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Kort sammanfattning 

Den som har arbete och får arbetsförmågan nedsatt p.g.a sjukdom har rätt att få 

inkomstbortfallet ersatt med statlig sjukpenning. Den som önskar sjukpenning genomgår en 

undersökning av valfri läkare, som beslutar om intyg ska skrivas. I de allra flesta fall beslutar 

Försäkringskassan i enlighet med läkarens intyg. Bedömning av arbetsförmåga är ingen exakt 

vetenskap, särskilt inte när sjukdomen är psykisk. Runt hälften av alla sjukskrivningsfall orsakas 

av psykisk sjukdom och därför har läkaren ofta ett stort bedömningsutrymme. Med det stora 

bedömningsutrymmet och den betydande makten över Försäkringskassans beslut följer också 

ett ansvar för läkaren att iaktta objektivitet. De rådande förhållandena inom sjukvården ger 

läkaren ett kraftigt incitament att låta patienten få sin vilja igenom. På så vis kan läkarens 

objektivitet äventyras. Läkaren som beslutar om sjukskrivning är dock skyldig att lyda 

objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF, dvs. iaktta saklighet och opartiskhet. Saklighetskravet 

innebär att den sjukskrivningsbeslutande läkaren inte får beakta andra omständigheter än 

nedsättning i arbetsförmåga orsakad av sjukdom. Opartiskhetskravet förbjuder läkaren från att 

sjukskriva sig själv eller någon närstående. Den enda tänkbara bestraffningsmöjligheten för en 

läkare som alltför snällt utfärdar intyg återfinns i bestämmelsen om tjänstefel i 20.1 st. 1 BrB. 

Brott mot objektivitetsbestämmelsen kan i teorin utgöra tjänstefel. Men av den statistiska 

undersökningen i denna uppsats framgår att tjänstefelbestämmelsen inte används till att beivra 

läkares bristande objektivitet. 
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Förkortningar 
 

AFL  Lag (1962:381) om allmän försäkring 

BrB  Brottsbalken 

DFA  Diagnos‐funktionsnedsättning‐aktivitetsbegränsning 

FL  Förvaltningslag (1986:223) 

HD  Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

ICD  International Statistical Classification of Diseases 

LOA  Lag (1994:260) om offentlig anställning 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

p.  Punkt i lagparagraf 

Prop.  Proposition 

RF  Regeringsform (1974:152) 

RÅ  Regeringsrättens årsbok (Regeringsrätten har ersatts av HFD) 

SFB  Socialförsäkringsbalken 

SGI  Sjukpenningsgrundande inkomst 

SFS  Svensk författningssamling 

SkL  Skadeståndslag (1972:207) 

SOU  Statlig offentlig utredning 

st.  Stycke i lagparagraf 
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1     Inledning 

1.1     Problem 
Om man som svensk drabbas av sjukdom kan man trösta sig med att staten kommer till 

undsättning. Huvudparten av kostnader för medicinsk diagnostik, läkemedel, operationer m.m. 

betalas med allmänna medel. Den som har lyckats få in en fot på arbetsmarknaden får 

dessutom sjukpenning av staten som ersättning för lönebortfall. Har man aldrig varit så frisk att 

man någonsin kunnat jobba får man förvisso nöja sig med mindre förmånliga bidragsformer. 

Man kan fundera på varför dessa ersättningssystem uppstått och upprätthålls. Är de ett uttryck 

för människans altruism, hennes vilja av att vara solidarisk med sina medmänniskor? Eller är 

motivet snarare en önskan att tillförsäkra sig själv och sina nära anhöriga samhällets hjälp när 

behov av detta uppstår? 

Det finns tusen olika svar på dessa frågor, precis som det finns tusen olika uppfattningar om hur 

högt beloppstaket för sjukpenningen ska vara. Något som dock alla kan enas om är det lämpliga 

i att beslut som rör sjukskrivning fattas på objektiva grunder, vilket kräver att saklighet och 

opartiskhet iakttas. Omotiverad sjukskrivning är inte bara samhällsekonomiskt kostsam, utan 

kan även inverka negativt på den sjukskrivnes hälsa. Det är exempelvis känt att förvärvsarbete 

kan främja läkning vid lindrig depression1, varför sjukskrivning vid denna diagnos kan vara direkt 

destruktiv. Omvänt kan utebliven sjukskrivning när sådan är befogad förvärra och förlänga 

sjukdomen. Vid till exempel kroniskt utmattningssyndrom behöver patientens arbetsbörda i ett 

tidigt skede minskas, för att undvika långvarig sjukdom2. 

Hur beslutsfattandet går till vid sjukskrivning har inte varit föremål för någon mer omfattande 

offentlig debatt. De diskussioner som har förts om sjukfrånvaro har oftare handlat om 

arbetsmiljöns inverkan på anställdas hälsa eller Försäkringskassans långsamhet. Jan Lidhard, 

tidigare tjänsteman vid Finansdepartementet, är kritisk denna inriktning i debatten: ”Egentligen 

är allt detta sidospår. Den riktigt stora elefanten i sjukfrånvarorummet är i stället läkarintygen. 

De utgör grunden för alla åtgärder och utbetalningar. Den initierade vet dock att innehållet i en 

stor andel av intygen är högst diskutabelt.”3 

1.2     Syfte 
Sjukskrivningsbeslut bör alltså vara både sakliga och opartiska, till främjande av såväl individers 

hälsa som sunda statsfinanser. Samtidigt har kritik framförts mot läkarnas intyg. Det är mot 

denna bakgrund angeläget att titta närmare på det delmoment i beslutsprocessen som fullgörs 

                                                       
1 Socialstyrelsen (1) 
2 Herlofsson, Jörgen mfl. s. 465, 468 
3 Lidhard, Jan 
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av läkaren. Finns det risk att läkaren bryter mot saklighets‐ eller opartiskhetskraven i denna roll? 

Vilket juridisk regelverk finns för att begränsa denna risk? Är detta regelverk effektivt? 

1.3     Disposition 
I inledningen av kapitel 2 förklaras de allmäna reglerna om sjukpenning. Bland annat beskrivs 

läkarens och läkarintygets roll i sjukskrivningsprocessen. I återstoden av kapitlet utreds 

huruvida det kan finnas omständigheter som äventyrar läkarens objektivitet. I kapitel 3 väcks 

frågan om läkaren är skyldig att följa objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF. Huvuddelen av detta 

kapitel ägnas åt en rättsdogmatisk undersökning av objektivitetsbestämmelsen. Kapitel 4 

rymmer en rättsdogmatisk undersökning av tjänstefelsbestämmelsen, innefattande en analys 

av förhållandet mellan denna bestämmelse och objektivitetsbestämmelsen. Det kommer där 

att utredas under vilka förutsättningar som en överträdelse av objektivitetsbestmmelsen kan 

utgöra brottet tjänstefel. I kapitel 5 redovisas alla under 1015, 2016 och 2017 meddelade 

tingsrättsdomar där åtalet rörde tjänstefel. Denna sammanställning av tingsrättspraxis ligger till 

grund för en liten statistisk analys. Kapitel 6 innehåller uppsatsens diskussion och kapitel 7 

innehåller dess sammanfattning. 

1.4     Metod 
En stor del av uppsatsen upptas av en analys av faktorer som kan inverka på en läkares 

objektivitet (i kapitel 2). Analysen baseras främst på statistik, forskares rapporter och läkares 

personliga erfarenheter. Av naturliga skäl låter sig inte alla påståenden i denna analys 

vetenskapligen bevisas. Men det ska påpekas att denna analys inte utgör uppsatsens kärna. 

Istället tjänar den som fond för de delar som utgör uppsatsens egentliga bidrag, nämligen de 

rättsdogmatiska undersökningarna av 1:9 RF (i kapitel 3) och 20:1 BrB (i kapitel 4), samt den 

statistiska analysen av tingsrättspraxis för 20:1 BrB (i kapitel 5). 

De rättsdogmatiska undersökningarna har genomförts genom läsning av lagbestämmelser, 

förarbeten, praxis och doktrin. Den normhierarki som har iakttagits är följande: (1) grundlag, (2) 

vanlig lag, (3) prejudikat, (4) förarbeten, och (5) doktrin. De rättsdogmatiska undersökningarna 

ska vara fria från åsikter och värderingar. Syftet är uteslutande att fastställa ”gällande rätt”. 

Tingsrättsdomarna som legat till grund för den statistiska analysen har erhållits via Karnovs 

söktjänst. Karnovs bank bestod av 169 020 stycken tingsrättsdomar för den aktuella perioden, 

2015‐01‐01 till 1017‐12‐31. ”Tjänstefel” var sökordet. Alla domar där tingsrätten prövade om 

tjänstefelsbrott förelegat har inkluderats. 
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2     Bakgrund 

2.1     Socialförsäkringsbalkens regler 

Den som har arbete och blir sjuk får lönen ersatt av skattefinansierad sjukpenning 

Statlig kompensation av sjukdomsorsakat inkomstbortfall infördes på 1960‐talet genom lagen 

om allmän försäkring (AFL)4. Idag återfinns relevant bestämmelse i 27:2 st. 1 

Socialförsäkringsbalken (SFB), vilken lyder: ”En försäkrad har rätt till sjukpenning vid sjukdom 

som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel”. Villkoret för att få 

sjukpenning är alltså att man är försäkrad, vilket man är om man arbetar i Sverige (6:6 p. 3 SFB). 

Vid förlust av arbete upphör man att vara försäkrad efter 3 månader (6:8 st. 2 SFB). 

Normalt sett börjar staten betala sjukpenning först 14 dagar in på en sjukskrivning. 

Dessförinnan åligger det arbetsgivaren att betala sjuklön (27:10‐11 SFB). Vid uträkningen av 

storleken på sjukpenningen utgår Försäkringskassan ifrån sjukpenninggrundande inkomst (SGI), 

vilket är en uppskattning av den försäkrades inkomst till följd av anställning eller annat 

förvärvsarbete (25:2 SFB). De första 364 dagarna utbetalas sjukpenning på normalnivån (27:21 

SFB), vilken uppgår till 78 procent av SGI. Därefter övergår sjukpenningen till fortsättningsnivån 

(27:24 SFB), vilken uppgår till 73 procent av SGI (28:7 SFB). För sjukpenning på 

fortsättningsnivån finns ingen tidsgräns. Eftersom en SGI inte får överstiga 7,5 prisbasbelopp5 

(26:31 st. 2 SFB) kan sjukpenningen 2017 som högst bli 21 728 kr månatligen. 

Läkarintyg som påvisar nedsatt arbetsförmåga krävs vid ansökan om sjukpenning 

Den sjukpenningssökande ska enligt 27:25 st. 1 SFB ”styrka nedsättningen av arbetsförmågan 

på grund av sjukdom ... genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan”6. Vid läkarens 

bedömning”ska bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande 

förhållanden”7 (27:3 SFB). Allt sedan införandet av AFL har det funnits bestämmelser om 

läkarintygets roll i sjukskrivningsprocessen. Men från början var det upp till beslutande 

mydighet att avgöra om ett sådant behövdes, vilket framgår av följande ursprungliga lydelse i 

3:7 st. 3 AFL: ”Allmän försäkringskassa må, när skäl äro därtill, påfordra att nedsättning av 

arbetsförmågan styrkes genom intyg av läkare.”8 

                                                       
4 SFS 1962:381 3:7 st. 1 
5 Statistiska centralbyrån (1) 
6 Regeln infördes med SFS 1995:508 3:8 st. 2 och har endast genomgått obetydlig förändring i ordalydelsen sedan 
dess. 
7 SFS 1995:508 3:7 st. 1 
8 SFS 1962:381 
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Den som vill ansöka om sjukpenning väljer själv intygsskrivande läkare 

Nuförtiden är alltså läkarintyg obligariskt vid ansökan om sjukpenning. Det går vanligen till så 

att patienten som önskar sjukskrivning bedöms av en läkare, antingen på en vårdcentral (som 

t.ex. handlägger enklare psykisk sjukdom), eller på en psykiatrisk mottagning (som sköter 

svårare fall av psykisk sjukdom). Patienten kan mer eller mindre fritt välja var och av vilken 

läkare bedömning och eventuellt intygsskrivande ska utföras. Den läkare som beslutar att 

utfärda ett intyg fyller i och signerar Försäkringskassans ”blankett 7263”9. Särskilt viktig i detta 

intyg är den s.k. DFA‐kedjan, alltså läkarens uppgifter om diagnos (t.ex. depression), 

funktionsnedsättning (t.ex. håglöshet) och aktivitetsbegränsning (t.ex. svårigheter att komma 

igång med arbetsuppgift). En funktionsnedsättning kan beskrivas som ett avvikande mentalt 

eller kroppsligt tillstånd, som resulterar i en försämrad förmåga att ägna sig åt en specifik 

aktivitet. Denna försämrade förmåga utgör aktivitetsbegränsningen. I en korrekt ifylld blankett 

finns således en diagnos som orsakar en funktionsnedsättning som orsakar en 

aktivitetsbegränsning. Förutom DFA‐kedjan anger läkaren bland annat sjukskrivninsgsgrad och 

sjukskrivningslängd.10 Den ifyllda blanketten skickas till Försäkringskassan, antingen i 

elektronisk form av läkaren, eller i pappersform av patienten. 

