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Inledning
Uppdraget
I Försäkringskassans instruktion framgår att vi ska säkerställa att felaktiga
utbetalningar inte görs. Att kontinuerligt undersöka förekomsten är därför
viktigt för Försäkringskassans arbete med att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar. I denna rapport gör vi en ytterligare bearbetning av en
sådan tidigare undersökning till delegationen för korrekta utbetalningar från
välfärdssystemen.
Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Delegationen) ska utgöra ett samlande organ som bland annat ska ta fram faktaunderlag till regeringen. Inom ramen för detta arbete genomför delegationen omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar från de aktuella systemen
inom områden där det finns väsentlig risk för sådana utbetalningar och där
studier av detta slag saknas. Delegationen ska också redovisa orsakerna till
de felaktiga utbetalningarna.
Föräldrapenning bedömdes inte vara ett ersättningssystem med väsentlig
risk för felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan och Delegationen
bedömde dock att det vore värdefullt att närmare studera omfattningen av
felaktiga utbetalningar av föräldrapenning, dels för att det finns många likheter med tillfällig föräldrapenning, dels för att en omfattningsstudie var
möjlig att basera på en redan genomförd slumpkontroll från 2016. Dessutom
utgör föräldrapenning ett anslagsmässigt stort ersättningssystem och kan
därmed bidra till bedömningen av de totala felaktiga utbetalningarna från
välfärdssystemen.

Kortfattad beskrivning av ersättningssystemet
Rätt till föräldrapenning har en försäkrad förälder som vårdar barn under tid
när hen inte förvärvsarbetar eller avstår från att förvärvsarbeta. 1 Det krävs
även att man är vårdnadshavare. En vårdnadshavare kan avstå föräldrapenningdagar till en förälder som inte är vårdnadshavare. Man räknas som
förälder om man bor tillsammans med vårdnadshavaren och
–
–
–
–

1

har eller har haft andra gemensamma barn med vårdnadshavaren
är eller har varit gift med vårdnadshavaren
är eller har varit registrerad partner med vårdnadshavaren
är blivande adoptivförälder (med medgivande från socialnämnden).

Texten till detta avsnitt är hämtad från En modell för att värdera och jämföra risker
mellan välfärdssystemen. Riskanalys av förmån: Föräldrapenning. Delegationen för
korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Fi 2016:07.
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Föräldrapenning betalas ut antingen som bosättningsbaserad förmån eller
som arbetsbaserad förmån. Föräldrapenning på sjukpenningnivå betalas ut
enligt den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och är arbetsbaserad. Föräldrapenning på grundnivå betalas ut när förälderns SGI inte
medför en sjukpenningnivå som överstiger 225 kronor per dag. Föräldrapenning på lägstanivå betalas ut som ett fast belopp för de föräldrar som är
försäkrade för bosättningsbaserad föräldrapenning.
Föräldrapenning kan betalas ut och fördelas mellan föräldrarna under totalt
480 dagar per barn, varav 390 på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå. 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för respektive förälder.
Resterande dagar kan avstås till den andra föräldern. Sjukpenningnivån
utgör ca 80 procent av inkomsten.
Föräldrapenning kan också betalas ut på grundnivå (250 kronor per dag) för
de föräldrar som inte har rätt till föräldrapenning enligt sjukpenningnivå.
Grundnivån blir aktuell för den som inte har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och för den som har en SGI som ger en lägre
föräldrapenning än 250 kronor på dag.
De övriga 90 dagarna får föräldrarna ersättning på lägstanivå.
Taket för ersättningen är 10 prisbasbelopp (cirka 950 kronor per dag).
Föräldrapenning kan betalas ut som hel, halv, en fjärdedels, tre fjärdedels
eller en åttondels ersättning.
Under 2017 låg automatiseringsgraden för föräldrapenning på 51 procent;
rullande 12 månader fram till augusti 2018 är andelen 54 procent, vilket
visar på en ökning av antalet ärenden som systemet handlägger
automatiskt. 2

