan ha betydelse för att ett återkrav kan komma att 

uppstå. Vidare har Försäkringskassan gjort riktade kontrollinsatser mot 

förmånstagare under den studerade tidsperioden. 

Viss deskriptiv statistik redovisas i appendix 1.  

Registerbaserad individdata används för att skatta sannolikheten för 

återkravsbeslut och för att undersöka regionala variationer inom de studerade 

förmånerna. Datamaterialet som har använts i undersökningen har inhämtats 

från Statistiska Centralbyråns databas LISA, Longitudinell integrationsdatabas 

för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier, samt Försäkringskassans 

datalagringsbas STORE och myndighetens återkravsdatabas. Med anledning av 

att Försäkringskassan endast har fört statistik om återkravsärenden på 

förmånsnivå sedan 2012 avgränsas tidsperioden i denna studie bakåt i tiden till 

att omfatta år 2012. Den senast uppdaterade statistiken som finns tillgänglig 

hos Statistiska Centralbyrån avser 2013, därmed kommer denna studie omfatta 

tidsperioden 2012-2013.  

Populationen består av individer som erhållit ersättning från någon av 

Försäkringskassans förmåner sjukersättning eller assistansersättning under den 

aktuella tidsperioden. Populationen uppgår totalt till cirka 740 000 individer.  

6.1.1. Förklaringsvariabler 

De individkarakteristika som kontrolleras för i denna studie framgår nedan. 

Variablerna presenteras även i appendix 2.   

Ålder 

Ålder kan tänkas påverka sannolikheten för att få återkrav eftersom olika 

åldersgrupper utgör olika generationer i den svenska befolkningen. Det kan 

tänkas att olika generationer kan ha olika syn på välfärdssystemet. Uppväxt, 
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trender, miljö och liknande faktorer kan bidra till generationsskillnader som 

påverkar människans beteende och värderingar. Det kan även vara rimligt att 

Försäkringskassan riktar kontroller mot förmånstagare som har ett potentiellt 

långvarigt framtida uttag från socialförsäkringssystemet.  

Kön samt utbildningsnivå 

Av en undersökning som FUT-delegationen utfört framgår det att det går att 

hitta skillnader inom olika grupper av individer i deras acceptans till 

bidragsfusk. Som exempel lyfts det fram att inom den grupp som anses ha en 

hög acceptans för bidragsfusk är män något mer accepterande till fusk än 

kvinnor samt att ungdomar accepterar fusk i en högre grad än äldre. Av 

undersökningen framgår det även att akademiker i högre grad befann sig i den 

grupp som var mest fördömande till fusk (Delegationen mot felaktiga 

utbetalningar, 2007c).  

Kön kan därför vara en individkarakteristika som kan påverka sannolikheten att 

få ett återkrav, likaså utbildningsnivå.  

Förvärvsinkomst 

Sjukersättning och assistansersättning är förmåner som ofta hör samman med 

arbetsoförmåga och inkomstbortfall. Därför kan det tänkas vara mer 

förekommande att förmånstagare av dessa ersättningar har en lägre 

förvärvsinkomst. Förmånstagare med hög förvärvsinkomst kan därmed 

förmodas vara oberättigade förmånstagare. 

Ersättningsbelopp  

Ersättningsbelopp kan påverka sannolikheten för återkrav om de som felaktigt 

nyttjar socialförsäkringen tenderar att försöka få ut hög ersättning från 

systemet. Det vore även motiverat att Försäkringskassan riktar kontroller mot 

förmånstagare som har en hög ersättningsnivå.   

Egen företagare (D) 

Individkarakteristikan att vara en egen företagare jämfört med anställd kan 

tänkas påverka sannolikheten för återkrav med anledning av att egenföretagare 

endast har sig själv som överordnad. Jämfört med en anställd behöver 
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egenföretagaren inte bevisa för en ytterligare part att hon eller han exempelvis 

är sjuk. En anställd kan även förefalla mer angelägen om att tillfredsställa sin 

arbetsgivare med en hög arbetsnärvaro. 

Förvärvsarbetande (D) 

Det har påvisats att det finns substitution mellan sjukförsäkrings- och 

arbetslöshetsförsäkringssystemen (Hall & Hartman, 2010), varför 

förvärvsarbetande eller ej kan tänkas ha en påverkan på sannolikheten att få 

återkrav. 

Födelseland 

Födelseland kan påverka sannolikheten för att få återkrav då det kan antas att 

personer med olika ursprung har olika uppväxter, kulturer och attityder till 

välfärdssystem. Även kunskap i det svenska språket kan ha betydelse för 

förståelsen för den svenska socialförsäkringen.  

Civilstånd (D) 

Civilstånd gift/ogift kan påverka sannolikheten för återkrav med tanke på 

eventuell substitution mellan föräldraförmåner såsom tillfällig föräldrapenning 

(VAB) och sjukersättning. 

Grupperingsvariabeln bostadslän 

Sjukersättning och assistansersättning handläggs av lokala försäkringskontor i 

regel i närheten av förmånstagarens bostadsort. Få ärenden flyttas mellan olika 

kontor, därmed kan de försäkrade grupperas regionalt. Detta görs utifrån 

förmånstagarens bostadslän. Det finns ungefär dubbelt så många handläggande 

kontor som län, varför län anses mer passande som regional indelning jämfört 

med bostadskommun.  