Försäkringskassan kan även initiera försäkringsmedicinska utredningar 

Försäkringskassan behöver inte förlita sig blint på läkarintyget och kan vid behov initiera diverse 

ytterligare utredningar, vilket framgår av 110:14 SFB. Av särskilt intresse är bestämmelsens 

fjärde punkt: ”När det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för 

tillämpningen av denna balk får den handläggande myndigheten [Försäkringskassan]: ... begära 

att den försäkrade genomgår undersökning av viss läkare eller någon annan utredning.” Vägrar 

den sökande gå med på någon utredning enligt 110:14 SFB kan Försäkringskassan neka 

sjukpenning enligt 110:51‐53 SFB. 

Med stöd av 110:14 p. 4 SFB kan Försäkringskassan genomföra en s.k. försäkringsmedicinsk 

utredning. Kraven för att få initiera en sådan är lågt ställda enligt Lagkommentaren till SFB: ”För 

att Försäkringskassan ska kunna göra den bedömningen att det läkarintyg eller läkarutlåtande 

som den försäkrade gett in behöver kompletteras krävs inte att detta brister i något avseende 

eller på något annat sätt ifrågasätts som sådant. Avgörande är i stället att åtgärden behövs för 

att en riktig försäkringsmässig bedömning ska kunna göras.”11 Följande tre typer av 

försäkringsmedicinska utredningar finns: särskilt läkareutlåtande, teambaserad medicinsk 

utredning samt aktivitetsförmågeutredning. Gemensamt för dem är att medverkande läkare: (1) 

                                                       
9 Försäkringskassan (2) 
10 Liljedahl, Mats 
11  Hessmark, Lars‐Göran s. 121 
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har särskild utbildning i försäkringsmedicin, (2) inte har valts av patienten och (3) inte tidigare 

varit involverad i vården av patienten.12 

2.2     Läkarintygets betydelse i praktiken 

Läkarintyget har stor inverkan på Försäkringskassans beslut 

Det är Försäkringskassan som formellt beviljar eller avslår en ansökan om sjukpenning. Den 

patientvalda läkarens roll inskränker sig till att skriva intyget som ingår i denna ansökan. I lite 

knepigare fall kan som sagt Försäkringskassan komplettera intyget med en försäkringsmedicinsk 

utredning, i vilken patientvald läkare inte får medverka. Utifrån detta regelverk kan man lätt få 

intrycket av att den intygsskrivande läkaren har en marginell roll i sjukskrivningsprocessen. 

Senare års statistik tyder dock på att läkarintyget har en central funktion. 

För perioden 2009‐2012 var antalet av Försäkringskassan beviljade ansökningar 20 gånger fler 

än antalet avslagna13. Med andra ord beslutar Försäkringskassan i de allra flesta fall i enlighet 

med läkarens intyg. Även vad gäller graden och varaktigheten av sjukskrivning går 

Försäkringskassan nästan alltid på den intygsskrivande läkarens linje, vilket framgår av en 

rapport från Inspektionen för socialförsäkringen: "Av dem som beviljas sjukpenning får drygt 98 

procent samma omfattning, det vill säga hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning, 

som den av läkaren föreskrivna sjukskrivningsgraden. ... Vidare har de allra flesta sjukpenning 

precis så länge som läkaren har sjukskrivit dem14." 

Försäkringsmedicinska utredningar utförs i en liten minoritet av fallen 

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs inte i sådan omfattning att de intygsskrivande 

läkarna försvinner ur ekvationen. Under 2014 genomfördes i hela landet inte fler än 5600 

försäkringsmedicinska utredningar, vilket motsvarar 7 % av det totala antalet 

långtdissjukskrivningar (180 dagar eller längre)15. I det stora flertalet ärenden ligger patientvald 

läkares intyg ensamt till grund för Försäkringskassans beslut. 

Ett läkarsbeslut att inte skriva ett intyg saknar bindande verkan 

Det ska slutligen påpekas att en läkares beslut att inte skriva ett intyg saknar bindande verkan. 

En person är alltså obehindrad att söka nya läkarbedömingar tills dess ett intyg erhålls. 

Sammanfattningsvis medför nuvarande regelverk och arbetspraxis att patientvald läkare har 

stora möjligheter att få till en sjukskrivning, men små möjligheter att avstyra en sjukskrivning. 

                                                       
12 Försäkringskassan (2014) s. 20 
13 Riksrevisionen s. 12 
14 ISF s. 7 
15 SOU 2015:17 s. 92 
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2.3     Läkarens bedömningsutrymme 

Objektivitet är bara relevant om ett visst bedömningsutrymme föreligger 

Den patientvalde läkare som har i uppgift att bedöma arbetsförmåga har alltså ett stort 

inflytande över Försäkringskassans beslutsfattande. Därför kan det tyckas angeläget att titta 

närmare på läkarens vardag. Kan det ibland föreligga omständigheter som gör det svårt för 

läkaren att vara objektiv, dvs. iaktta saklighet och opartiskhet? Denna fråga förtjänar att 

utredas, förutsatt att läkaren i sin sjukskrivningsroll har ett visst bedömningsutrymme. Om det 

alltid fanns bara ett rimligt handlingsalternativ för läkaren skulle det inte spela någon roll om 

läkaren brast i objektivitet. Då skulle det inte heller vara relevant att undersöka om det fanns 

faktorer som kunde inverka negativt på läkarens objektivitet. Följaktligen ska vi börja med att 

utreda hur stort läkarens bedömningnsutrymme är. 

Psykisk sjukdom är vanligaste sjukskrivningsorsaken 

För att få en uppfattning av storleken på läkarens bedömningsutrymme kan man studera 

statistik över uppgivna sjukskrivningsskäl. För de pågående sjukskrivningarna 2015 dominerade 

två sjukdomsklasser i statistiken: psykisk sjukdom angavs i 43 procent av fallen; rörelseorganens 

sjukdomar angavs i 22 procent av fallen16. Ungefär två tredjedelar av fallen utgjordes alltså av 

sjukdomsklasser där bland annat depression, ångest, social fobi och diskbråck ingår. Cancer, 

stroke, hjärtinfarkt och diabetes är vanliga och allvarliga sjukdomar hos den svenska 

befolkningen. Men de sjukdomsklasser där dessa diagnoser ingår utgjorde endast 13,1 procent 

av fallen17. 

Mångfacetterad problematik vid psykiatriska åkommor 

Bland de psykiska sjukdomarna är depression en vanlig sjukskrivningsorsak. Ibland svarar inte 

deprimerade patienter på psykiatrisk behandling och angående detta problem har 

psykiatriöverläkaren Carina Hellström gjort följande reflektion: "Det handlar mycket ofta om en 

dold, kronisk psykosocial problematik, pågående belastningar av olika slag, exempelvis 

missbruk, fattigdom, ensamhet och utanförskap. Långdragna konflikter i nära relationer och 

problem på arbetsplatser eller skolor, är mycket vanligt. Vuxenmobbning är också en dold men 

mycket tung börda för många. De som utvecklat en symtombild med nedsatt funktionsförmåga 

sjukskrivs ofta. Om deras tillstånd inte beror på sjukdom så är de inte behandlingsbara med 

psykiatrins metoder, då förlängs tyvärr bara sjukskrivningen."18 Vid psykiatriska åkommor 

föreligger alltså ofta en komplex och mångfacetterad problematik, vilket måste göra det svårt 

för läkaren att isolera den funktionsnedsättning som beror på sjukdom. Resultatet av detta 

                                                       
16 Försäkringskassan (3) s. 85 
17 Försäkringskassan (3) s. 85 
18 Hellström, Carina 
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torde vara att läkaren får ett stort utrymme för bedömning vid ställningstagande till 

sjukskrivning. 

Alla människor har psykiatriska symtom, vilket leder till gråzonsproblematik 

Något annat som kännetecknar psykiatriska diagnoser är gråzonsproblematik. Psykiatern David 

Eberhard uttrycker det på följande sätt: "Psykiska sjukdomar består av olika symtom som är 

normalfördelade och som alltså alla människor kan känna igen sig i. Det finns sällan en tydlig 

gräns mellan friskt och sjukt. Det i sin tur leder till att, i takt med att allt fler personer känner 

igen sig i de psykiatriska symtomen, så uppstår överdiagnostik. Då förskjuts cut‐off‐gränsen 

mellan friskt och sjukt och flyttas allt närmare normalfördelningskurvans mitt."19 Det Eberhard 

säger är alltså att alla människor kan känna igen sig i psykiatriska symtom, t.ex. sådana som är 

typiska för depression. Det måste innebära att läkaren kan få fram tillräckligt med information 

för att fylla i läkarintygets DFA‐kedja från vilken patient som helst. Den gråzonsproblematik som 

kännetecknar psykiska sjukdomar bidrar förstås till att läkarens bedömningsutrymme blir stort. 

Somatiseringssyndrom är en dold psykisk sjukdom 

Ovan nämndes att 43 procent av alla pågående sjukskrivningar orsakas av psykisk sjukdom, 

enligt den officiella statistiken. Det finns anledning att misstänka att det finns psykiska inslag 

även bland de resterande 57 procenten. Det finns nämligen en psykisk sjukdom som kallas 

somatiseringssyndrom. Den kännetecknas av symtom som inte låter sig förklaras av kliniska 

undersökningsfynd, blodprover, bilddiagnostik eller andra medicinska utredningsresultat. 

Prevalensen av somatiseringssyndrom har i vissa undersökningar uppskattats till en halv 

procent av befolkningen20. Psykiatern Anders Lundin beskriver sjukdomen på följande 

vis: ”Kärnan i somatiseringssyndromet är ett flertal medicinskt oförklarade symtom under en tid 

av flera år. ... Patienter med somatiseringssyndrom har påfallande ofta sjuklighet och sjukvård 

som livstema och dominerande livsinnehåll. Om den vanlige sjukvårdskonsumenten försöker 

begränsa sina sjukvårdskontakter till ett minimum, kan det tyckas som om patienter med 

somatiseringssyndrom gör allt för att finna nya anledningar till läkarbesök. Den ena 

utredningen läggs till den andra, genomgående utan eller med mycket magra fynd. ... Stärkande, 

lugnande och framför allt starka och inte sällan beroendeframkallande smärtstillande mediciner, 

förskrivs i långa banor av en ofta alltmer förtvivlad och frustrerad doktor. Vad gäller karaktären 

av de kroppsliga besvären varierar dessa stort. ... Det är dock inte symtomens innehåll som är 

det speciella vid kronisk somatisering – det är i stället det bestående mönstret av 

återkommande kroppsliga besvär i kombination med frånvaron av påvisbart organiskt 

underlag.”21 

                                                       
19 Eberhard, David 
20 Herlofsson mfl. s. 380 
21 Herlofsson mfl. s. 380 
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Även om somatiseringssyndromet kan manifestera sig i nästan vilket symtom som helst är 

smärta det vanligast förekommande22. Smärta är också ett vanligt symtom vid sjukdom i 

rörelseorganen. Av pågående sjukskrivningar 2015 var 22 procent orsakade av sjukdom i 

rörelseorganen och det är tänkbart att den huvudsakliga sjukdomen i en del av dessa fall var 

just somatiseringssyndrom. Också i de fall då somatisk sjuklighet påvisats objektivt, till exempel 

med magnetröntgen, är det inte uteslutet att somatiseringssyndrom är huvudproblemet. För 

vissa somatiska sjukdomar är nämligen korrelationen mellan magnetröntgenfynd och 

sjukdomens allvarlighetsgrad låg. Exempelvis är det känt att ”diskbråck [som kan ge ryggsmärta] 

kan förekomma hos ca 30% av symtomfria vuxna”. Omvänt kan somatiseringssyndrom vara den 

egentliga orsaken till ryggsmärta hos en patient med diskbråck verifierat på magnetröntgen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att psykiska inslag kan misstänkas bland en del av de 22 

procent som är sjukskrivna för sjukdom i rörelseorganen. Sedan tidigare känner vi till att psykisk 

sjuklighet medför ett stort bedömningsutrymme för läkaren som ska bedöma arbetsförmåga. 