Huvudsakliga risker
Det är relativt små bedömningsutrymmen inom föräldrapenning. Det finns
ett begränsat antal dagar per barn och ett bestämt antal dagar för vardera
föräldern. Det som handläggaren huvudsakligen bedömer är huruvida
föräldern avstår från arbete, studier eller arbetssökande för att vårda barn.
Mycket av den information som behövs för att bedöma rätten till föräldrapenning är tillförlitlig (gällande vårdnad och föräldraskap), och uppgifter
hämtas från register som bedöms hålla god kvalitet. Däremot är det svårare
att verifiera uppgifter om bosättning och inkomstuppgifter. Överlag anser
dock Försäkringskassan att den information som finns är relativt pålitlig
(utifrån folkbokföring och taxerade inkomster). Inkomstuppgifter hämtas
ofta in från arbetsgivare eller genom att den försäkrade själv får styrka
inkomstuppgifter via sitt lönebesked.

2

Kvalitetsanalys för föräldrapenning avseende perioden 2017-09-01–2018-08-31.
Försäkringskassan.
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Under tid med ersättning är det svårare att vara säker på att personen avstår
från arbete eller faktiskt vårdar barnet. Försäkringskassan genomför inga
kontroller av detta inom ramen för ordinarie handläggningsprocess. Störst
risker finns kopplat till vad föräldern gör under tid med ersättning, då vård
av barn är självdeklarerat och svårkontrollerat. Så länge föräldern inte
meddelar ändrade förhållanden förutsätter Försäkringskassan att befintliga
uppgifter fortfarande är aktuella.
Det kan även finnas svårigheter när det gäller personer som också är försäkrade i andra länder där motsvarande ersättning betalas ut. Då krävs det
att den sökande upplyser om detta. Om den försäkrade har varit försäkrad i
ett annat EU-land tidigare begär Försäkringskassan in intyg från motsvarande myndighet i det landet för att få reda på hur mycket föräldrapenning som har betalats ut. Antalet dagar minskar med det antal som redan
har betalats ut i annat land.
I den riskanalys för felaktiga utbetalningar som genomfördes för föräldrapenning under 2018 framträder sex risker med riskvärde större eller lika
med åtta. 3
Risk kopplad till villkoret Försäkrad för bosättnings- och/eller
arbetsbaserad förmån
Föräldrapenning betalas ut felaktigt för att handläggaren inte utreder
försäkringstillhörigheten i de fall systemet inte har kunnat fastställa denna
för föräldern. Det kan handla om oavsiktliga fel från myndigheten om de
kontroller som finns inte utförs.
Risker kopplade till villkoret barnets bosättning
Föräldrapenning betalas ut felaktigt för att barnet inte kan anses vara bosatt i
Sverige. Detta beror på bristande kunskap hos handläggaren om regelverket
för föräldrapenning. Det kan handla om oavsiktliga fel från myndigheten om
de kontroller som finns inte utförs.
Föräldrapenning betalas ut felaktigt för att barnet inte har uppehållsrätt eller
uppehållstillstånd (när det krävs). Detta beror på bristande kunskap hos
handläggaren om regelverket för föräldrapenning. Det kan handla om
oavsiktliga fel från myndigheten. Kontroller saknas eller är inte heltäckande.
Risker kopplade till villkoret vård av barn
Föräldrapenning betalas ut felaktigt för att föräldern vid ansökan uppger att
hen har vårdat barnet trots att hen inte har gjort det (exempelvis att någon
annan har vårdat barnet när föräldern har varit föräldraledig). Detta beror på
bristande kunskap hos allmänheten om regelverket för föräldrapenning. Det

