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Pensionssystemet granskas inte tillräckligt 

Det finns brister i granskningen av det allmänna pensionssystemet. En granskning från 
Riksrevisionen visar att regeringen inte har styrt granskningen tillräckligt. Inspektionen för 
socialförsäkringen har inte prioriterat att granska pensionssystemet och Pensionsmyndigheten tar 
inte till sig resultatet av granskningarna för att utveckla sin verksamhet.  

Pensionsmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ska arbeta för en effektiv administration och 

rättssäkra utbetalningar till pensionärerna. Riksrevisionen har undersökt om granskningen av pensionssystemet 

bidrar till att detta mål uppfylls.  

Riksrevisionens granskning visar att regeringen inte har sett till att granskningen av pensionssystemet fungerar 

effektivt och att den har varit otydlig i sin styrning av verksamheten. ISF uppger att de utövar systemtillsyn men 

lägger en stor del av sina resurser på forskningsnära verksamhet och har inte gjort någon riskanalys av 

pensionsområdet. Riskområden som inte har granskats tillräckligt är drift och utveckling av IT- systemen och hur 

Pensionsmyndigheten sköter sitt informationsuppdrag till medborgarna. ISF ger bara undantagsvis 

Pensionsmyndigheten rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras och utför sällan återkommande 

granskning.  

Pensionsmyndigheten har i sin tur inte använt resultatet av ISF:s granskningar i sitt utvecklingsarbete. Myndigheten 

har överlag haft en negativ hållning till den kritik som ISF har riktat mot deras verksamhet.  

 – Det är viktigt att granskningen av pensionssystemet fungerar eftersom den enskilde har stora valmöjligheter 

samtidigt som systemet är svårt att förstå. Regeringen bör därför förbättra styrningen så att granskningen bidrar till 

att uppnå målet om ett effektivt och rättssäkert pensionssystem, säger riksrevisor Jan Landahl.  

Riksrevisionen rekommenderar bland annat ISF att göra en riskanalys för pensionsområdet och regeringen att begära 

en tydlig avrapportering från ISF om var de stora riskerna inom pensionssystemet finns. Pensionsmyndigheten bör 

försöka se till innehållet i ISF:s granskningar för att utveckla sin verksamhet.  

Fakta 

Pensionsmyndigheten förvaltar den allmänna pensionen och har samlat ansvar för pensionsinformationen. 

Inspektionen för socialförsäkringen ska granska socialförsäkringssystemet, där pensionssystemet är en del, genom 

systemtillsyn och effektivitetsgranskningar. Pensionsmyndighetens utbetalningar för inkomstpension och 

tilläggspension uppgick till nästan 254 miljarder kronor under 2013.  

Ladda ned eller beställ rapporten 

Rapporten Det allmänna pensionssystemet – en granskning av granskningen kan laddas ned eller beställas från Riksrevisionens webbplats. Här 

finns även pressmaterial, högupplösta bilder, figurer och diagram. 

http://www.riksrevisionen.se/2014_17_nyhet 
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