Somatiseringssyndrom kan grumla bilden även vid t.ex. hjärtinfarkt 

Av det totala antalet pågående sjukskrivningar orsakas alltså 43 procent av psykisk sjukdom och 

22 av sjukdom i rörelseorganen, enligt officiell statistik. Beträffande den återstående 

tredjedelen (som omfattar bland annat cancer, stroke, hjärtinfarkt, diabetes) kan det antas att 

bedömningsutrymmet för läkaren är mindre. Men obefintligt kan det bara vara vid bedömning 

av mycket allvarligt kroniskt sjuka människor, vilka redan borde vara sjukpensionerade (och 

därmed inte ingå i statistiken över sjukpenningsmottagare). Vidare kan ett 

somatiseringssyndrom förekomma parallellt med en utpräglat somatisk sjukdom och påverka 

symtombilden även där: ”T.ex. kan en individ på grund av somatiseringssyndrom bli allvarligt 

invalidiserad efter en okomplicerad hjärtinfarkt, även om hjärtinfarkten i sig själv inte orsakade 

någon funktionsnedsättning.”23 Ett sådant inslag av psykisk karaktär vid en hjärtinfarkt medför 

förstås ett större bedömningsutrymme för intygsansvarig läkare än om funktionsnedsättningen 

till fullo orsakats av död hjärtmuskulatur. 

Läkaren som beslutar om sjukskrivning har generellt ett stort bedömningsutrymme 

Utifrån ovanstående analys är det tydligt att läkaren ofta har ett stort bedömningsutrymme vid 

ställningstagande till utfärdande av läkarintyg. Följaktligen torde en läkare som är osaklig eller 

partisk många gånger kunna nå en helt annan slutsats än en läkare som saklig och opartisk. I de 

kommande avsnitten ska vi försöka besvara huruvida det finns faktorer som kan inverka 

negativt på läkarens objektivitet (saklighet och opartiskhet). 

                                                       
22 American Psychiatric Association s. 311 
23 American Psychiatric Association s. 311 
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2.4     Förhållanden som kan påverka läkarens objektivitet 

Kundsynen dominerar bland patienter och vårdgivare 

Det finns en gammal dogm som säger att en kund alltid har rätt. En kund som inte får sitt 

önskemål tillgodosett av en viss tjänsteutförare väljer nämligen en annan nästa gång. 

Psykiatern Åsa Kadowaki menar att dagens patient liknar en kund. Hon skriver följande: 

"Massmedialt beskrivs relationen mellan patient och läkare i form av att 'patienten går till 

läkaren och sjukskriver sig', istället för att läkare gör medicinska bedömningar. Om patienten 

inför kontakten med sjukvården redan bestämt att sjukskrivning är lösningen – då finns en 

konflikt som skapats av förväntningen att jag har rätt att få det jag känner att jag behöver 

(patientmakt)"24 Denna massmedialt förmedlade syn på relationen mellan vårdgivare och 

patient ger upphov till verkliga effekter. En patient som ser sig själv som kund kan ju vara extra 

benägen att kräva en undersökning, en behandling eller ett visst intyg. Och på en vårdinrättning 

där kundsynen dominerar är man kanske särskilt villig att gå patientens önskemål till mötes. 

Vårdgivarnas intäkter grundas på antal listade individer och patientbesök 

I vilken grad patient/vårdgivare betraktas som kund/företag är svårt att veta, eftersom det 

handlar om subjektiva uppfattningar. Det är lättare att konstatera att de faktiska förhållandena 

inom svensk sjukvård numera i hög grad påminner om dem som typiskt sett råder inom 

näringslivet. Med dagens ersättningssystemen är vårdgivarens inkomster beroende av en 

förmåga att attrahera patienter, inte helt olikt den situation som upplevs av ett telekomföretag, 

en biltillverkare eller vilket annat företag som helst. Detta framgår tydligt av en rapport 

genomförd 2012 med följande slutsats: "Samtliga 21 landsting tillämpar en kombination av fast 

ersättning per listad individ, rörlig ersättning kopplat till besök eller åtgärder samt målrelaterad 

ersättning baserat på indikatorer som återspeglar kvalitet och effektivitet. ... Med undantag för 

Stockholm är den fasta ersättningen per listad individ den viktigaste delen av ersättningen till 

vårdenheter."25 

Patienterna kan mer eller mindre fritt välja vårdgivare 

Kännetecknande för en kund är möjligheten till fritt val av leverantör. För patienter blev detta 

verklighet för ett antal år sedan: "Samtliga landsting och regioner har sedan år 2007 infört 

vårdvalssystem i primärvården. ... Sedan 1 januari 2010 är vårdval i primärvården reglerad 

enligt lag. Lagen ställer krav på att landstingen ger alla invånare möjligheter att välja utförare 

inom primärvården utan begränsningar till visst geografiskt område inom landstinget."26 

Valfriheten är ingen chimär. Konkurrensverket uppgav i en rapport från 2014 att de flesta 

svenskar har minst två vårdcentraler att välja mellan och att det för 80 procent av invånarna i 

                                                       
24 Kadowaki, Åsa 
25 Sveriges kommuner och landsting (1) s. 8 
26 Sveriges kommuner och landsting (1) s. 23 
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Sverige tar mindre än fem minuter att med bil att åka till en annan vårdcentral än till den som 

är närmast bostaden.27 

Många vårdinrättningar drivs i privat regi 

Det är inte inte bara ersättningssystemens utformning och patienternas möjligheter till fritt val 

som gör att relationen mellan patient och vårdgivare liknar den som finns mellan kund och 

tjänsteleverantör. Även vårdgivarens ägandeform har betydelse. Fram till 1992 var privat 

ägande av vårdcentraler förbjudet. Mellan 2006 och 2014 ökade antalet privata vårdcentraler 

från 263 till 47928. År 2016 var antalet privata vårdcentraler uppe i 486, vilket då motsvarade 42 

procent av alla vårdcentraler29. En verksamhet som bedrivs i statlig regi tenderar att ha många 

och diffusa mål. En privat driven verksamhet har däremot främst vinstintresset att ta hänsyn till. 

Av detta skäl har en privatägd vårdcentral ett kraftigt incitament att uppfylla sina patienters 

direkta önskemål, precis som ett företag som konkurrerar om kunder på en marknad. 

Fri konkurrens på skolmarknaden resulterade i betygsinflation 

Det har blivit dags att titta närmare på en förvaltningsuppgift som liknar läkarens bedömning av 

arbetsförmåga, nämligen lärarens betygsättning av elever. I bägge fallen är det i samhällets 

intresse att bedömningarna blir sakliga och opartiska. Såväl vårdgivare som skolor verkar på 

konkurrensutsatta marknader, där attraktionskraft krävs för generering av intäkter. I det ena 

fallet handlar det om att attrahera patienter, i det andra om att locka elever. Patienter såväl 

som elever kan ofta välja mellan olika leverantörer. Vinstdrivande verksamhet är tillåten och 

vanlig både inom vården och inom skolväsendet. 

Likheterna mellan läkarens bedömning av arbetsförmåga och lärarens betygsättning är slående. 

Därför är det av intresse att undersöka om objektiviteten i lärares betygsättning påverkats av 

de förändringar som ägt rum i skolsektorn under de senaste decennierna. Dessa förändringar 

resulterade i (1) ökad konkurrens skolor emellan, (2) elevernas friare val av skola, samt (3) ökat 

privatägande av skolor. Journalisten Birgitta Forsberg har i denna fråga gjort följande 

iakttagelser: ”Sverige är ett av få länder där lärarna själva rättar prov och sätter betyg, samtidigt 

som betygen är så avgörande för vidare studier på gymnasiet och högskolan. ... När regeringen 

Bildt i början av 1990‐talet införde friskolor släppte politikerna loss konkurrensen. 

Konkurrensmedlet hette betyg. Höga snittbetyg lockade elever som alla tog med sin skolpeng. 

Vissa skolor slogs ut. Lärarna pressades. Kommuner, koncerner, rektorer, föräldrar och elever 

ville se höga betyg. Resultatet blev både ’snällt’ rättade nationella prov och betygsinflation.”30 

Hypotesen att gymnasieskolor använt höga betyg som konkurrensmedel har bekräftats av 

forskare. Nationalekonomen Jonas Vlachos skrev 2010 följande i en rapport beställd av 

                                                       
27 Konkurrensverket s. 18 
28 Svidén, Henrik 
29 Sveriges kommuner och landsting (2) s. 31 
30 Forsberg, Birgitta 
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Konkurrensverket: ”det [är] tydligt att den ökade konkurrensen mellan skolorna i viss mån 

bidragit till den betygsinflation vi sett i Sverige under de senaste 10 till 15 åren. Medan 

rapporten främst fokuserar på den konkurrens som uppstått i och med friskolornas expansion 

så tyder resultaten på att även konkurrens mellan kommunala skolor spelar viss roll.”31 Det kan 

alltså konstateras att lärare tenderar att sätta höga betyg på sina elever för att stärka deras 

skolas attraktionskraft. Det är inte otänkbart att samma fenomen finns inom vården och 

resulterar i snällt utfärdade läkarintyg. 

Deprofessionalisering har minskat läkarnas självständighet 

Parallellt med ovan beskrivna utveckling mot ett utpräglat företags‐ och kundtänkande inom 

välfärden har deprofessionalisering flyttat beslutsmakt från patientbedömande läkare till deras 

chefer. Deprofessionalisering har studerats av bl.a. Thomas Bull, för närvarande domare i 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Så här beskriver han fenomentet och dess utbredning i 

den offentliga förvaltningen: ”Deprofessionalisering kan beskrivas som en process där en 

profession helt eller delvis förlorat de egenskaper som utmärker den. ... Kraven på 

arbetsinsatsen blir alltmer inriktade på viss typ av ’produktion’, på mätbara resultat och 

standardisering av arbetsuppgifterna i effektivitetens namn. ... Vidare ingår en process där 

kontrollen över det utförda arbetet i allt högre grad utförs av personer utanför professionen 

och enligt andra kriterier än de som professionen som sådan lyder under. ... Den profesionelle 

blir en liten del av en större organisation och relationen mellan denne och omvärlden styrs via 

ledningen, inte av den professionelle själv. Patienten är t.ex inte doktor Anderssons patient, 

utan patient på Akademiska sjukhuset och arbetsuppgifterna tilldelas uppifrån som direktiv ... 

Den personliga relationen (och den ansvarskänsla och tillit som denna föder) mellan 

professionella och det omgivande samhället tunnas därmed också ut.”32 När makt flyttar från 

läkare till ledning på detta vis finns större chans att verksamhetens uppgifter utförs i enlighet 

med ett övergripande ledningsmål, vilket för en privat vårdcentral torde vara främjandet av 

vinstintresset. En läkare vars självständighet urholkats (på grund av deprofessionalisering) 

kanske väljer att intyga att en viss patient har rätt till sjukpenning, även i strid med den egna 

uppfattningen, om ledningen kräver att patienterna blir nöjda. Den ekonomiska kostnaden för 

sjukskrivning bärs som bekant inte av sjukskrivande vårdinrättning, utan främst av staten. 

Läkaren vill stå på patientens sida 

Hittills har uteslutande omständigheter i läkarens omgivning analyserats. Men faktorer som är 

mer knutna till läkaren som person kan också påverka objektiviteten i bedömningarna. Ett 

exempel är den rådande idealbilden av den patientlojale läkaren som lyssnar till och 

samarbetar med sina patienter, en idealbild som av distriktsläkaren Urban Bengtsson beskrivs 

så här: "Läkaren vill gärna vara överens med sin patient. Är man inte överens är man en dålig 

                                                       
31 Vlachos, Jonas s. 6 
32 Bull, Thomas (2006) s. 73‐74 
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läkare, som inte har lyssnat.”33 Allmänläkarna Monika Engblom och Lars Englund, som anordnar 

utbildningar i försäkringsmedicin, har å sin sida gjort följande iakttagelser: "Många läkare på 

våra kurser berättar att de aldrig förstått att de har rollen att överpröva. Erfarna läkare berättar 

att de aldrig sagt nej till sjukskrivning och säger att man 'alltid måste lita på patientens egen 

bedömning'." 

Läkaren har tappat i auktoritet och måste undvika konflikt med patienten 

En tangerande problematik är den som handlar om läkarens konflikträdsla. Den framgår tydligt i 

en gruppdiskussion bland allmänläkare som återgavs i Läkartidningen för några år 

sedan: ”Auktoriteten hos läkarkåren har sjunkit. Idag ifrågasätter eller anmäler man läkaren 

eller skriver i tidningen. ... ’Det är svårt att säga nej. Man måste ha väldigt mycket fakta och 

argument och det är svårt när man inte kan samla in alla fakta och det kan vi ju inte på 

vårdcentralen’, säger Lena Matsson. Det händer inte särskilt ofta att de säger nej till patienter 

som vill bli sjukskrivna. Det är de överens om.”34 Beläggen för att läkare ofta sjukskriver för att 

undvika konflikt är inte enbart av anekdotisk karaktär. Fenomenet har även påvisats i 

enkätundersökningar: ”I Lars Englunds studie från 2007 sjukskrev distriktsläkarna fortfarande i 

åtta fall av tio när de inte själva skulle ha föreslagit sjukskrivning, eller bedömde att den kunde 

vara skadlig. Motsatsen, och det som läkaren enligt sin kodex oroar sig för, att mot bättre 

vetande säga nej till en angelägen sjukskrivning, är inte vanlig.”35 

Det är nog inte lika vanligt, men personliga förhållanden hos bedömande läkare kan förstås 

även göra läkaren strängare än vad som är avsett. En läkare som är irriterad på en patient 

kanske beslutar sig för att inte skriva ett visst intyg, även om detta objektivt sett är motiverat. 