3

Kvalitetsanalys för föräldrapenning avseende perioden 2017-09-01–2018-08-31.
Försäkringskassan.
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kan handla om avsiktliga fel från allmänheten. Kontroller saknas eller är inte
heltäckande.
Föräldrapenning betalas ut felaktigt för att föräldern inte anmäler att hen
inte har vårdat barnet, trots att föräldern vid ansökan uppgav att hen skulle
vårda barnet (exempelvis att någon annan kommer vårda barnet när föräldern är föräldraledig). Detta beror på bristande kunskap hos allmänheten om
regelverket för föräldrapenning, eller på bristande kunskap hos allmänheten
om vad som ingår i anmälningsskyldigheten. Kontroller saknas eller är inte
heltäckande.
Risk kopplad till villkoret avstå från förvärvsarbete
Föräldrapenning betalas ut för arbetsfria dagar trots att föräldern inte har
ansökt om föräldrapenning i anslutning till dessa dagar. Det rör sig om
avsiktligt eller oavsiktligt fel från allmänheten. Kontroller saknas eller är
inte heltäckande.
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Upplägg, metod och
avgränsningar
Upplägg och metod
Försäkringskassan genomförde 2016 en slumpkontroll inom föräldrapenning för att kontrollera lämnade uppgifter om arbete och barnomsorg.
Föreliggande omfattningsstudie bygger på en kontroll med arbetsgivare och
förskola/skola som gjordes efter att föräldrapenning hade beviljats och
betalats ut till den försäkrade.
Det var 1 000 ärenden som slumpmässigt valdes ut för kontroll. Ärendena
skulle ha minst en utbetalning under tidsperioden 21 februari 2015 till 21
februari 2016. Den försäkrade skulle ha SGI högre än noll. Denna
restriktion innebär att urvalet huvudsakligen omfattar dagar med föräldrapenning på lägstanivå och på sjukpenningnivå över grundnivå. Ett mindre
antal dagar på grundnivå kan ingå i urvalet, till exempel i fall där mottagaren inte uppfyller det så kallade 240-dagarskriteriet och därmed har en SGI,
men ändå får föräldrapenning utbetalad på grundnivå. År 2016 utgjorde
samtliga dagar med föräldrapenning på grundnivå cirka 17 procent av det
totala antalet utbetalade nettodagar.
Resultaten från kontrollen har använts för att uppskatta omfattningen av
felaktiga utbetalningar förföräldrapenning.

Avgränsning
Inom ramen för delegationen har även en rad så kallade systemövergripande
risker identifierats. Systemövergripande risker som är aktuella för föräldrapenning är försäkrad för bosättningsbaserad förmån, försäkrad för arbetsbaserad förmån, sjukpenninggrundande inkomst samt kolliderande ersättningar (det vill säga ersättning för samma tid). Dessa systemövergripande
risker har inte studerats i denna rapport.
Föreliggande studie rör ett avgränsat fel: huruvida uppgifter om arbete och
barnomsorg är korrekta, det vill säga om lämnade uppgifter i ansökan kan
styrkas av arbetsgivare och förskola/skola. Det betyder att det är risker
kopplade till villkoren att man har vårdat barn och avstått från förvärvsarbete som har studerats. Risker kopplade till villkoret försäkrad för
bosättnings- och/eller arbetsbaserad förmån och barnets bosättning har inte
studerats. 4

4

Se avsnittet ”Huvudsakliga risker”.
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Studiens styrkor och begränsningar
Styrkor
En styrka med studien är att den bygger på ett slumpmässigt urval med en
urvalsperiod på ett år för att undvika säsongsbetonad variation. En annan
styrka är att det är ett avgränsat fel som studerats: huruvida uppgifter om
arbete och barnomsorg är korrekta, det vill säga om lämnade uppgifter i
ansökan kan styrkas av arbetsgivare och förskola/skola.
Begränsningar
För utbetalningar där betalningsmottagaren var egen företagare eller arbetslös kan dock ingen kontroll av frånvaro från arbete genomföras. Vidare har
förskolor i privat regi ingen skyldighet att lämna ut uppgifter om barns frånvaro till Försäkringskassan. Det innebär att det i ett mindre antal ärenden i
urvalet inte har gått att kontrollera en eller båda uppgifterna.
Att det rör sig om ett slags fel är samtidigt en begränsning, då det finns en
risk att vi underskattar omfattningen av de felaktiga betalningarna för
förmånen.
Urvalet som studien baseras på är ett slumpmässigt urval av ärenden, inte
dagar. När urvalet används för att skatta antalet felaktigt utbetalade dagar i
populationen, finns en risk att det faktum att dagarna i urvalet är klustrade
på ärenden begränsar variansen i data, vilket innebär att de presenterade
konfidensintervallen är en underskattning.
Vidare är det en begränsning att studien huvudsakligen omfattar dagar med
föräldrapenning på lägstanivå eller sjukpenningnivå över grundnivå, varför
ingen skattning av de möjliga felaktiga utbetalningarna för dagar på grundnivå kan göras. 5
Ytterligare en begränsning är att varken ersättningsnivåerna eller de faktiska
utbetalade dagbeloppen fanns tillgängliga för dagarna i urvalet, utan har
antagits ha samma fördelning som i populationen av föräldrapenningdagar
på lägstanivå och sjukpenningnivå. Det är dock sannolikt att både sammansättningen av dagar med olika ersättningsnivå och dagbelopp ser annorlunda
ut bland de felaktiga utbetalningarna, varför skattningen av det totala
beloppet måste betraktas som en grov uppskattning.
Antagandet om att de felaktiga dagarna har ett medeldagbelopp som är lika
med medeldagbeloppet för populationen av dagar, innebär även att variationen i dagbelopp inte tas hänsyn till, varför konfidensintervallen är underskattade.