6.1.2. Diskussion 

En alternativ population såsom enskilda beviljade beslut kan anses mer lämplig 

än individer som erhållit ersättning från någon av de studerade förmånerna. Ett 

återkravsbeslut eller en felaktig utbetalning är nödvändigtvis inte relaterad till 

de omständigheter som råder när återkravet ställs, utan felet uppstår när 

beslutet tas i det ursprungliga ärendet. Det vore därför önskvärt att kunna 
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matcha ett återkravsbeslut till det ordinarie beslutet. Det finns dock brister i 

Försäkringskassans verktyg för sådan uppföljning som begränsat möjligheten 

att analysera ursprungliga beslut. Det går inte att följa ett beslut för en specifik 

individ för att se om just det beslutet lett till ett återkrav.  

Preskriptionstiden för ett ärende hos Försäkringskassan är tio år, vilket betyder 

att ett återkravsbeslut kan fastställas för ett ärende som högst beviljats tio år 

tidigare. Genom att utgå från beslut skulle de individegenskaper som råder vid 

tidpunkten för beslut om ersättning fångas upp. Är återkravsbeslut istället 

utgångspunkten fångas de individegenskaper som råder vid återkravstillfället 

upp. Vissa förklarande variabler som exempelvis kön, födelseland och 

utbildningsnivå kan dock antas vara mer svårföränderliga över tid. Dessutom 

uppger Försäkringskassan att de haft stora balanser inom 

återkravsverksamheten under 2013, vilket innebär att det finns risk för att vissa 

återkrav som uppstod 2013 har fastställts först under 2014 (Försäkringskassans 

årsredovisning 2014).  

Anledningen till att förmånstagarna utgör populationen i denna studie är på 

grund av de begränsningar som finns i den tillgängliga statistiken hos 

Försäkringskassan. Försäkringskassan har, som nämnts ovan, ingen registrerad 

information som kan koppla ett återkravsbeslut till det ordinarie beslutet. Det 

finns inte heller registrerat i återkravsbeslut under vilken tidsperiod de felaktiga 

utbetalningarna skett eller när det ursprungliga beslutet togs, dock finns 

information om vilket kontor som tagit beslut i ärendet. Individ- och 

kontorsegenskaper kan därmed kopplas till året för återkravsbeslut.    

Inom sjukersättning och assistansersättning anses det osäkert när eller hur 

snabbt felaktiga utbetalningar upptäcks. Föränderliga oberoende variabler har 

därför testats med olika tidsaspekter, det vill säga att exempelvis 

förmånstagarens inkomst inkluderats i modellen i form av inkomsten det året 

som återkravet fastställs, inkomsten året innan återkravet fastställs och 

genomsnittlig inkomst av de två eller tre åren innan återkravet fastställts. 

Även kontor kan tänkas förändras över tid. Datamaterialet visar dock att antal 

årsarbetare och antal startade ärenden på kontoren legat på en stabil nivå med 

mindre förändringar under perioden 2010-2013. Det har dock skett omfattande 
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omstruktureringar inom Försäkringskassan tidigare år. I januari 2005 slogs de 

21 allmänna försäkringskassorna samman med Riksförsäkringsverket och 

bildade den gemensamma myndigheten Försäkringskassan, under 2008 

infördes vidare så kallade nationella försäkringscenter (ISF 2010:9). Det finns 

därmed en risk att kontor lagts ned och startats upp under den tid som passerar 

innan ett beslut leder till ett eventuellt återkravsbeslut, detta innebär att ett 

kontor för tio år sedan kan ha haft många felaktiga beslut medan det idag har 

utvecklats till ett kontor med få felaktiga beslut. I en sådan situation kan 

egenskaperna för ett kontor med få återkrav indikera på en ökad sannolikhet för 

återkrav på grund av kontorets tidigare karakteristika.   

Att omfattande omstruktureringar skett inom Försäkringskassan bör även 

finnas i åtanke när det gäller verksamhetsriktad styrning. Detta kan påverka 

tidsmässiga skillnader och även hur arbetet mot felaktiga utbetalningar 

bedrivits.  

Kontorsvariabler som arbetsmiljö, styrning, storlek på kontor med mera är 

faktorer som inte kunnat tas hänsyn till i denna studie. Även hur 

Försäkringskassan påverkas av sina samverkanspartner och 

informationsdelning mellan myndigheter kan ha betydelse för kvaliteten i 

Försäkringskassans ärenden (ISF 2014:24). Detta är dock faktorer som inte 

kunnat kvantifieras i denna studie. Det har heller inte funnits möjlighet att 

kontrollera för de riktade kontrollinsatser som Försäkringskassan genomfört 

under den studerade tidsperioden. 

6.2. Modellspecifikation 

För studien används en flernivå (hierarkisk) logistisk regressionsanalys. 

Regressioner utförs för de två förmånerna separat under tidsperioden 2012-

2013. Alla beräkningar är utförda i STATA. En logistisk modell är lämplig när 

den beroende variabeln antar ett eller ett annat värde, det vill säga om en 

specifik förmånstagare fått ett återkrav eller inte (Gujarati, 2009).  

Grundmodellen kan skrivas enligt följande:  

𝑆(𝑌 = 1) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑖𝑥𝑖

1+ 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑖𝑥𝑖
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Där Y är den beroende variabeln, βk är koefficienten associerad med ett visst 

utfall och xi är en förklarande variabel associerad med en individuell 

observation i. Den beroende variabeln Y är definierad enligt följande: 

𝑌 = {
 0 𝑜𝑚 𝑓ö𝑟𝑚å𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑓å𝑡𝑡 𝑛å𝑔𝑜𝑡 å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2012 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2013
 1 𝑜𝑚 𝑓ö𝑟𝑚å𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑓å𝑡𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑡𝑡 å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2012 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2013   

  

Flernivå (hierarkisk) logistisk regressionsanalys är lämplig när den beroende 

variabeln är binär och när datamaterialet är grupperat och den beroende 

variabeln är korrelerad inom grupper (Bickel, 2007). I denna studie kan det 

antas att förmånstagare är grupperade inom handläggningskontor då 

förmånerna handläggs av lokala försäkringskontor. Varje kontor omfattar vissa 

förmånstagare, antalet kan variera från kontor till kontor. Anledningen till att 

den beroende variabeln kan anses vara korrelerad inom kontor kan vara att man 

förväntar sig att det finns en viss lokal styrning eller vissa lokala 

kontorsegenskaper som skiljer sig hos kontoren.  