Språksvårigheter och fördomar kanske också kan göra en läkare obenägen att skriva ett intyg, 

även där detta är motiverat. Slutligen finns risken att en läkare låter sina ideologiska 

övertygelser spela in i bedömningen, vilket kan resultera i antingen för hårda eller för snälla 

bedömningar. 

Rådande förhållanden gör troligen läkarna alltför ”snälla” i sjukskrivningsärenden 

Sammanfattningsvis kan konstateras (1) att många vårdinrättningar har ett ekonomiskt intresse 

av att göra sina patienter nöjda, (2) att patienter ofta kan välja mellan olika vårdgivare, och (3) 

att läkares professionella oberoende har begränsats. Dessutom har läkaren tappat i auktoritet, 

och riskerar att bli utskälld eller anmäld av en missnöjd patient. Sist men inte minst vill läkaren 

av förståeliga skäl gärna stå på patientens sida. Man kan anta att de beskrivna förhållandena 

överlag resulterar i att läkarna är för snälla i sjukskrivningsärenden. 

                                                       
33 Corren 
34 Ohlin, Elisabet s. 3632 
35 Rudebeck, Carl Edvard s. 593 
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3     Objektivitetsbestämmelsen 
Det står klart att det finns förutsättningar för att läkarens objektivitet i ett sjukskrivningsärende 

ibland kan fallera. Det ska härnäst undersökas vilka rättsliga regler som kan förhindra detta. En 

bestämmelse som kan tänkas bli aktuell återfinns i 1:9 regeringsformen (RF). Där står att 

fullgörare av offentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta saklighet och opartiskhet. Dessa krav 

utgör tillsammans den s.k. objektivitetsbestämmelsen, vilken ska studeras närmare i följande 

avsnitt. 

3.1     1:9 RF:s historia och nuvarande lydelse 

Kraven på saklighet och opartiskhet infördes genom 1974 års regeringsform 

Principen att objektivitet ska iakttas i offentlig förvaltning är inget nytt påfund. Att 

myndighetsutövning inte ska vara godtycklig eller partisk ansågs förr i tiden framgå av 16 § i 

1809 års regeringsform, som stadgade att ”konung bör rätt och sanning styrka”36. Den 

nuvarande objektivitetsbestämmelsen föddes i och med 1974 års regeringsform, som innehöll 

följande bestämmelse: "Domstolar och förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet iaktta 

saklighet och opartiskhet.”37 

Efter ändring 1976 gäller objektivitetskraven alla som fullgör förvaltningsuppgift 

Efter en ändring 1976 fick bestämmelsen denna något mer inkluderande ordalydelse: 

"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 

opartiskhet.”38 Ändringen 1976 motiverades i propositionen på följande vis: "I förslaget har 

vidare beaktats under remissbehandlingen framförda önskemål att bestämmelsen ska utformas 

så att den uttryckligen anger att den där fastslagna grundsatsen om normmässighet i 

myndigheternas verksamhet skall gälla också för privaträttsliga subjekt när dessa fullgör 

förvaltningsuppgifter med stöd av beslut enligt 11:6 st. 3 RF”39 I 11:6 st. 3 RF 

stod: ”Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller 

enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd av lag.”40 

Dagens objektivitetsbestämmelse överensstämmer i princip med 1976 års 

För något år41 sedan blev objektivitetsbestämmelsen föremål för en marginell ändring. 

Uttrycket ”uppgifter inom den offentliga förvaltningen” ersattes med ”offentliga 

                                                       
36 Holmberg, Erik s. 74 
37 SFS 1974:152 s. 318 
38 SFS 1976:871 s. 1876 
39 Prop. 1975/76:209 s. 138 
40 SFS 1976:871 
41 SFS 2010:1408 
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förvaltningsuppgifter”. Motiveringen till ändringen var denna: ”Genom ändringen klargörs att 

normmässighets‐ och objektivitetskravet även gäller privaträttsliga subjekt när de fullgör 

förvaltningsuppgifter som har överlämnats till dem. Övriga ändringar är endast språkliga.”42 

Noteras kan att denna motivering i princip överensstämmer med den som gavs redan vid 1976 

års ändring. 

Sedan dess har inga ändringar gjorts och 1:9 RF:s nuvarande lydelse är sålunda 

denna: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet.” Dess syskonbestämmelse, som tidigare fanns i 11:6 st. 3 RF, hittas nu i 12:4 st. 

2 och lyder: ”Förvaltningsuppgifter kan [förutom till kommuner] även överlämnas åt andra 

juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett 

överlämnande göras endast med stöd av lag.” 

Man kan fundera på varför adjektivet ”offentliga” genomgående förekommit 

objektivitetsbestämmelsen (som för närvarande finns i 1:9 RF) men inte i syskonbestämmelsen 

(som för närvarande finns i 12:4 st. 2 RF). Den enda rimliga tolkningen är att ordet i 

sammanhanget är överflödigt.  

3.2     1:9 RF:s tillämplighet på intygsskrivande läkare 

Av allt att döma fullgör intygsansvarig läkare förvaltningsuppgift 

Objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF ska tillämpas på den som fullgör en (offentlig) 

förvaltningsuppgift. Frågan är då om läkaren som bedömer arbetsförmåga fullgör en 

förvaltningsuppgift. Svaret är inte uppenbart. Från ordalydelserna av de aktuella 

bestämmelserna framgår bara att fullgörande av en förvaltningsuppgift kan, men inte behöver, 

utgöra  myndighetsutövning. Detta blir tydligt vid en noggrann läsning av 12:4 st. 2 RF. Där står 

ju följande: "Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas ... åt andra juridiska personer och 

enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast 

med stöd av lag." 

I övrigt ges inte många svar av formuleringarna i RF, varför våra blickar vänds mot andra 

rättskällor. I de aktuella förarbetena står inte så mycket mer av intresse än vad som redan har 

återgetts. Inte heller prejudikat från hösta instans kan ge oss det efterfrågade svaret. Återstår 

således att titta i doktrin. Vad som omfattas av uttrycket ”(offentliga) förvaltningsuppgifter” har 

varit föremål för diverse spekulationer i den juridiska litteraturen, men någon slutgiltig klarhet 

eller samsyn har aldrig uppstått43444546. Mest intressant är ett nyligen presenterat bidrag av 

                                                       
42 Prop. 2009/10:80 s. 247 
43 Strömberg, Håkan s. 32 
44 Ragnemalm, Hans . 109‐110  
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Lotta Lerwall, universitetslektor i förvaltningsrätt. Med utgångspunkt i idéer presenterade i en 

bok av juridikprofessorn Lena Marcusson47 uppställde hon följande kriterier för en 

förvaltningsuppgift: ”(i) uppgiften ska kunna utföras av myndighet, (ii) stat eller kommun utövar 

styrning och kontroll samt medverkar till finansiering av verksamheten och (iii) att uppgiften 

innebär en påverkan i någon form på medborgare eller grupper av medborgare.”48 Utan större 

svårigheter inser man att alla dessa villkor är uppfyllda när en läkare bedömer arbetsförmåga 

inför eventuell ansökan om sjukpenning. Följaktligen blir läkaren i den rollen skyldig att lyda 

objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF, d.v.s. iaktta saklighet och opartiskhet. 

Även den som inte fullgör förvaltningsuppgift kan ibland bli skyldig lyda 1:9 RF  

Det går att argumentera för att intygsansvarig läkare är skyldig att iaktta saklighets‐ och 

opartiskhetskraven i 1:9 RF även på en annan grund, som framgår av JO 2010/11 s. 278. Detta 

ärende berörde Naturvårdsverkets anlitande av vapenhandlare vid vapenlicensfrågor. Här 

citeras en del av detta JO‐beslut: ”Ansökan om vapenlicens för ett halvautomatiskt jaktvapen 

görs hos den lokala polismyndigheten, vilken bl.a. har att pröva om vapnet är godkänt för jakt 

eller ej. Finns det någon tvekan ska polismyndigheten vända sig till Naturvårdsverket, som då 

avger ett yttrande i ärendet. ... I de här aktuella ärendena har Naturvårdsverket uppgett sig 

sakna egen kompetens på området och därmed – som det får förstås – ansett sig inte kunna 

göra några självständiga bedömningar. Det har inneburit att bedömningsfrågor som ankommer 

på verket lagts ut på en enskild uppdragstagare [en vapenhandlare]. Under sådana förhållanden 

måste uppdragstagaren uppfylla formella krav på opartiskhet i samma utsträckning som gäller 

för befattningshavare vid myndigheten.”49 I den mån en myndighet vid beslutsfattande anlitar 

sakkunnig och inte gör en egen självständig bedömning blir alltså den sakkunnige skyldig att 

iaktta opartiskhetskravet (och förmodligen även saklighetskravet) i 1:9 RF. Så om 

Försäkringskassan vid beslutande om sjukpenning går på läkarintygets linje utan att göra en 

egen självständig bedömning blir läkaren skyldig att lyda 1:9 RF (oavsett om man anser att 

läkaren fullgör en förvaltningsuppgift eller ej).  

3.3     1:9 RF:s rättsliga statuts 

1:9 RF har av rättsliga auktoriteter ansetts ha självständig och bindande verkan 

Eftersom objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF är generellt utformad har vissa hävdat att den 

saknar självständig verkan. Några bedömare har menat att den enbart är ett uttryck för en fin 

princip, som kan vara behjälplig vid t.ex. tolkning av lag. Dylika uppfattningar har förts fram i 

såväl domstolar (t.ex. AD 1985 nr 129) som i doktrin. I boken Grundlagarna har påpekats 

                                                                                                                                                                               
45 Lerwall, Lotta s. 268 
46 Landelius, Ann‐Charlotte s. 309 
47 Marcusson, Lena s. 107 
48 Lerwall, Lotta s. 268 
49 JO 2010/11 s. 278 s. 1, 6 
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att ”generellt talat torde föreskrifterna i 1 kap. RF inte i samma utsträckningar som 

föreskrifterna i de andra kapitlen kunna betraktas som bindande rättsregler”50. Juris doktor 

Brita Sundberg‐Weitman har konstaterat att ”det är sannerligen inte ofta som domstolarna 

hänför sig till det grundlagsfästa kravet på myndigheter att vara sakliga”51. Auktoriteter på 

området har dock argumenterat för att objektivitetsbestämmelsen faktiskt har en självständig 

och bindande verkan. Till exempel har Anders Eka, för närvarande justitieråd i Högsta 

domstolen (HD), framfört följande synpunkter: ”Även om objektivitetsbestämmelsen till sin 

utformning är abstrakt och generell måste den beaktas vid de olika bedömningar och 

avvägningar som görs i rättskipning och i förvaltningsverksamhet och då både vid 

myndighetsutövning och vid s.k. faktiskt handlande.”52 En liknande uppfattning har gjorts 

gällande av Bull: "Grundlagsregeln [i 1:9 RF] är inte ... så tomt på reellt innehåll att det inte kan 

användas juridiskt. Bestämmelsen har, menar jag, en självständig betydelse, även om den 

ibland är parallell eller komplementär till de krav som ställs i vanlig lag."53 

Även prejudikat från HD och HFD göra gällande att 1:9 RF har direkta effekter 

De få gånger som objektivitetsbestämmelsen aktualiserats i HD och HFD har domarna följt den 

linje som förespråkats av Eka och Bull, d.v.s. att bestämmelsen har en självständig och bindande 

verkan. Som första exempel på detta kan nämnas NJA 1995 s. 11, där HD menade att 

objektivtetsbestämmelsen i 1:9 RF skapade en skyldighet för advokatssamfundet att iaktta 

opartiskhet vid hantering av disciplinärenden. Ett annat exempel är NJA 2008 s. 990, i vilket en 

kommun hade anställt en obehörig lärare trots att en behörig lärare sökt tjänsten. Den 

behöriga sökanden menade att kommunen brutit mot lagen och yrkade på skadestånd. HD 

uttalade i domen att ”även en kommunal myndighet är underkastad det krav på 

normmässighet och objektivitet som följer av 1 kap. 9 § RF”. Slutligen kan nämnas HFD 2011 ref. 

10. I detta rättsfall upphävde HFD ett utan motivering meddelat regeringsbeslut att neka 

statsbidrag till Jehovas vittnen. Som grund anförde HFD bl.a. objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF. 