5

Det fåtal dagar på grundnivå som ingår i urvalet kan inte anses vara representativt för
den totala populationen av dagar på grundnivå.
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Tillämpning av definitionen och orsaksindelningen
För omfattningsstudierna har en definition på felaktiga utbetalningar och en
orsaksindelning för identifierade fel tagits fram av delegationen. 6 Föreliggande omfattningsstudie bygger på en kontroll som gjordes efter att
föräldrapenning hade beviljats och betalats ut till den försäkrade. Kontroll
gjordes mot arbetsgivare och förskola/skola och vid eventuella felaktigheter
ledde dessa till återkrav. Det rör sig alltså om felaktiga uppgifter som
lämnats av den försäkrade i ansökan om föräldrapenning.
Enligt delegationens kategorisering av orsaker till fel handlar det således om
felaktiga uppgifter vid ansökan, där uppgifterna i huvudsak rör arbete och
arbetstid, men även aktivitet. Uppgifterna kommer uteslutande från den
sökande.
Misstänkt avsiktliga fel och övriga fel
Ärendena med felaktiga uppgifter har granskats för att bedöma om felen kan
misstänkas vara avsiktliga eller inte (övriga fel). Misstänkt avsiktliga fel kan
handla om att en förälder ansöker om föräldrapenning samtidigt som hen
arbetar, har semester, uppbär sjuklön eller inte vårdar barnet då det är på
förskola. Om den försäkrade underlåter att höra av sig efter att Försäkringskassan har kommunicerat att en felaktighet föreligger, har denna bedömts
som ett misstänkt avsiktligt fel. Om den försäkrade däremot kontaktar
myndigheten efter kommunicering av en felaktighet, har denna bedömts
som ett övrigt fel.
I de ärenden där det finns en godtagbar förklaring till varför det har blivit fel
eller där den sökande troligen har missförstått hur man ansöker, har felen
bedömts som övriga fel. Ett exempel på det är då en förälder har ansökt om
föräldrapenning på lägstanivå för arbetsfria dagar, som lördag och söndag,
under en semesterperiod. Föräldrapenning på lägstanivå kan tas ut för dagar
som är arbetsfria – men inte under en semesterperiod. Detta har bedömts
som ett övrigt fel, då den sökande troligen har antagit att hen kan få
föräldrapenning för lördag och söndag – arbetsfria dagar – även under en
semesterperiod.
I många fall antas de övriga felen ha sin grund i att regelverket är
komplicerat och att informationen från Försäkringskassan är otydlig.