Modellens regressionsresultat kommer att visa om regional variation finns. 

Modellens output visar en koefficient för variabilitet, en uppskattad variation 

som är standardavvikelsen av det slumpmässiga interceptet (Rabe-Hesketh & 

Skrondal, 2008). Den visar således standardavvikelsen från den totala 

populationens skattade sannolikhet. Utifrån regressionsresultatet i STATA kan 

även den så kallade intraklasskorrelationskoefficienten (ICC) för korrelation 

inom grupper fås fram. Den visar om den beroende variabeln är korrelerad 

inom grupper, för denna studie om den beroende variabeln är korrelerad inom 

Försäkringskassans lokala kontor. En anledning till detta kan vara lokal 

styrning eller lokala kontorsegenskaper. ICC säger hur stor del av variationen 

som är mellan kontor och inte mellan individer inom kontor. Om ICC är hög är 

det en indikation på att individerna inom varje kontor är lika varandra jämfört 

med individer i de övriga kontoren. Det innebär då att det finns en regional 

variation mellan kontor (Bickel, 2007). Modellens resultat kommer även att 

visa den skattade sannolikheten för att få ett återkrav.  

För att ytterligare beskriva uppbyggnaden av en flernivå (hierarkisk) 

regressionsmodell kan man säga att den består av flera nivåer, i detta fall två. 

Regressionsekvation nivå 1: 
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𝑌  =  𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝑋1   + (𝑢0𝑗 + 𝑢1𝑗 𝑋1 + 𝜀𝑖𝑗 )  

I ekvationen är 𝛽0𝑗 ett slumpmäsigt (”random”) intercept och 𝛽1𝑗 är en 

slumpmässig (”random”) lutningskoefficient. Det finns således flera 

slumpartade parametrar.  𝜀𝑖𝑗 är den vanliga residual-termen i enlighet med en 

vanlig regressionsmodell (en nivå). Feltermen ovan består även av 

variabiliteten med avseende på det slumpartade interceptet, 𝑢1𝑗 𝑋1 
, och den 

slumpartade lutningskoefficienten, 𝑢0𝑗 . Modellen ovan kan jämställas med en 

”random” koefficient regressions modell. Eftersom variabiliteten i interceptet 

och lutningskoefficienten anses vara funktioner av en grupperingsvariabel, 

vilket är 𝑋1 aggregerat på en gruppnivå, fås nedanstående regressionsekvation. 

Regressionsekvation nivå 2:  

𝛽0𝑗 = ϒ00 + ϒ01𝑋12 + 𝑢0𝑗 
   

𝛽1𝑗 = ϒ10 + ϒ11𝑋12 + 𝑢1𝑗 
   

Varje slumpartad (”random”) koefficient är en beroende variabel och har en 

unik ekvation. Koefficienterna uttrycks därmed som ett utfall av variabler på en 

högre nivå. Målet med ekvationerna är att ta hänsyn till 

grupperingsvariabiliteten i 𝛽0𝑗 och 𝛽1𝑗. ϒ00 är det genomsnittliga interceptet 

över grupper, ϒ01 är effekten av koefficienten för grupperingsnivåns oberoende 

intercept. ϒ10 är den genomsnittliga lutningskoefficienten för de individuella 

koefficienterna över grupper medan ϒ11 är effekten av koefficienterna för 

grupperingsnivåns oberoende lutningskoefficienter (Bickel, 2007). 

Genom att substituera in ekvationerna i nivå 2 i ekvationen för nivå 1 fås 

modellens slutliga specifikation nedan. Endast 𝛽0𝑗 är en slumpartad 

(”random”) effekt eftersom det är den enda variabeln som har en term som 

varierar med grupp, 𝑢0𝑗 
. Resterande variabler är konstanta över grupper 

(Bickel, 2009).  

𝑌𝑖𝑗  = ϒ00 + ϒ01𝑋12 + ϒ10𝑋1 + ϒ11𝑋12 𝑋1+(𝑢1𝑗 𝑋1 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 )  

För specifikation över de oberoende variablerna se appendix 2. 
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7. Resultat och diskussion 

Separata skattningar har gjorts för respektive sjuk- och assistansersättning. 

Skattningsresultaten redovisas nedan.  

Sjukersättning 

I tabell 3 redovisas resultaten för sjukersättning.  

Tabell 3 Sjukersättning 

Minst ett återkrav under aktuellt år Antal observationer: 712 079 
 

  Koefficient 
 

z värde 

Ålder 
 

-0,0490*** 
 

-14,16 

Kvinna (D) 
 

-0,7571*** -15,52 

Förvärvsinkomst 
 

0,0004*** 
 

9,93 

Ersättningsbelopp 
 

-0,0019*** 
 

-13,64 

Egen företagare (D) 
 

0,1827 
 

1,40 

Förvärvsarbetande (D) 
 

-0,2326* 
 

-1,88 

Födelseland Norden 
 

0,1749 
 

0,95 

Födelseland Övrigt 
 

0,3950*** 
 

5,83 

Utbildningsnivå Gymnasial 
 

0,0259 
 

0,33 

Utbildningsnivå Eftergymnasial 
 

0,0352 
 

0,35 

Utbildningsnivå Forskarutbildning 
 

-0,1081 
 

-0,23 

Utbildningsnivå ospecificerad 
 

-1,6121*** 
 

-3,69 

Civilstånd ogift (D) 
 

-0,4292*** 
 

-4,81 

Koefficient för variabilitet 0,0221  

Signifikansnivå markeras med * på 10-procentsnivån, ** på 5-

procentsnivån och *** på 1-procentsnivån.  