3.4     1:9 RF:s saklighetskrav  

Att iaktta saklighet är att vid beslut uteslutande beakta lagliga och lämpliga hänsyn 

Eftersom objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF förmodligen blir tillämplig på läkaren som 

bedömer arbetsförmåga är det av intresse att närmare undersöka bestämmelsens två 

beståndsdelar. Den första pelaren, saklighetskravet, har beskrivits på lite olika sätt i den 

juridiska litteraturen. Enligt Sundberg‐Weitman ”kan saklighetskravet bestämmas med 

utgångspunkt i lydelsen av det lagstadgande som tillämpas i det enskilda fallet och med 

                                                       
50 Holmberg, Erik s. 41 
51 Sundberg‐Weitman, Brita (2008) s. 68 
52 Eka, Anders s. 43 
53 Bull, Thomas (2005) s. 102 
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utgångspunkt i syftet med bestämmelsen”54.  Bull är kanske den som mest pedagosgiskt 

förklarat innebörden av saklighetsbegreppet: ”Med saklighet avses främst ... att 

myndigheternas beslut inte ska gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag. 

Innebär detta att kravet på saklighet i praktiken inte är något mer än en precisering av 

legalitetsprincipens krav på lagstöd? Sannolikt får man inte tolka bestämmelsen så. ... Ett 

exempel kan vara på sin plats: Tillstånd av olika slag ska ibland medges om den sökande kan 

anses lämplig, men vad som utgör lämplighet är endast möjligt att i viss grad ange i lagtext och 

kompletterande föreskrifter, råd och anvisningar. En bedömning i det enskilda fallet måste trots 

allt göras och denna kan inte [i lag] styras i detalj. Här finns alltid en risk för att sakförhållanden 

som inte har direkt betydelse för just denna fråga – huruvida personen ifråga varit 

samarbetsvillig, trevlig, aggressiv etc. – tillmäts vikt och leder till ett annorlunda beslut än vad 

som annars hade varit fallet. Lagen anger i dessa fall de yttre gränserna för förvaltningens fria 

skön, men inom dessa gränser kan det fortfarande finnas beslut som vid en granskning i 

efterhand framstår som de i huvudsak grundats på ovidkommande [osakliga] hänsyn.”55 

Sammanfattningsvis krävs alltså att beslutsgrunder är både lagliga och lämpliga för att 

saklighetskravet ska vara uppfyllt.  

Att grunda beslut på faktafel har ansetts bryta mot saklighetskravet 

Två exempel på hur en domstol kan gå tillväga för att bedöma om ett ärende skötts osakligt ska 

nu ges. I förut nämnda NJA 2008 s. 990 hade en kommun anställt en obehörig lärare trots att 

tjänsten även sökts av den behörige läraren B.‐M.M.. HD prövade om kommunen brutit mot 

bl.a. saklighetskravet i RF:s objektivitetsbestämmelse och då skulle anses vara 

skadeståndsskyldig gentemot B.‐M.M.. HD friade från ansvar med följande 

domskäl: ”Kommunens beslut att inte anställa B.‐M.M. har ostridigt grundats på uppfattningen 

att B.‐M.M. inte var tillräckligt kompetent för tjänsten. Även om denna bedömning skulle ha 

gjorts på ett bristfälligt underlag, kan beslutet inte anses ha tillkommit på grund av ett grovt fel 

i proceduren eller vara grundat på ovidkommande omständigheter.” 

I RÅ 1996 ref. 28 hade regeringen avslagit en ansökan om förhandsbesked för bygglov på 

fastigheterna Kumbelnäs 58:1 och 65:1. Som skäl för avslaget hade bl.a. anförts 

kulturmiljövärdet av fastigheternas obebyggda mark och förekomst av strandskydd. 

Regeringsrätten dömde enligt följande: ”Av storskifteskartan framgår vidare i motsats till vad 

som uppgivits i länsstyrelsens beslut, som godtagits av regeringen, att det funnits byggnader på 

Kumbelnäs 58:1. Skäl att vägra bygglov av kulturmiljöhänsyn på den grunden att fastigheten 

tidigare varit obebyggd finns således inte. Av annat kartmaterial och av utredningen i övrigt 

framgår vidare att strandskyddsbestämmelserna inte hindrar att bygglov för ett fritidshus 

medges på någon plats inom fastigheterna Kumbelnäs 58:1 och 65:1. Dessutom har upplysts att 

                                                       
54 Sundberg‐Weitman, Brita (1981) s. 53 
55 Bull, Thomas (2005) s. 101‐103 
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tomtplatser med byggrätt förekommer i dessa fastigheters omgivning. Mot bakgrund av det 

anförda kan regeringens avgörande inte anses uppfylla kravet på saklighet i 1 kap. 9 § 

regeringsformen.” 

Att exkludera relevanta hänsyn i beslutsfattandet är osakligt 

För att iaktta saklighet ska man i beslutsfattandet exkludera olämpliga och olagliga hänsyn. Men 

lika viktigt är att i beslutet inkludera alla relevanta grunder, vilket framgår av  JO 2015/16 s. 456. 

Ärendet rörde en socialnämnds hantering av en vårdnadstvist mellan två föräldrar. Här 

redovisas JO:s viktigaste uttalanden: ”Det finns inga bestämmelser som reglerar vad en 

vårdnads‐, boende‐ och umgängesutredning ska innehålla. En allmän utgångspunkt är dock att 

utredningen ska begränsas till sådant som objektivt sett kan vara relevant för frågans 

bedömning. ... De brister som jag har funnit i vårdnadsutredningen har främst bestått av att 

uppgifter som talade till moderns nackdel har utelämnats. ... Handläggaren har därmed enligt 

min mening inte uppfyllt kraven på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen.”56 

En saklig läkare beaktar enbart sjukdomsorsakad nedsättning i arbetsförmåga 

Den yttre gränsen för vilka hänsyn som får beaktas av en arbetsförmågebedömande läkare 

torde framgå av bestämmelserna i 27:25 st. 1 och 27:3 SFB, vilka här citeras:  ”Den försäkrade 

ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom ... genom att lämna in ett 

läkarintyg”; ”Vid bedömningen av om den försäkrade är sjuk ska det bortses från 

arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.” Från dessa 

bestämmelser står det klart att läkaren endast ska beakta nedsättning av arbetsförmåga 

orsakad av sjukdom. En läkare som väger in andra omständigheter bryter följaktligen mot 

saklighetskravet i objektivitetsbestämmelsen. Att t.ex. beakta en sjukpenningssökandes 

avsaknad av gymnasieutbildning är sålunda ett exempel på osaklighet, eftersom detta strider 

mot lagen. Men som Bull gjort klart kan osaklighet ibland föreligga även då man håller sig inom 

lagens gränser, t.ex. genom att ovidkommande hänsyn tas i beaktande. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara att en läkare utfärdar ett intyg i syfte att undvika en konflikt med en patient. 

Vid motstridiga handlingsnormer kan man ej klandras för bristande saklighet 

I föregående stycke förutsatte vi en väl enkel verklighet. I den riktiga världen är det ofta svårt 

att veta vilka skrivna och oskrivna regler som gäller. Dessutom strider olika regler mot varandra 

ibland. En fullgörare av en förvaltningsuppgift som i en beslutssituation ställs inför två inbördes 

motstridiga regler och väljer att följa den ena kan inte klandras för bristande saklighet. Detta 

framgår av JO 2010/11 s. 270. I detta ärende hade en ambassadhandläggare i Brasilia bedömt 

att ett pass var ogiltigt p.g.a. dåligt skick och därför inte kunde förses med ett visst tillstånd. För 

detta anmäldes handläggaren. JO uttalade: ”De regler som ambassadens handläggare hade att 

tillämpa när tillståndet skulle införas är inte entydiga. Vad som redovisats från 

                                                       
56 JO 2015/16 s. 456 s. 5, 14 
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Utrikesdepartementet om detta är något motsägelsefullt. Å ena sidan sägs, med hänvisning till 

anvisningar från Migrationsverket, att en ambassad ska kontrollera att passet är äkta och agera 

om något inte står rätt till med ärendet. Å andra sidan sägs att någon prövning i sak av passets 

giltighet eller materiella kvalitet inte ska göras. ... Även om ambassadens beskrivning av 

handlingen i detta fall inte helt verkar utesluta att det i och för sig kunde ha varit möjligt att 

infoga tillståndet anser jag därför inte att handläggaren kan påstås ha förfarit klandervärt ... i 

princip har hon befunnit sig i en situation där hon riskerade att bli beskylld för att handla fel 

oavsett hur hon skulle ha gjort.”57 

Man kan faktiskt tänka sig att även läkaren som ska fatta beslut om sjukskrivning drabbas av 

sådan problematik, dvs. motstridiga regler. Det vore t.ex. inte omöjligt att argumentera för att 

läkaren har en plikt att värna patientens intressen, att föra patientens talan. Enligt en sådan 

norm kanske läkaren har en skyldighet att fylla i läkarintyget så som patienten beskriver sin 

problematik och sina önskemål, även om läkaren är övertygad om att patienten skulle kunna 

jobba. I så fall skulle det föreligga en konflikt mellan nämnda skyldighet och normen som säger 

att läkaren bara ska beakta den nedsättning i arbetsförmåga som beror på sjukdom (som 

kommer till uttryck i 27:3 SFB). Med stöd av JO 2010/11 s. 270 skulle det då stå läkaren fritt att 

välja vilken handlingsnorm som ska följas, utan att riskera att bryta mot 

objektivitetsbestämmelsen. Men denna tolkning är inte den rimligaste. Den rimligaste 

tolkningen måste vara att det som åligger läkaren i ett sjukskrivningsärende inte är att till varje 

pris värna patientens intresse, utan att så precist som möjligt försöka fastställa huruvida det 

föreligger nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom. 

3.5     1:9 RF:s opartiskhetskrav 

För opartiskhet krävs avsaknad av intressekonflikter 

Den andra pelaren i objektivitetsbestämmelsen, kravet på opartiskhet, beskriver Bull så 

här: ”Opartiskheten tar främst sikte på en objektiv sida, dvs. det yttre förhållandet mellan den 

som utövar makt och den som är i beroendeställning till denna. En mor, son, underordnad, 

ovän, etc. kan typiskt sett ha det svårare att fatta beslut som är materiellt fria från 

ovidkommande hänsyn etc. och ska därför inte ens försättas i sådana situationer. Detta gäller 

oavsett om beslutet rent materiellt kommer att påverkas av denna relation eller ej. En far kan 

ju döma sin son lika strängt som han skulle ha dömt andra ... Kravet på saklighet riktar sig med 

denna tudelning i huvudsak mot vilka faktorer som ligger till grund för fattandet av ett visst 

beslut, medan kravet på opartiskhet i huvudsak riktar sig till hur en beslutsprocess kan 

uppfattas utåt.”58 Opartiskhetskravet kan med utgångspunkt i Bulls resonemang närmast liknas 

                                                       
57 JO 2010/11 s. 270 s. 5‐6 
58 Bull, Thomas (2017) s. 101‐103 
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vid ett förbud mot intressekonflikter. Inte många verkliga situationer är helt fria från sådan 

problematik, så något absolut förbud kan det knappast röra sig om. 

Opartiskhetskravet i 1:9 RF överensstämmer i princip med FL:s jävsregler 

Hur högt ribban är lagd för förbjuden partiskhet framgår inte av ordalydelsen i 1:9 RF, men HD 

har i NJA 1995 s. 11 reducerat denna ovisshet. I detta rättsfall hade Sveriges advokatsamfunds 

disciplinnämnd beslutat utesluta en advokat ur samfundet. Advokaten tyckte att samfundets 

generalsekreterare varit jävig i ärendet. Jävspåståendet grundade sig i att generalsekreteraren 

var styrelseledamot i ett av bolagen som anmält advokaten till samfundet. Generalsekreteraren 

hade närvarat vid prövningen av advokatens eventuella uteslutning men saknat rösträtt i 

beslutet. HD uttalade i målet följande: "Det finns inte några bestämmelser om jäv som är direkt 

tillämpliga hos disciplinnämnden. Emellertid gäller för nämndens verksamhet det krav på 

saklighet och opartiskhet som enligt 1 kap 9 § regeringsformen ställs på de organ som fullgör 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen. ... Beträffande den närmare innebörden av 

grundlagskravet på opartiskhet är det för disciplinnämndens del naturligt att söka ledning också 

i de principer som kommer till uttryck i förvaltningslagens bestämmelser om jäv." Därefter 

prövade HD huruvida jäv förelegat utifrån två av FL:s dåvarande jävsbestämmelser, 11 § p. 2 

och p. 5. HD friade generalsekreteraren, då inte rekvisiten i någon av nämnda punkter uppfyllts. 

Men det intressanta i sammanhanget är inte detta friande, utan HD:s klargörande att 

opartiskhetskravet i 1:9 RF i princip överensstämmer med FL:s jävsbestämmelser. 