6

Definition av felaktig utbetalning. Delegationen för korrekta utbetalningar från
välfärdssystemen. Promemoria 2018-10-04. Version 2.0. Orsaksindelning inom
omfattningsstudierna. Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Fi
2016:07. Promemoria 2018-10-04.
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Felaktiga utbetalningar från
föräldrapenning
Totalsiffran och dess osäkerhet
Av 1 000 kontrollerade ärenden bedömdes 116 efter kontroll vara helt eller
delvis felaktigt utbetalade. De 1 000 ärendena omfattade totalt 27 337 dagar
av vilka 603 (2,2 procent) bedömdes vara felaktigt utbetalade. Det finns
inga uppgifter om vilken ersättningsnivå eller dagbelopp som dagarna i
urvalet omfattade. För att skatta det totala beloppet för felaktigt utbetalad
föräldrapenning i populationen antas ersättningsnivåerna och dagbeloppen i
de felaktigt utbetalade dagarna ha samma fördelning som i populationen. Av
samtliga utbetalade dagar på lägstanivå eller sjukpenningnivå över grundnivå under 2016 var 18 procent dagar på lägstanivå, för vilka dagbeloppet är
180 kronor. Resterande var på sjukpenningnivå över grundnivå för vilka
medeldagbeloppet under året var 706 kronor. 7 Det ger ett sammantaget ett
viktat medeldagbelopp om 611 kronor.
Om det totala antalet utbetalda nettodagar med föräldrapenning inom de
aktuella ersättningsnivåerna multipliceras med den uppskattade andelen
felaktiga utbetalningar, ger detta ett uppskattat antal felaktigt utbetalade
dagar om 975 530 nettodagar. 8 Det uppskattade felaktigt utbetalade beloppet
är cirka 596 miljoner kronor. 9
Tabell 1

Skattade felaktiga utbetalningar av föräldrapenning på
lägstanivå och på sjukpenningnivå över grundnivå 2016
Felaktiga utbetalningar

För mycket 596 Mkr och 2,2 %
ersättning

Övre gräns för konf.
intervall10

Nedre gräns för konf.
intervall

643 Mkr och 2,4 %

549 Mkr och 2,0 %

Resultatet indikerar att drygt var tionde utbetalning som görs av föräldrapenning på lägstanivå eller på sjukpenningnivå över grundnivå kan vara
felaktig i en mindre eller större omfattning. Enligt den skattning som har
gjorts inom ramen för denna granskning indikerar att handlar det om att
drygt 2 procent av de utbetalade dagarna, motsvarande cirka 596 miljoner

7

8
9

10

Enligt officiell statistik över totalt antal nettodagar och totalt utbetalat belopp 2016 för
aktuella ersättningsnivåer på fk.se (https://www.forsakringskassan.se/statistik/barnfamilj/foraldrapenning).
0,0221*44 226 105,4 utbetalade nettodagar = 975 530,4 felaktigt utbetalade nettodagar.
975 530,4*610,5 = 595 560 600,2 kronor.
Konfidensintervallet har beräknats enligt följande: 𝑃𝑃� ± 𝑧𝑧 ∗ �(�
Korrektionen �

𝑛𝑛

𝑛𝑛−1

𝑛𝑛

𝑛𝑛−1

� ∗ (𝑃𝑃� ∗ (1 − 𝑃𝑃� ))/𝑛𝑛).

� används för att göra variansskattningen väntevärdesriktig.
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kronor, betalas ut felaktigt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att estimaten
baseras på ett slumpmässigt urval av ärenden, vilket gör att det föreligger en
osäkerhet som gör att uppskattningen ska hanteras med försiktighet. Därtill
är det viktigt att ha i åtanke att estimatet sannolikt innebär en underskattning
av den verkliga andelen felaktiga utbetalningar, eftersom det sannolikt finns
ett mörkertal som kontrollmetoden inte förmår fånga upp.

Typ av fel
Felen som har studerats i denna omfattningsstudie rör felaktiga uppgifter vid
ansökan. Felen också kan uppstå med anledning av att ändrade förhållanden
inte anmäls till Försäkringskassan.