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) och egna beräkningar. 

 

Den skattade sannolikheten för att få minst ett återkrav under aktuellt år inom 

förmånen sjukersättning är 0,0012 procent. Av tabellen framgår att det finns ett 

antal olika individkaraktäristika som påverkar den skattade sannolikheten för 

återkrav. Sannolikheten för återkrav ökar med förmånstagarens inkomst eller 
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om förmånstagaren är född utanför norden. Högre ålder, att förmånstagaren är 

en kvinna, att denne är förvärvsarbetande, ersättningens storlek och att 

förmånstagaren är ogift minskar däremot sannolikheten för återkrav.  

Koefficienten för variabilitet, 0,0221, är standardavvikelsen av det 

slumpmässiga interceptet (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2008). Detta innebär att 

de regionala grupperna skiljer sig åt från den totala populationen. Koefficienten 

för korrelation inom grupper (ICC) är 0,0067, vilket dock indikerar en mycket 

låg regional variation mellan grupper.  

Assistansersättning 

I tabell 4 nedan redovisas resultatet för assistansersättning.  

Tabell 4 Assistansersättning 

Minst ett återkrav under aktuellt år Antal observationer: 27 843  
     

  Koefficient 
 

z värde 

Ålder 
 

-0,0161*** 
 

-5,30 

Kvinna (D) 
 

-0,1850** 
 

-1,96 

Förvärvsinkomst 
 

-0,0000 
 

-0,34 

Ersättningsbelopp 
 

-0,0000*** 
 

-4,07 

Egen företagare (D) 
 

0,1234 
 

0,37 

Förvärvsarbetande (D) 
 

-0,4128 
 

-1,38 

Födelseland Norden 
 

0,2103 
 

0,95 

Födelseland Övrigt 
 

0,2574* 
 

1,79 

Utbildningsnivå Gymnasial 
 

-0,0004 
 

-0,00 

Utbildningsnivå Eftergymnasial 
 

0,0413 
 

0,27 

Utbildningsnivå Forskarutbildning 
 

0,8763 
 

1,02 

Utbildningsnivå ospecificerad 
 

-0,4337*** 
 

-3,84 

Civilstånd ogift (D) 
 

0,0724 
 

0,58 

Koefficient för variabilitet 0,1747  

Signifikansnivå markeras med * på 10-procentsnivån, ** på 5-

procentsnivån och *** på 1-procentsnivån.  

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) och egna beräkningar. 
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Den skattade sannolikheten för att få minst ett återkrav under aktuellt år inom 

förmånen assistansersättning är 0,0155 procent. Av tabellen framgår att 

minoriteten av de olika individkaraktäristika påverkar den skattade 

sannolikheten för återkrav. Bland annat minskar en högre ålder sannolikheten 

för återkrav, likaså faktumet att förmånstagaren är en kvinna och 

ersättningsbeloppets storlek.  

När det gäller den regionala variationen för assistansersättning så är den större 

än för sjukersättning. Koefficienten för variabilitet, 0,1747, är 

standardavvikelsen av det slumpmässiga interceptet (Rabe-Hesketh & 

Skrondal, 2008). Detta innebär att grupperna skiljer sig åt från den totala 

populationen. Koefficienten för korrelation inom grupper (ICC) är 0,0504 för 

assistansersättningen, vilket dock indikerar låg regional variation mellan 

grupper.  

Regressionerna för dessa förmåner har även utförs med undantag för större län 

såsom Stockholms län, Västra Götalands län och Skånes län, där det kan finnas 

fler handläggande kontor inom ett och samma län.  Resultatet visar oförändrat 

på en låg regional variation mellan kontor inom både sjukersättningen och 

assistansersättningen. 

Ytterligare beskrivning av resultatet finns i appendix 3.  

7.1. Diskussion 

Försäkringskassan betalar årligen ut cirka 200 miljarder kronor i ersättningar 

och bidrag. Varje år betalas även stora belopp ut felaktigt från 

socialförsäkringen.  De felaktiga utbetalningarna kan vara både avsiktliga och 

oavsiktliga samt orsakade av Försäkringskassan, den försäkrade eller tredje 

part. Studien har påvisat att det finns låg regional variation inom förmånerna 

sjukersättning och assistansersättning när det gäller återkravsbeslut under den 

studerade tidsperioden. Resultatet har vidare påvisat att regionala variationer är 

något mer påtagliga inom assistansersättningen jämfört med sjukersättningen. 

Då förmånerna handläggs lokalt, i regel i närheten av var förmånstagaren bor, 

kan den regionala variationen även härledas till variationer mellan 

Försäkringskassans kontor. Studiens resultat visar ingen tydlig indikation på att 

det finns regionala variationer inom Försäkringskassan. Detta innebär att 
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individer och lokala försäkringskontor runt om i landet agerar på ett liknande 

sätt när det gäller nyttjandet och bedömningen av socialförsäkringsersättningar. 