Opartiskhetskravet dör om ”frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse” 

Av NJA 1995 s. 11 framgår att en läkares eventuella brott mot opartiskhetskravet i 1:9 RF ska 

avgöras utifrån FL:s jävsbestämmelser, som återfinns i 11 §.  Av störst intresse är första och 

femte punkterna, vilka lyder: ”Den som skall handlägga ett ärende är jävig (1.) om saken angår 

honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om 

ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon 

närstående, ... eller (5.) om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att 

rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.” I paragrafens andra stycke finns följande 

undantagsregel: ”Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.” 

En närmare undersökning av dessa bestämmelser inleds lämpligen med ett studium av 

undantagsregeln i 11 st. 2 FL. I följande citat från propositionen ges vissa exempel på 

situationer då jäv inte ska anses föreligga, p.g.a. att ”frågan om opartiskhet uppenbarligen 

saknar betydelse”: ”Arbetsgruppen erinrar i det följande om att behovet av garantier för 

opartiskhet inte är detsamma i alla ärenden, där de föreslagna jävsbestämmelserna blir 

tillämpliga. En väsentlig skillnad föreligger mellan ärenden som avgörs med beslut utan rättslig 

verkan, framför allt serviceärendena, och de ärenden som innefattar myndighetsutövning mot 

enskild. Bland de förra finns många där frågan om opartiskhet är av underordnad betydelse 
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eller helt betydelselös. Det kan emellertid också i ärenden av den senare typen inträffa att 

frågan om opartiskhet saknar betydelse. Att i sådana fall upprätthålla ett krav på att ingen 

jävsgrund får vara för handen skulle enligt arbetsgruppens mening vara en onödig formalism 

och dessutom i många fall ganska opraktiskt. Detta gäller exempelvis beträffande sådana 

registreringsärenden och ärenden om utanordnande av lönebelopp som är helt rutinartade och 

inte kräver några överväganden av den art att fråga kan uppkomma om partiskhet eller 

opartiskhet.”59 Utifrån dessa exempel i propositionen och ordalydelsen av 11 § st. 2 FL kan 

läkarbedömning av arbetsförmåga knappast vara undantagen från jävsbestämmelserna. Så 

förutsatt att rekvisiten för någon av punkterna i 11 § st. 1 FL är uppfyllda vid läkarbedömningen 

föreligger partiskhet i strid med 1:9 RF. 

Partiskhet föreligger om ”saken angår” utföraren eller närstående 

Låt oss nu titta närmare på första punkten i 11 § st. 1 FL. Här krävs att ”saken angår” utföraren 

eller någon denne närstående (eller att ”synnerlig nytta” kan uppkomma för någon av dem). 

Den som får sin sjukdom och arbetsförmåga bedömd av en läkare inför ansökan om 

sjukpenning omfattas förstås av detta uttryck. Så om en läkare intygar tre månaders nedsatt 

arbetsförmåga för t.ex. sig själv eller sin son är rekvisiten i 11 § st. 1 p. 1 FL uppfyllda, med 

följden att brott mot opartiskhetskravet i objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF föreligger. 

Gränsdragninsproblematik kan uppstå beträffande uttrycket ”någon annan närstående” i 11 § 

st. 1 p. 1 FL. Viss ledning får man av följande uttalande i propositionen: ”Det bör påpekas att 

uttrycket ’närstående’ formellt täcker såväl situationer då släktskap eller svågerlag föreligger, 

som fall då någon av annan anledning är att karakterisera som närstående, t.ex. stadigvarande 

sammanbor med den som har att handlägga ett ärende.”60 Det tycks alltså röra sig om en 

förhållandevis vid krets av människor. I JO 1979/80 s. 320 ansågs till och med den vara jävig, 

vars son sammanbodde med den ärendet rörde. 

Partiskhet föreligger om ”synnerlig nytta” kan tillfalla utföraren eller närstående 

Att en läkare som sjukskriver sig själv eller någon närstående fysisk person bryter mot 

jävsbestämmelsen i första punkten står alltså klart. Men sjukdom drabbar som bekant inte bara 

människor. Nog finns det många företag som är så sjuka att de är förtjänta av sjukskrivning. Låt 

oss för en stund låtsas att det vore möjligt att sjukskriva ett företag. Hur skulle man då kunna se 

på situationen där en läkare sjukskriver ett eget aktiebolag? Om bolaget erhåller några 

tiotusentals kronor i sjukpenning skapar detta ”synnerlig nytta” för läkaren. Då föreligger jäv 

(s.k. intressejäv), och rekvisiten i 11 st. 1 p. 1 FL är uppfyllda. Detta tankeexperiment utförde vi 

                                                       
59 Prop. 1971:30 s. 343 (Eftersom jävsbestämmelserna behölls intakta vid övergången från 1971 års 
förvaltningnslag till 1986 års förvaltningslag är förarbetena till den först nämnda lagen fortfarande relevanta.) 
60 Prop. 1971:30 s. 355 
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inte enbart för skojs skull. Det kommer att hjälpa oss att förstå vad som utgör jäv enligt femte 

punkten i 11 § FL. 

Partiskhet vid förekomst av omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

Den femte punkten i 11 § st. 1 FL rymmer jävsbestämmelsernas generalklausul, som stadgar att 

någon är jävig ”om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet”. Enligt propositionen omfattas bl.a. ”sådana fall, då 

någon är uppenbar vän eller ovän med eller är ekonomiskt beroende av part eller intressent 

eller direkt lyder under honom, liksom fall då den handläggande är engagerad i saken på ett 

sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en 

opartisk bedömning.”61 

Enligt Lagkommentaren till FL ska generalklausluen tillämpas restriktivt, vilket framgår av detta 

citat: ”Inledningsvis vill vi betona att denna generalklausul inte ska tillämpas rutinmässigt så 

fort någon annan jävsgrund inte är formellt tillämplig. Om handläggaren t.ex. har några aktier i 

ett bolag, som är part i ärendet, men inte så många att punkt 1 är tillämplig [vilket den hade 

varit om sjukpenning utbetalats till ett av läkaren helägt bolag], grundar enbart aktieinnehavet 

inte heller jäv enligt generalklausulen. Det måste till någon ’särskild omständighet’, dvs. något 

mera påtagligt, för att man ska kunna slå fast att omständigheten är ’ägnad att rubba 

förtroendet för opartiskheten.’”62 Att det krävs något utöver det vanliga för tillämpning av 

generalklausulen stöds också av praxis. I t.ex. RÅ 1998 ref. 16 hade en medlem i en tennisklubb 

deltagit i kommunens beslut att fortsätta hyra ut tennisbanor till klubben. Regeringsrätten kom 

fram till att det det inte förelegat ”någon särskild omständighet ägnad att rubba förtroendet till 

hans opartiskhet i ärendet”. Vår slutsats måste bli att det utifrån doktrin och praxis är svårt att 

föreställa sig en situation där en arbetsförmågebedömande läkare bryter mot generalklausulen 

i 11 § p. 5 FL. 

Vapenhandlare som anlitats som sakkunnig i licensfrågor var partisk 

I det ovan redovisade JO 2010/11 s. 278 hade Naturvårdsverket som sakkunnig i 

vapenlicensfrågor anlitat en vapenhandlare som var generalagent för vapenmärket Ruger. JO 

bedömde som sagt att denne sakkunnige var skyldig att iaktta opartiskhetskravet i 1:9 RF. 

Angående den eventuella partiskheten uttalade JO följande: ”I detta fall har Naturvårdsverket 

valt att mer eller mindre överlåta verkets bedömande av vilka vapen som bör godkännas för 

jaktändamål till en person som har kommersiella intressen i vapenhandeln. Det är uppenbart 

olämpligt och i strid med objektivitetskravet. Det är därvid ovidkommande om den som anlitas 

personligen uppfyller högt ställda krav på integritet och vederhäftighet. Tilltron till förfarandets 

                                                       
61  Prop. 1971:30 s. 343 
62 Hellners, Tryggve 
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objektivitet påverkas negativt redan av arrangemanget som sådant.”63 Vapenhandlaren sålde 

vissa vapenmärken och hans konkurrenter sålde andra. Han hade ett uppenbart ekonomiskt 

intresse av att godkänna vissa vapen och förbjuda andra. Det går knappast att använda detta 

JO‐beslut som argument för att en läkare som äger sin vårdcentral är partisk i ett 

sjukskrivningsärende. Läkarens eventuella ekonomiska intresse av att göra sina patienter nöjda 

med snällt utfärdade intyg är inte alls lika tydligt som vapenhandlarens intresse av att neka 

licens för sina konkurrenters vapen. 

3:6     Juridiska verkningar av brott mot 1:9 RF 
Vi ska nu titta närmare på vilka juridiska konsekvenser som kan uppkomma vid överträdelse av 

objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF. 

LOA och SkL är förmodligen inte direkt tillämpliga vid brott mot 1:9 RF 

Eftersom läkarna i regel inte är anställda vid någon myndighet aktualiseras inte 

bestämmelserna om disciplinansvar i lagen om offentlig anställning (1 § st. 1, 2 §, 14‐22 §§ LOA). 

Beträffande sjukpenningsbeslut där den enskilde felaktigt nekats sjukpenning finns eventuellt 

möjlighet till skadestånd via 3:2 p. 1 skadeståndslagen (SkL). Denna bestämmelse säger 

att ”Staten eller en kommun skall ersätta ... ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen 

svarar”. I 4:1 SkL anges när en arbetstagare (t.ex. läkare) kan hållas personligen ansvarig: ”För 

skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i 

den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens 

ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.” Dessa bestämmelser kan 

tänkas bli tillämpliga under vissa förutsättningar, t.ex. när en landstingsanställd läkare beslutat 

att inte utfärda ett intyg, trots att detta varit motiverat. Det krävs då att den som nekats 

sjukpenning lyckas visa att läkaren brutit mot saklighets‐ eller opartiskhetskravet i 1:9 RF, eller 

gjort något annat fel. Vidare krävs att läkares sjukskrivningsbeslut är att anse som 

myndighetsutövning (vilket nog inte är fallet, men rättsläget är oklart). För att läkaren 

personligen ska bli skadeståndsskyldig måste dessutom synnerliga skäl föreligga. Mest 

iögonfallande med dessa bestämmelser är dock att de bara kan straffa den läkare som är för 

sträng i ett sjukskrivningsärende, inte den som är för snäll. 

Bristande objektivitet kan kanske vara tjänstefel 

Paradoxalt nog är en viss brottsbestämmelse det enda möjliga juridiska verkyget att förhindra 

att läkaren är för snäll. Enligt Bull kan den som bryter mot grundlagens 

objektivitetsbestämmelse begå brottet tjänstefel.64 Brott bestraffas som bekant med 

brottsbalkens (BrB:s) straffregler och kan i vissa fall även föranleda skadeståndsansvar, vilket 

                                                       
63 JO 2010/11 s. 278 s. 5‐6 
64 Bull, Thomas (2017) s. 106 
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framgår av denna bestämmelse i 2:2 SkL: ”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott 

skall ersätta skadan.” Huruvida en läkare kan anses begå tjänstefel genom bristande objektivitet 

i en arbetsförmågebedömning kommer att analyseras i nästa kapitel. 
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4     Tjänstefelsbestämmelsen 
Regler om ämbetsbrott har funnits i flera hundra år. För att till fullo förstå sig på dagens 

tjänstefelsbestämmelse måste man lägga lite tid på att studera ämbetsbrottens historia. Vi 

nöjer oss dock med att gå tillbaka till 1975 års ämbetsbrott. Här rymdes embryot till dagens 

tjänstefelsbestämmelse. 

4.1     1975 års ämbetsbrott 

Myndighetsmissbruk eller vårdslös myndighetsutövning vid åsidosättande av lag 

År 1975 ersattes de gamla ämbetsbrotten av myndighetsmissbruk och vårdslös 

myndighetsutövning (vilka 1989 kom att ersättas av tjänstefel). Bestämmelserna återfanns i 

20:1 st. 1‐2 BrB och deras ordalydelser var: ”Den som i myndighetsutövning åsidosätter vad 

som till följd av lag eller annan författning gäller för myndighetsutövningen dömes, om 

gärningen för det allmänna eller någon enskild medför förfång eller eller otillbörlig förmån som 

ej är ringa, för myndighetmissbruk ... Begår någon [sådan gärning] av grov oaktsamhet, dömes 

för vårdslös myndighetsutövning”65 

Fyra viktiga nyheter jämfört med de föregående ämbetsbrotten var: (1) gärningen ska begås i 

myndighetsutövning, (2) gärningen ska utgöra ett brott mot lag eller annan författning, (3) 

gärningen ska resultera i förfång eller otillbörlig förmån för enskild eller det allmänna, och (4) 

förfånget eller den otillbörliga förmånen ska ej vara ringa.  