Misstänkt avsiktliga fel
Fel orsakade av den sökande kan delas upp i misstänkt avsiktliga fel och
övriga fel. För att identifiera vilka av de 116 felaktiga ärendena som innehåller vilket slags fel, har en specialist inom föräldraförsäkringen gått
igenom och bedömt samtliga 116 ärenden. Bedömningen har tagit sin grund
i delegationens definition och orsaksindelning. Svårbedömda ärenden har
diskuterats tillsammans med en chef och en verksamhetsutvecklare vid
avdelningen för Barn och familj och den samordnande funktionen för
delegationsarbetet på Försäkringskassan, för att nå enighet i bedömningen. 11
Bedömningen visar att 67 ärenden innehöll misstänkt avsiktliga fel, vilket
motsvarar cirka 58 procent, medan 49 ärenden innehöll övriga fel, vilket
motsvarar cirka 42 procent.
En skattning av omfattningen av felaktiga utbetalningar inom föräldrapenning gjordes i avsnittet ”Totalsiffran och dess osäkerhet”. För att skatta
beloppet som betalats ut felaktigt på grund av misstänkt avsiktliga fel krävs
dock att två mycket långtgående antaganden görs; dels att de felaktigt
utbetalade dagarna har samma fördelning av ersättningsnivåer och dagbelopp som populationen, dels att dessa dagar fördelar sig över misstänkt
avsiktliga och övriga fel enligt samma proportioner som på ärendenivå. Då
detta inte kan förutsättas görs ingen sådan beräkning.
Att Försäkringskassan inte kan göra dessa antaganden beror bland annat på
att urvalet kan innehålla grundnivådagar, vilket den population vi generaliserar till inte gör. Dessutom kan vi anta att det finns mekanismer som gör att
sannolikheten för avsiktliga fel från den försäkrade är större för vissa dagtyper. Exempelvis skulle ersättningens storlek kunna göra att avsiktligt
felaktiga ansökningar är vanligare för SGI-dagar än dagtyper med lägre
ersättningsnivåer. Å andra sidan är regelverket lite mer komplicerat för
lägstanivådagarna, vilket skulle kunna göra rena misstag från den försäkrade
mer sannolika.

11

Se avsnittet ”Tillämpning av definitionen och orsaksindelningen” för tolkning och
tillämpning av misstänkt avsiktliga respektive övriga fel.
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Uppgifter som används felaktigt
Uppgifterna som har angetts felaktigt rör arbete och arbetstid, samt aktivitet.
I 65 av 116 ärenden handlar de felaktiga uppgifterna om arbete och arbetstid, i 21 ärenden om aktivitet och i 30 ärenden om båda kategorierna.
Eftersom dessa uppgifter bara finns på ärendenivå kan inte det totala antalet
dagar eller beloppen för dessa skattas.

Ursprunget på uppgifter som används felaktigt
De felaktiga uppgifterna härrör från den sökande.
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Diskussion och sammanfattande
bedömning
Denna studie skattar omfattningen av felaktiga utbetalningar från föräldrapenning utifrån en slumpkontroll. Det är ett avgränsat fel som har studerats:
huruvida uppgifter om arbete och barnomsorg är korrekta, det vill säga om
lämnade uppgifter i ansökan kan styrkas av arbetsgivare och förskola/skola.
Av 1 000 kontrollerade ärenden bedömdes 116 efter kontroll vara felaktigt
utbetalda på ett eller annat sätt. Andelen felaktigt utbetalda dagar i stickprovet uppskattas till drygt 2 procent. Om denna andel multipliceras med
det totala antalet utbetalda nettodagar med föräldrapenning inom de aktuella
ersättningsnivåerna, ger detta ett uppskattat antal felaktigt utbetalade dagar
om nästan en miljon nettodagar (975 530 nettodagar). Det uppskattade
felaktigt utbetalade beloppet blir därmed cirka 596 miljoner kronor
(595 560 600 kronor).
Som har diskuterats under avsnitten ”Studiens styrkor och begränsningar”
och ”Totalsiffran och dess osäkerhet” är siffran behäftad med viss statistisk
osäkerhet, eftersom uppskattningen baseras på ett slumpmässigt urval av
ärenden. Denna osäkerhet framstår som relativt liten, men den är underskattad. En anledning till detta är att antagandet om att de felaktiga dagarna
har samma medeldagbelopp som populationen av dagar innebär att variationen i dagbelopp inte tas hänsyn till.
Att varken ersättningsnivåerna eller de faktiska utbetalade dagbeloppen inte
fanns tillgängliga för dagarna i urvalet – utan antagits ha samma fördelning
som i populationen – bidrar till en annan form av osäkerhet. Överlag är flera
beräkningar och bedömningar i rapporten behäftade med osäkerhet.
Dessutom underskattas den verkliga andelen felaktiga utbetalningar,
eftersom kontrollmetoden inte förmår fånga upp alla felaktiga utbetalningar.
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