Problem med bristande likformighet och rättvis tillämpning har dock härutöver 

tidigare uppmärksammats inom både sjukersättning och assistansersättning 

(ISF, 2010a och Försäkringskassan, 2014b). Likabehandling och ett likformigt 

samt korrekt nyttjande av den svenska socialförsäkringen är av betydelse för 

dess legitimitet.  

Det finns flertalet tänkbara orsaker till eventuella regionala variationer. 

Regional variation kan till exempel bero på regional styrning eller andra 

kontorsmässiga egenskaper. Kontorsvariabler såsom arbetsmiljö, nöjd 

personal, arbetsbelastning, storlek på kontor, antal nyanställda med mera kan 

vara faktorer som kan bidra till regionala variationer. Tidigare studier har 

exempelvis visat att arbetsmiljö och arbetsbelastning kan påverka 

myndighetens resultat (ISF 2014:24). Erfarenhet, utbildning, återkoppling om 

fel och hur man delar kunskap inom kontor kan vidare ha betydelse för 

resultatet för ett visst kontor. Att ett tydligare verksamhetsansvar lagts på 

chefstjänstemannanivå sedan bildandet av den gemensamma myndigheten 

Försäkringskassan 2005 (Statskontoret 2006) kan bidra till att regionala 

variationer uppstår.  

Som nämnts tidigare kan fokus på snabb handläggning påverka kvaliteten i de 

beslut som Försäkringskassans handläggare tar. Enligt Riksrevisionens 

enkätundersökning upplevde många handläggare inom de studerade 

förmånerna att snabb handläggning prioriterades framför rätt beslut (RIR 

2016:11). Studier har även tagit upp brister i handläggarnas kunskaper om 

andra förmåner och hur förändringar eventuellt påverkar andra förmåner inom 

myndigheten. Sådan bristande kunskap kan förhindra att betydelsefull 

information tillgängliggörs inom myndigheten (ISF 2014:3). 

Det kan även finnas en osäkerhet kring hur lagar och regler ska tillämpas i 

handläggningen som bidrar till att det finns regionala variationer mellan 

kontor. Tidigare studier som visar på att regionala variationer finns, till 

exempelvis inom sjukersättningen och assistansersättningen, efter att man tagit 

hänsyn till demografiska strukturer och andra bakgrundsvariabler har tolkats 
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bero på bristande likformighet och rättstillämpning. Dåliga förutsättningar för 

administrationen att bedriva ett likformigt arbete kan leda till regionala 

variationer (ISF 2010:6 och Försäkringskassan, 2014b).  

Sådana aspekter som ovan har tyvärr inte kunnat tas hänsyn till i denna studie. 

Det ska även påpekas att en analys för två enskilda år endast kan tala för de 

studerade åren och inte för någonting permanent. Det har dock inte varit 

möjligt att utföra ytterligare analys då återkravsstatistik på förmånsnivå endast 

fanns tillgängligt mellan 2012 -2013.  

Sannolikheten för återkravsbeslut har även skattats i denna studie. Resultaten 

visar att majoriteten av bakgrundsvariablerna i modellerna för sjukersättning 

har en signifikant påverkan på den skattade sannolikheten för återkrav under 

tidsperioden 2012-2013. En viktig förklaring till att vissa grupper har en högre 

skattad sannolikhet att få återkrav kan bero på att Försäkringskassan utfört 

kontroller som är riktade mot särskilda grupper under den studerade perioden. 

Det kan exempelvis vara lämpligt att rikta kontroller mot individer som har ett 

stort framtida uttag eller mot individer som har en hög ersättning. En annan 

förklaring kan vara att vissa ärenden är mer svårbedömda än andra. Om vissa 

grupper tenderar att felaktigt nyttja någon av förmånerna kan även detta öka 

sannolikheten för återkrav. Sannolikheten för en felaktig utbetalning kan även 

tänkas skilja sig mellan förmåner med anledning av att de är konstruerade på 

olika sätt. Olika slags kontroller kan även ha utförts inom de olika 

förmånsslagen.  

Inom sjukersättningen ökade den skattade sannolikheten för återkrav med 

förmånstagarens inkomst eller om förmånstagaren är född utanför Norden. 

Förmånstagarens ålder, att förmånstagaren är en kvinna, att förmånstagaren är 

förvärvsarbetande, ersättningens storlek och att förmånstagaren är ogift 

minskar sannolikheten för återkrav. Sjukersättning baseras på förmånstagarens 

tidigare inkomster, vilket innebär att en högre inkomst kan ge en högre 

ersättning. Riktade kontroller kan rimligtvis ge utslag om förmånstagaren har 

ett stort ersättningsuttag. Dock minskar risken för återkrav med ersättningens 

storlek. Att risken för återkrav minskar med förmånstagarens ålder kan 

rimligen förklaras av möjliga kontroller som riktar sig mot förmånstagare som 
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har ett större framtida uttag. Hur förmånen är konstruerad, men även hur 

förmånstagarnas sammansättning ser ut, påverkar den skattade sannolikheten 

för återkravsbeslut.  

Till skillnad från sjukersättningen indikerar studiens resultat på att färre 

individkarakteristika påverkar den skattade sannolikheten för återkrav inom 

assistansersättningen. Bland annat minskar risken för återkrav med 

ersättningens storlek, förmånstagarens ålder och om förmånstagaren är en 

kvinna. Assistansersättningen har varit under diskussion för organiserade fall 

av misstänkta bidragsbrott. Ersättningen är konstruerad på ett sådant sätt att 

den kan leda till incitament att felaktigt nyttja försäkringen då det leder till 

överskottsmöjligheter. Tidigare studier visar att assistansersättningen är utsatt 

för fusk och överutnyttjande och att kontrollmöjligheterna är svaga (SOU 

2012:6). Assistansersättningen skulle därför kunna vara en ersättning där de 

förklarande variablerna kan härledas till ett felaktigt nyttjande av de 

försäkrade. Försäkringskassan har dock under de senaste åren riktat betydande 

insatser mot felaktiga utbetalningar och systematiskt utnyttjande inom 

assistansersättningen (Försäkringskassan, 2015), vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Hur förmånen är konstruerad, men även hur förmånstagarnas 

sammansättning ser ut, påverkar den skattade sannolikheten för 

återkravsbeslut.   