Förfång eller otillbörlig förmån som ej var ringa var ett central rekvisit 

Lagändringarna 1975 föregicks av SOU 1975:1. Här följer ett utdrag av synpunkter som fördes 

fram i den: ”Det är otvivelaktigt av största vikt att det ständigt ökande beroendeförhållande 

vari medborgarna står till samhällsorganen inte snedvrides genom missbruk i 

myndighetsutövningen. Där sålunda den enskilde i sitt förhållande till samhällets organ inte kan 

stödja sig på avtal eller annat privaträttsligt rättsförhållande utan till följd av lag eller annan 

författning är skyldig att ställa sig deras beslut till efterrättelse, där finns skäl att med kraftiga 

sanktioner skydda den enskildes intresse av korrekt myndighetsutövning. För att nå ett 

tillfredsställande skydd av detta intresse kan enligt kommitténs mening straffrättsliga 

sanktioner inte undvaras. Kommittén föreslår därför en särskild ansvarsregel rörande missbruk 

av offentlig myndighet enligt vilken straff skall drabba den som till förfång för någon enskild 

åsidosätter de regler som gäller för myndighetsutövningen. Ansvarsregeln bör emellertid även 

omfatta det fall att ej omedelbart någon enskild men väl det allmänna lider förfång av 

                                                       
65 SFS 1975:667 20:1 st. 1‐2 
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myndighetsmissbruket, och vidare bör med fall av förfång likställas det fall att missbruket 

skapar en otillbörlig förmån för enskild eller det allmänna.”66 

För att myndighetsmissbruk (eller vårdslös myndighetsutövning) skulle föreligga krävdes alltså 

enligt förslaget något av följande: (i) förfång som drabbar det allmänna, (ii) förfång som drabbar 

enskild, (iii) otillbörlig förmån som tillfaller det allmänna, eller (iv) otillbörlig förmån som 

tillfaller enskild. I den ovan citerade texten står att ett viktigt mål med ämbetsbrotten var 

att ”skydda den enskildes intresse av korrekt myndighetsutövning”. Men i övrigt görs ingen 

rangordning mellan de fyra nämnda effekttyperna. Det enda som sägs är att det för brott krävs 

att förfånget/förmånen inte är ringa. SOU 1975:1 följdes av prop. 1975:78, vilken låg till grund 

för 1975 års ämbetsbrott. Såväl propositionen som de nya ämbetsbrotten låg i linje med de 

synpunkter som förts fram i SOU:n. 

100 kr 1982 var ringa otillbörlig förmån 

Stor osäkerhet rådde förstås beträffande det nya uttrycket ”ringa”. Var skulle t.ex. gränsen gå 

för ”icke ringa” förfång? Ett rättsfall som ger en viss uppfattning om var gränsen gick för ringa 

ekonomiskt förfång är NJA 1985 s. 502. I detta rättsfall hade polisen Egon N vägrat att bevilja 

rättelse av en parkeringsanmärkning om 100 kr som drabbat Ingemar N, för överträdelse av ett 

stoppförbud på en gata. Anmärkningen var felaktig, eftersom inget stoppförbud rådde på gatan 

vid aktuell tidpunkt. HD uttalade: ”Egon N har genom sin handläggning och prövning av Ingemar 

N:s ansökan om rättelse av parkeringsanmärkningen åsidosatt vad som i föreliggande situation 

gällde till följd av lag och annan författning. Oriktig myndighetsutövning av detta slag kan 

föranleda straff enligt åberopat lagrum, om gärningen för det allmänna eller någon enskild 

medför förfång som ej är ringa. ... Även med beaktande av andra än ekonomiska synpunkter får 

förfånget emellertid bedömas som ringa i den mening som avses i 20 kap 1 § BrB.” Det kan 

nämnas att 100 kr 1982 motsvarar 262 kr 201767. 

Begreppet ”i myndighetsutövning” tillämpades liberalt 

En annan nyhet i 1975 års ämbetsbrott var kravet på att gärningen skulle ha begåtts ”i 

myndighetsutövning”. Begreppet myndighetsutövning kan ha olika betydelse på olika 

rättsområden och fyller exempelvis andra funktioner inom skadestånds‐ och förvaltningsrätten 

än inom straffrätten68. Av rättsfallet NJA 1980 s. 421 framgår att den straffrättsliga innebörden 

av myndighetsutövning kan omfatta även personer som inte agerar inom ramen för en 

myndighet. I detta rättsfall hade landstinget uppdragit åt ett företag att upprätthålla ordningen 

i spårvagnstrafiken i Göteborg. En dag uppstod bråk mellan passagerare och företagets 

ordningsansvariga. HD ansåg att ordningsuppgiften rymdes inom begreppet 

                                                       
66 SOU 1975:1 s. 127 
67 Statistiska centralbyrån (2) 
68 Ulväng, s. 272 
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myndighetsutövning. Därför kunde HD döma för våld mot tjänsteman (ett brott som bara kan 

begås mot den som utövar myndighet). 

4.2     1989 års ämbetsbrott 

Myndighetsmissbruk och oaktsam myndighetsutövning ersattes av tjänstefel 

Myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning ersattes 1989 med bestämmelsen om 

tjänstefel (20:1 st. 1‐2 BrB), vars lydelse än idag är: ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för 

uppgiften skall dömas för tjänstefel ... Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens 

befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra 

omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. ... Vid bedömande av om 

brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning 

eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller 

otillbörlig förmån som är betydande.” 

Tjänstefelsbestämmelsen fick fem rekvisit, alla mer eller mindre nya 

Vid införandet av tjänstefelsbrottet ändrades rekvisiten enligt följande: (1) ”grov oaktsamhet” 

ersattes med ”oaktsamhet”, (2) uttrycket ”i myndighetsutövning” ersattes med ”vid 

myndighetsutövning”, (3) krav på handling eller underlåtenhet infördes, (4) frasen ”åsidosätter 

vad som gäller till följd av lag eller annan författning” ersattes med frasen ”åsidosätter vad som 

gäller för uppgiften”, och (5) kravet på icke ringa förfång/otillbörlig förmån för enskild eller det 

allmänna ersattes med kravet på att gärningen inte är att anse som ringa. I kommande avsnitt 

ska första, andra, fjärde och femte rekvisitet analyseras. Vid tillämpning av 

tjänstefelsbestämmelsen på den sjukskrivningsbeslutande läkaren ger det tredje rekvisitet 

(handling eller underlåtenhet) knappast upphov till några tolkningssvårigheter. Detta rekvisit 

kommer därför att tillsvidare lämnas utanför analysen. 

4.2.1     Rekvisit 1: oaktsamhet 

I förarbetena ogillades det gamla kravet på grov oaktsamhet 

Beträffande slopandet av ”grov oaktsamhet” till förmån för ”oaktsamhet” sades följande i 

propositionen: ”Motivet till att ansvaret [tidigare] begränsats till grov oaktsamhet är detsamma 

som i fråga om förfångsrekvisitet, nämligen att straffansvaret skall gälla endast mera allvarliga 

fall. Enligt min mening har denna avgränsning av det straffbara området visat sig olämplig. 

Särskilt om enskilda intressen är berörda finns det skäl till en mera skärpt hållning. På områden 

inom den offentliga verksamheten där det är fråga om myndighetsutövning bör man av hänsyn 

till rättssäkerheten kunna ställa särskilda krav på noggrannhet och omsorg. ... Som jag har 

utvecklat i det föregående innebär mitt förslag att gärningar som är ringa undantas från 

straffansvar. Jag anser att önskemålet att åstadkomma en lämplig avgränsning av det 
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straffrättsliga ansvarsområdet tillgodoses bättre genom en sådan regel än genom kravet på att 

oaktsamheten skall vara grov för att straff skall kunna komma i fråga.”69 

Noggrannhet och rådfrågande av andra har betydelse i oaktsamhetsbedömningen 

Två rättsfall från högsta instans ska nu få åskådliggöra hur domstolar kan gå tillväga vid 

bedömning av oaktsamhetsrekvisitet. I NJA 1994 s. 108 prövades om prästen I.E. vid vigning av 

den dementa Eva E varit tillräckligt oaktsam för att göra sig skyldig till brottet tjänstefel. Efter 

att först ha konstaterat att det var fel att viga Eva E avslutade HD domskälen på följande 

vis: ”När det sedan gäller frågan om Ingrid E. handlat oaktsamt kan till en början konstateras att 

hon övervägt situationen omsorgsfullt och tagit god tid på sig innan hon fattade sitt beslut att 

förrätta vigseln. Under denna tid rådfrågade hon också [överläkaren] A.A. och [hennes 

överordnade prosten] J.O.. ... När Ingrid E till sist bestämde sig för att förrätta vigseln, måste 

hon visserligen anses ha bedömt Eva E:s psykiska tillstånd och förmåga att ingå äktenskap på 

ett felaktigt sätt. Emellertid berodde denna felbedömning inte på att hon fattat sitt beslut att 

viga Eva E på ett oöverlagt eller vårdslöst sätt. Tvärtom hade hon gjort sitt bästa för att, i ljuset 

av de konsultationer som hon funnit påkallade, söka nå fram till ett riktigt beslut. ... HovR:ns 

frikännande domslut skall därför fastställas.” 

Hög arbetsbelastning och sjukdom kan också verka ursäktande 

Från NJA 2003 s. 291 står det klart att en tuff arbetssituation har betydelse vid 

oaktsamhetsbedömningen. Domaren B. D. hade felaktigt utdömt bötesstraff för ringa 

misshandel trots att gärningen var preskriberad. HD meddelade följande dom: ”Det har 

framkommit att B.D. vid tillfället tjänstgjorde vid en brottmålsavdelning, specialiserad på 

narkotikamål, där det regelmässigt var hård arbetsbelastning med stora mål rörande 

frihetsberövade personer. B.D. hade varit sjuk under veckan före den aktuella 

huvudförhandlingen. Det förhållandet att B.D. under tiden efter det att bötesdomen hade 

beslutats och fram till att den meddelades inte tänkte på att kontrollera preskriptionen får ses 

mot den nu angivna bakgrunden. Det måste ställas höga krav på domare när det gäller 

noggrannhet och omsorg. Även med denna utgångspunkt kan det emellertid vid en 

helhetsbedömning inte anses att B.D:s oaktsamhet varit så klandervärd att den skall föranleda 

straffansvar för tjänstefel.”  

4.2.2     Rekvisit 2: ”vid myndighetsutövning” 

Kravet på anknytning till myndighetsutövning mjukades upp 

Angående 1989 års ändring från ”i myndighetsutövning” till ”vid myndighetsutövning” sades i 

propositionen följande: "Vad ... gäller kravet på att gärningen ska ha skett vid 

myndighetsutövning innebär lagändringen inte att själva begreppet myndighetsutövning skall 

                                                       
69 Prop. 1988/89:113 s. 18‐19 
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ges någon annan innebörd än tidigare. Det nya i förslaget är att kravet på anknytning till 

myndighetsutövningen har mjukats upp något. Genom förslaget kommer tillämpningsområdet, 

åtminstone i princip, att vara detsamma som enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt 

skadeståndslagens motiv omfattar denna bestämmelse åtskilliga beslut eller åtgärder som ingår 

endast som ett led i myndighetsutövningen men som är reglerade av offentligrättsliga 

föreskrifter och indirekt kan få rättsliga konsekvenser för den enskilde, liksom också vissa 

handlingar som står i ett mycket nära tidsmässigt och funktionellt samband med 

myndighetsutövning” 70. 

Skolanställds underlåtenhet att orosanmäla skedde vid myndighetsutövning 

I NJA 2014 s. 910 hade misstanke uppkommit om att ett skolbarn for illa. Det hade då enligt lag 

ålegat skolföreståndaren att snarast göra en orosanmälan till socialnämnden. Hon åtalades för 

tjänstefel p.g.a. att hon dröjt med en sådan anmälan. Frågan var om denna underlåtenhet hade 

begåtts ”vid myndighetsutövning” och därmed kunde betraktas som tjänstefel. HD 

konstaterade först att föreståndarens underlåtenhet att orosanmäla inte utgjort 

myndighetsutövning. Men hon hade underlåtit att orosanmäla vid myndighetsutövning, varför 

tjänstefelsbestämmelsen ändå blev tillämplig.   