Som nämnts tidigare i rapporten utgör handläggningsfel en betydande risk för 

felaktigheter både inom sjukersättningen och assistansersättningen. En annan 

felorsak inom sjukersättningen är felaktig eller utebliven information från den 

försäkrade. Även brister i medicinska underlag utgör en risk för felaktiga 

utbetalningar (Försäkringskassan 2013c).  

Tidigare studier har påvisat att information är asymmetrisk inom den svenska 

socialförsäkringen. Flertalet studier har exempelvis indikerat på fenomenet 

moral hazard. Kontroller är en faktor som till exempel kan påverka de 

försäkrades beteende. Om sannolikheten för att felaktigheter upptäcks är hög, 

till exempel på grund av många och strikta kontroller, bör det ge incitament för 

fler personer att göra rätt. Tvärtom kan en lättillgänglig förmån där 

sannolikheteten för att bli påkommen med fusk upplevs som låg leda till ett 
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felaktigt nyttjande av förmånen (Försäkringskassan, 2007). Kontroller bör även 

sättas i relation till att de som har rätt till ersättning från socialförsäkringen 

enkelt bör kunna få den ersättning de är i behov av. Kontroller kan även vara 

resurskrävande för den myndighet som utför dem.  

Socialförsäkringen kan vidare vara svår att förstå fastän den är transparent då 

den är skriven i lag. Den försäkrade kan ha bristfällig information som dels kan 

bero på den försäkrade själv, dels på att Försäkringskassan inte i tillräcklig 

grad nått ut med information till den försäkrade. I sådana fall kan det uppstå 

felaktiga utbetalningar som är oavsiktliga. Asymmetrisk information kan 

motverkas genom informationsdelning, till exempel mellan olika myndigheter, 

företag och andra organisationer. Som tidigare nämnts bedömde FUT-

delegationen att en av de stora felorsakerna vad gäller avsiktliga fel inom 

socialförsäkringen var att det i många fall saknades direktåtkomst till uppgifter 

som handläggarna kan kontrollera (SOU 2008:74).  

Om vissa grupper felaktigt nyttjar försäkringen skulle resultatet kunna ge 

uttryck för detta. Ett felaktigt nyttjande kan vara en konsekvens av 

asymmetrisk information inom socialförsäkringen men även en konsekvens av 

dåligt förtroende för och attityd till socialförsäkringen. Exempelvis har, som 

tidigare nämnts, studier inom sjukförsäkringen påvisat att de försäkrades 

attityder har en påverkan på hur de nyttjar försäkringen. Individer som utnyttjar 

välfärdssystemet kan även känna myndighetsförakt, dessa personer har ofta lärt 

sig utnyttja systemet genom familj, vänner och bekanta (BRÅ 2015:8).    
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8. Slutsatser 

Denna studie har undersökt regionala variationer och skattat sannolikheten för 

återkravsbeslut inom socialförsäkringen. Studien har avgränsats till 

Försäkringskassan och förmånerna assistansersättning och sjukersättning. Stora 

belopp betalas årligen ut felaktigt från den svenska socialförsäkringen. Det är 

osäkert om de felaktiga utbetalningarna ökar eller minskar över tid då det finns 

ett stort mörkertal i uppskattningen av felaktiga utbetalningar. Felaktiga 

utbetalningar kan orsakas såväl medvetet som omedvetet och av myndighet 

som av de försäkrade eller tredje part. Den offentliga socialförsäkringen i 

Sverige karakteriseras vidare av asymmetrisk information. 

Studiens resultat visar att det finns låg regional variation avseende 

sannolikheten att erhålla ett återkravsbeslut från Försäkringskassan, det vill 

säga ingen tydlig indikation på att det finns regionala variationer runt om i 

landet när det gäller nyttjandet och bedömningen av 

socialförsäkringsersättningar. Resultaten pekar således mot att det svenska 

socialförsäkringssystemet har en god legitimitet. Problem med bristande 

likformighet och rättvis tillämpning har dock tidigare uppmärksammats inom 

både sjukersättning och assistansersättning. En rättssäker hantering av 

socialförsäkringen är av betydelse för dess långsiktiga hållbarhet. 

Det finns individuella faktorer såsom kön, ålder och ersättningens storlek som 

har en signifikant påverkan på den skattade sannolikheten för att erhålla en 

felaktig utbetalning från Försäkringskassan. Resultaten skiljer sig mellan 

förmånerna, där sjukersättningen visar på något fler signifikanta variabler 

jämfört med assistansersättningen. Att vissa faktorer är signifikanta kan bero 

på riktade kontroller som utförts av myndigheten under den studerade 

tidsperioden men även på konstruktionen av förmånerna. Studiens resultat bör 

därmed tolkas med försiktighet. 

Assistansersättning är enligt tidigare diskussion i rapporten den förmån där 

felaktiga utbetalningar enklast skulle kunna relateras till felaktigt nyttjande av 

de försäkrade. Felaktigt nyttjande kan vara en konsekvens av asymmetrisk 

information och moral hazard men även av dåligt förtroende för och attityd till 

socialförsäkringen. 
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Framtida studier som undersöker risker för felaktiga utbetalningar samt 

regionala variationer med ordinarie beslut som population skulle vara relevant i 

den mening som diskuterats tidigare i denna rapport. Med en sådan population 

skulle felaktiga utbetalningar tydligare kunna relateras till handläggande kontor 

och korrekt tidsperiod. Detta kräver dock en utveckling av den registerdata som 

finns tillgänglig inom Försäkringskassan. Det skulle även vara intressant att 

analysera felaktiga utbetalningar över en längre tidsperiod.  
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Appendix 1 

I denna bilaga presenteras deskriptiv statistik över antal och andel individer 

med återkrav inom respektive förmånen. Statistiken visar även fördelningen 

mellan män och kvinnor samt för län.  

 

Sjukersättning, återkrav   2012   2013 

  Antal  Andel Antal Andel 

Totalt antal individer utan återkrav 365 415 99,90 % 351 009 99,83 % 

Totalt antal individer med återkrav 375 0,10 % 598 0,17 % 

Totalt 365 790 100 % 351 607 100 % 

     Antal män med återkrav 209 55,73 % 253 42,31 % 

Antal kvinnor med återkrav 161 42,93 % 270 45,15 % 

Saknas information 5 1,33% 75 12,54 % 

Totalt 375 100 % 598 100 % 
Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) och egna beräkningar. 

 

Assistansersättning, återkrav*   2012   2013 

  Antal  Andel Antal Andel 

Totalt antal individer utan återkrav 16 409 97,54 % 16 208 96,67 % 

Totalt antal individer med återkrav 410 2,46 % 558 3,33 % 

Totalt 16 819 100 % 16 766 100 % 

     Antal män med återkrav 104 25,37 % 126 22,58 % 

Antal kvinnor med återkrav 70 17,07 % 98 17,56 % 

Saknas information 236 57,56 % 334 59,85 % 

Totalt 410 100 % 558 100 % 
Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) och egna beräkningar. 

 



 
 

      2012     2013 
  

Sjukersättning, återkrav per 
län 

Totalt antal 
individer 

Antal individer 
med återkrav 

Andel individer 
med återkrav 

Totalt antal 
individer 

Antal 
individer med 

återkrav 
Andel individer 

med återkrav 
  1 Stockholms län 61528 73 0,12% 58089 121 0,21% 
  3 Uppsala län 11359 8 0,07% 10906 20 0,18% 
  4 Södermanlands län 11662 7 0,06% 10956 22 0,20% 
  5 Östergötlands län 17740 16 0,09% 16790 15 0,09% 
  6 Jönköpings län 13626 21 0,15% 13257 24 0,18% 
  7 Kronobergs län 6721 5 0,07% 6529 12 0,18% 
  8 Kalmar län 10455 11 0,11% 9781 5 0,05% 
  9 Gotlands län 2449 0 0,00% 2311 6 0,26% 
  10 Blekinge län 6279 5 0,08% 5894 5 0,08% 
  12 Skåne län 48401 58 0,12% 46610 54 0,12% 
  13 Hallands län 10412 5 0,05% 9971 23 0,23% 
  14 Västra Götalands län 65819 66 0,10% 62466 109 0,17% 
  17 Värmlands län 11534 8 0,07% 10645 11 0,10% 
  18 Örebro län 11642 9 0,08% 11266 17 0,15% 
  19 Västmandlands län 10576 7 0,07% 9946 9 0,09% 
  20 Dalarnas län 11761 13 0,11% 11186 14 0,13% 
  21 Gävleborgs län 12401 9 0,07% 11617 15 0,13% 
  22 Västernorrlands län 10681 5 0,05% 9996 6 0,06% 
  23 Jämtlands län 5893 8 0,14% 5606 6 0,11% 
  24 Västerbottens län 12282 15 0,12% 11494 12 0,10% 
  25 Norrbottens län 12223 21 0,17% 11331 17 0,15% 
  Saknas 346 5 

 
4960 75 1,51% 

  Totalt 365790 375 0,10% 351607 598 0,17% 
  Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) 

och egna beräkningar. 

          



 
 

      2012     2013 
  

Assistansersättning, återkrav 
per län 

Totalt antal 
individer 

Antal individer 
med återkrav 

Andel individer 
med återkrav 

Totalt antal 
individer 

Antal 
individer med 

återkrav 
Andel individer 

med återkrav 
  1 Stockholms län 2677 27 1,01% 2689 32 1,19% 
  3 Uppsala län 417 5 1,20% 420 4 0,95% 
  4 Södermanlands län 458 11 2,40% 444 5 1,13% 
  5 Östergötlands län 661 8 1,21% 650 9 1,38% 
  6 Jönköpings län 629 14 2,23% 610 30 4,92% 
  7 Kronobergs län 286 1 0,35% 273 10 3,66% 
  8 Kalmar län 360 3 0,83% 343 4 1,17% 
  9 Gotlands län 112 0 0,00% 113 2 1,77% 
  10 Blekinge län 208 2 0,96% 203 5 2,46% 
  12 Skåne län 1745 20 1,15% 1750 19 1,09% 
  13 Hallands län 393 4 1,02% 393 9 2,29% 
  14 Västra Götalands län 2219 22 0,99% 2237 30 1,34% 
  17 Värmlands län 415 3 0,72% 413 4 0,97% 
  18 Örebro län 386 2 0,52% 390 7 1,79% 
  19 Västmandlands län 351 0 0,00% 355 3 0,85% 
  20 Dalarnas län 530 22 4,15% 498 11 2,21% 
  21 Gävleborgs län 500 10 2,00% 492 8 1,63% 
  22 Västernorrlands län 370 7 1,89% 372 3 0,81% 
  23 Jämtlands län 185 2 1,08% 178 5 2,81% 
  24 Västerbottens län 468 6 1,28% 449 17 3,79% 
  25 Norrbottens län 600 5 0,83% 604 7 1,16% 
  Saknas 2613 237 

 
2557 334 

   Totalt 16583 411 2,48% 16433 558 3,40% 
  Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) 

och egna beräkningar. 

 

 

 

 

 

      

         



 
 

Appendix 2 

 

Variabellista 
 

Variabel 

 

Förklaring 

 

Ålder Den försäkrades ålder 

Kvinna (dummy) Kön, kvinna/man 

ForvInk Förvärvsinkomst 

Belopp Totalt ersättningsbelopp under året 

YrkStalln (dummy) Egen företagare/anställd 

SyssStat (dummy) Förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande 

FodlandS (ref) Födelseland Sverige 

FodlandN Födelseland Norden 

FodlandÖ Födelseland Övrigt 

Utbniva1 (ref) Högsta avslutade utbildningsnivå, förgymnasial 

Utbniva2 Högsta avslutade utbildningsnivå, gymnasial 

Utbniva3 Högsta avslutade utbildningsnivå, eftergymnasial 

Utbniva4 Högsta avslutade utbildningsnivå, forskarutbildning 

Utbniva5  Högsta avslutade utbildningsnivå, ospecificerad 

CivilståndOG (dummy) Civilstånd, ogift/gift  

Lan Bostadslän 

Kommun Bostadskommun 

  

  

 

  



 
 

Appendix 3 
 

Sjukersättning  

  

 

 

Minst ett återkrav under aktuellt år 

    

Antal observationer: 712 079 

  

Koefficient 

 

Robust 

Standardfel z värde P>|z| 

Ålder 

 

-0,0490 

 

0,003 

 

-14,16 0,000 

 

Kvinna (D) 

 

-0,7571 

 

0,049 

 

-15,52 0,000 

 

Förvärvsinkomst 

 

0,0004 

 

0,000 

 

9,93 0,000 

 

Ersättningsbelopp 

 

-0,0019 

 

0,000 

 

-13,64 0,000 

 

Egen företagare (D) 

 

0,1827 

 

0,130 

 

1,40 0,161 

 

Förvärvsarbetande (D) 

 

-0,2326 

 

0,124 

 

-1,88 0,060 

 

Födelseland Norden 

 

0,1749 

 

0,184 

 

0,95 0,341 

 

Födelseland Övrigt 

 

0,3950 

 

0,068 

 

5,83 0,000 

 

Utbildningsnivå Gymnasial 

 

0,0259 

 

0,080 

 

0,33 0,745 

 

Utbildningsnivå Eftergymnasial 

 

0,0352 

 

0,099 

 

0,35 0,723 

 

Utbildningsnivå Forskarutbildning 

 

-0,1081 

 

0,478 

 

-0,23 0,821 

 

Utbildningsnivå ospecificerad 

 

-1,6121 

 

0,436 

 

-3,69 0,000 

 

Civilstånd ogift (D) 

 

-0,4292 

 

0,089 

 

-4,81 0,000 

 

Koefficient för variabilitet 0,0221 0,013   

  

(D) indikerar dummyvariabel. 

Egen företagare (D) är signifikant på 5-procentsnivån, 



 
 

Förvärvsarbetande (D) är signifikant på 5-procentsnivån och 

Utbildningsnivå ospecificerad är signifikant på 5-procentsnivån efter att ha  

korrigerat för Stockholms län, Västra Götalands län och Skånes län. 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) och egna beräkningar.  



 
 

Assistansersättning  

  

 

 

Minst ett återkrav under aktuellt år 

    

Antal observationer: 27 843 

  

Koefficient 

 

Robust 

Standardfel z värde P>|z| 

Ålder 

 

-0,0161 

 

0,003 

 

-5,30 0,000 

 

Kvinna (D) 

 

-0,1850 

 

0,094 

 

-1,96 0,050 

 

Förvärvsinkomst 

 

-0,0000 

 

0,000 

 

-0,34 0,732 

 

Ersättningsbelopp 

 

-0,0000 

 

0,000 

 

-4,07 0,000 

 

Egen företagare (D) 

 

0,1234 

 

0,336 

 

0,37 0,714 

 

Förvärvsarbetande (D) 

 

-0,4128 

 

0,299 

 

-1,38 0,167 

 

Födelseland Norden 

 

0,2103 

 

0,222 

 

0,95 0,344 

 

Födelseland Övrigt 

 

0,2574 

 

0,144 

 

1,79 0,074 

 

Utbildningsnivå Gymnasial 

 

-0,0004 

 

0,156 

 

-0,00 0,998 

 

Utbildningsnivå Eftergymnasial 

 

0,0413 

 

0,152 

 

0,27 0,785 

 

Utbildningsnivå Forskarutbildning 

 

0,8763 

 

0,858 

 

1,02 0,307 

 

Utbildningsnivå ospecificerad 

 

-0,4337 

 

0,113 

 

-3,84 0,000 

 

Civilstånd ogift (D) 

 

0,0724 

 

0,123 

 

0,58 0,560 

 

Koefficient för variabilitet 0,1747 0,076   

 (D) indikerar dummyvariabel. 

Utbildningsnivå ospecificerad är signifikant på 10-procentsnivån och 

Kvinna (D) är insignifikant efter att ha korrigerat för Stockholms län,  

Västra Götalands län och Skånes län. 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) och egna beräkningar. 

 