4.2.3     Rekvisit 4:  ”åsidosätter vad som gäller för uppgiften” 

Även brott mot oskrivna regler han utgöra tjänstefel 

Fram till 1989 års lagändring hade det krävts ett åsidosättande av lag eller annan författning för 

att göra sig skyldig till brott. Men sedan ändringen räcker det med att åsidosätta ”vad som 

gäller för uppgiften”. Vad som gäller för uppgiften definieras av såväl skrivna som oskrivna 

regler, vilket framgår av följande uttalande av Bull: ”Det tycks stå klart att domstolarna 

använder sig av mer eller mindre oskrivna handlingsnormer som supplerar de skrivna vid 

bedömningen av vad som kan innefattas i det straffbara området”71. Samma sak klargörs i 

Kommentaren till brottsbalken: ”I den till grund för 1989 års reform liggande promemorian 

framhölls att det kan förekomma situationer där ett visst handlingsmönster ter sig självklart och 

naturligt utan att detta har angetts uttryckligen i någon författning eller kan anses framgå av 

förarbeten ... För att det syfte som ligger bakom straffbestämmelsen skulle kunna tillgodoses 

fullt ut borde det därför anses att ansvar kan inträda vid åsidosättande av vad som gäller för 

uppgiften även om detta inte uttryckligen har författningsreglerats.”72 

                                                       
70 Prop 1988/89:113 s. 23 
71 Bull, Thomas (2006) s. 98 
72 Holmqvist, Lena s. 10 
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4.2.4     Rekvisit 5: ”ej ringa gärning” 

Huruvida gärning är ringa avgörs med utgångspunkt i allmänna & enskilda intressen 

Beträffande rekvisitet att gärningen inte ska vara ringa uttrycktes i propositionen 

följande: ”Något krav på att gärningen skall ha medfört förfång eller otillbörlig förmån finns inte 

enligt den nya lydelsen. Istället skall gärningar som är ringa inte omfattas av straffansvar. 

Bedömningen av om gärningen är ringa skall, som tidigare har nämnts, ske med beaktande av 

samtliga omständigheter. Såväl allmänna som enskilda intressen ska beaktas. Vid bedömningen 

är det naturligtvis av stor betydelse, om någon skada eller annan olägenhet kan påvisas i det 

enskilda fallet eller om det förelegat en påtaglig risk för skada. Men även andra fall där 

gärningsmannens handlande vittnar om en avsevärd likgiltighet inför sin uppgift kan vara 

sådana att de bör beivras på straffrättslig väg. Av stor vikt är också verksamhetens art. Inom 

områden där kraven på en korrekt handläggning är särskilt stora kan det finnas anledning att 

göra en strängare bedömning än i andra fall. Det gäller t. ex. inom rättsväsendet. Å andra sidan 

bör varken inom det eller andra områden en överträdelse av formella regler som är av 

underordnad betydelse för myndighetsutövningens faktiska innehåll föranleda straffansvar. Vid 

bedömningen av om denna straffrihetsregel är tillämplig är också av betydelse vilken ställning 

gärningsmannen intagit i förhållande till myndighetsutövningen. Ju mer självständiga 

befogenheter den felande har, desto större anledning finns det att se mera allvarligt på 

gärningen. Gäller det däremot en person som vid myndighetsutövningen intagit en 

underordnad ställning eller som biträtt endast med en begränsad uppgift, bör ett fel ofta kunna 

bedömas som ringa."73 

Skadebegreppet dominerar och ”otillbörlig förmån” är borta ur ekvationen   

Enligt ovan citat av propositionen ska såväl allmänna som enskilda intressen beaktas vid 

bedömningen om gärningen ska anses vara ringa. Denna princip överensstämmer i stort med 

tidigare bestämmelser. Däremot tycks begreppet ”otillbörlig förmån” (som hade en central roll i 

1975 års ämbetsbrott) ha tappat i dignitet. Visserligen används det fortfarande i bestämmelsen 

om grovt brott (20:1 st. 2 BrB), men beträffande brottet av normalgraden tycks skadebegreppet 

nu dominera. Detta framgår inte minst av att det i propositionen uttalas att det vid 

bedömningen om gärningen är att anse som ringa naturligtvis är ”av stor betydelse, om någon 

skada eller annan olägenhet kan påvisas i det enskilda fallet eller om det förelegat en påtaglig 

risk för skada”. 

Skada för enskild väger nog tyngre än skada för staten 

Dessutom får man av praxis intrycket att skada för enskild väger tyngre än skada för det 

allmänna. I NJA 2002 s. 188 hade en domare felaktigt verkställt dom på avhysning. HD dömde 

domaren för tjänstefel. Följande intressanta ståndpunkter yttrades av HD i målet: ”Frågan om 

                                                       
73 Prop 1988/89:113 s. 23‐25 
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gärningen kan anses ringa skall prövas utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. ... 

Allmänt sett är det en viktig faktor i vad mån någon har drabbats av skada eller om det 

förelegat någon mera påtaglig risk för skada eller olägenhet av annat slag.” I propositionen står 

att det är av betydelse huruvida ”skada eller annan olägenhet kan påvisas i det enskilda fallet”. 

Detta uttryck i propositionen är inte identiskt med HD:s uttryck ”i vad mån någon har drabbats 

av skada”. En möjlig tolkning är att HD i viss mån har skapat en praxis där skada för enskild 

betraktas som särskilt allvarligt, när det ska bedömas om en gärning är att anse som ringa. 

Rekvisitet ”ej ringa gärning” sammanblandas ofta med rekvisitet oaktsamhet 

Ett rättsfall som väl sammanfattar HD:s syn på rekvisitet att gärningen inte ska vara ringa är 

domstolens nyligen avgjorda B 1727‐17 (avgörandedatum 2017‐11‐17). I rättsfallet hade 

domaren MA missat att avbryta frihetsberövandet av en person som varit anhållen mer än de 

tillåtna 96 timmarna. HD meddelade följande dom: ”Samtliga omständigheter ska beaktas vid 

bedömningen av om gärningen är att bedöma som ringa. Det innebär att inte endast objektiva 

faktorer som uppgiftens art och gärningens effekter är av betydelse utan också den grad av 

oaktsamhet som gärningsmannen har visat. Av rättssäkerhetsskäl ställs generellt höga krav på 

korrekt handläggning inom rättsväsendet. ... MA har befunnit sig i en mycket pressad 

arbetssituation med brådskande arbetsuppgifter. ... Det var MA själv som uppmärksammade 

att 96‐timmarsfristen inte hade iakttagits. Hon vidtog då omedelbart de åtgärder som krävdes 

för att häktningsbesluten skulle hävas och de misstänkta försättas på fri fot. Detta vittnar om 

att de fel som hon hade begått inte berodde på nonchalans eller likgiltighet för uppgiften. Med 

hänsyn till vad som nu har anförts är gärningen att bedöma som ringa.” Av rättsfallet framgår 

att rekvisitet ”ej ringa gärning” ofta sammanblandas med oaktsamhetsrekvisitet. 

Realiserad skada väger tyngre än risk för skada 

I propositionen står att det är av stor betydelse om det förelegat en påtaglig risk för skada. 

Men domstolarna har tenderat att behandla gärningar som endast medfört risk för skada 

lindrigare än gärningar som givit upphov till skada. I t.ex. NJA 2002 s. 336 fäste HD stor vikt vid 

att skada inte uppkommit. I rättsfallet hade en domare brustit i att iaktta rättegångsbalkens 

regler om meddelande av dom. De inblandade parterna fick därför kortare tidsfrist för eventuell 

överklagan än vad som är lagstadgat. HD uttalade: ”Den utredning som förebragts visar att 

[domaren] under den ifrågavarande tiden befann sig i en utomordentligt pressad 

arbetssituation. ... Det har inte påståtts att hans handlande förorsakat parterna skada i den 

meningen att något överklagande kom att ges in för sent eller att någon klagande gick miste om 

möjligheten att utveckla skälen för sitt överklagande. ... Även med beaktande av de olägenheter 

som har vållats parterna genom [domarens] handlande finner HD vid en samlad bedömning av 

omständigheterna i målet att det som lagts [domaren] till last får anses som en ringa gärning. 

Han skall därför inte dömas till ansvar.” 
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4.3     Läkaren och rekvisiten för tjänstefel 
Efter denna allmänna analys är det dags att utreda om, och i så fall när, en läkares bristande 

objektivitet kan utgöra tjänstefelsbrott. För att tjänstefelsbrott ska föreligga krävs att vartenda 

av de fem rekvisiten i 20:1 st. 1 BrB är uppfyllda. Någon ska 1) uppsåtligen eller av oaktsamhet, 

2) vid myndighetsutövning, 3) genom handling eller underlåtenhet, 4) åsidosätta vad som gäller 

för uppgiften, och 5) gärningen ska inte vara att anse som ringa. Det ska nu i tur och ordning 

analyseras i vilken utsträckning en läkare som beslutar om sjukskrivning kan uppfylla dessa 

rekvisit. 

Läkare kan av oaktsamhet (eller med uppsåt) bryta mot objektivitetskraven 

Det första rekvisitet (”uppsåtligen eller av oaktsamhet”) är ett rekvisit som det är svårt att 

uttala sig generellt om. Vi nöjer oss med att konstatera att man utan svårigheter kan tänka sig 

situationer där en sjukskrivningsbeslutande läkare uppfyller detta rekvisit. 

Läkares beslutande om sjukskrivning sker ”vid myndighetsutövning” 

Det andra rekvisitet (”vid myndighetsutövning”) är sannolikt uppfyllt när en läkare fattar beslut 

om intyg i ett sjukskrivningsärende. Denna uppgift får ju anses stå ”i ett mycket nära 

tidsmässigt och funktionellt samband med” [Försäkringskassans] myndighetsutövning, något 

som enligt propositionen uppfyller rekvisitet74.  Alternativt kan man hävda att läkarens 

uppgifter i sammanhanget är ”reglerade av offentligrättsliga föreskrifter och indirekt kan få 

rättsliga konsekvenser för den enskilde”, vilket är en annan tillräcklig grund för att det andra 

rekvisitet ska vara uppfyllt75. 

Att besluta om sjukskrivning är handling (eller underlåtenhet) 

Det är enkelt att se att det tredje rekvisitet (”genom handling eller underlåtenhet”) är uppfyllt 

när en läkare fattar beslut om intyg. Att bedöma arbetsförmåga och skriva ett intyg är en 

handling. Att bedöma arbetsförmåga och inte skriva ett intyg är både en handling och en 

underlåtenhet. 

Läkare som brister i objektivitet ”åsidosätter vad som gäller för uppgiften” 

Även det fjärde rekvisitet (”åsidosätta vad som gäller för uppgiften”) är uppfyllt när den 

sjukskrivningsbeslutande läkaren missar att iaktta objektivitet. Ett brott mot 

objektivitetsbesämmelsen i 1:9 RF torde nämligen per automatik innebära ett ”åsidosättande 

av vad som gäller för uppgiften”. Vid brott mot förbudet i 27:3 SFB (mot att beakta 

ovidkommande förhållanden) behöver man inte ens ta omvägen via 1:9 RF, utan kan direkt 

konstatera att ett ”åsidosättande av vad som gäller för uppgiften” ägt rum. 

                                                       
74 Prop. 1988/89:113 s. 23 
75 Prop. 1988/89:113 s. 23 
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Oklart om läkares bristande objektivitet i sjukskrivningsärende är ”ringa gärning” 

Svårare är att avgöra när femte rekvisitet är uppfyllt. Uppgiften blir inte lättare av att detta 

rekvisit ofta sammanblandas med det första (oaktsamhetsrekvisitet). Något som talar emot att 

det femte rekvisitet kan bli uppfyllt av läkaren som beslutar om sjukskrivning är att 

begreppet ”otillbörlig förmån” inte längre tycks ha en avgörande roll. När HD och rättsvetare 

resonerar kring vilka gärningar som är att anse som ”ringa” talar man uteslutande om ”skada”, 

aldrig om ”otillbörlig förmån”. 

Det kan invändas att detta skifte saknar relevans för den fråga vi har att avgöra. Felaktigt 

utbetald sjukpenning innebär ju skada för det allmänna. Men tröskeln för ”otillbörlig förmån för 

enskild” är nog lägre än tröskeln för ”skada för det allmänna”, och därför spelar skiftet roll. För 

att lättare förstå detta kan man vända blickarna bakåt. I den äldre bestämmelsen krävdes 

antingen förfång (skada) eller otillbörlig förmån för att brott skulle anses föreligga. Man kunde 

då ha tyckt att uttrycket ”otillbörlig förmån” var överflödigt. En otillbörlig förmån för enskild 

skulle ju ge upphov till en skada för det allmänna. Men man valde ändå att ha med ”otillbörlig 

förmån”. Som argument använde man den situation då en enskild felaktigt tilldelas 

körkort: ”Att körkort beviljas någon, som inte uppfyller de i författning för körkortsinnehav 

uppställda kraven, är ett av kommittén anfört exempel på fall där det allmänna icke lider sådant 

förfång som avses i lagrummet. Det är för att sådana fall som belyses med exemplet icke skall 

falla utanför det straffbara området som med förfång jämställts otillbörlig förmån.”76 

Vi kommer inte så mycket längre genom att diskutera ordalydelser, förarbeten och doktrin. Det 

finns inget rättsfall från högsta instans där tjänstefelsbestämmelsen tillämpats på felaktig 

utbetalning av statliga medel. Därför råder stor osäkerhet om hur femte rekvisitet ska tillämpas 

på sådana fall. Vi får nöja oss med att konstatera att det inte vore oförenligt med gällande rätt 

att anse att en sjukskrivningsbeslutande läkare som brister i objektivitet kan uppfylla det femte 

rekvisitet. 

                                                       
76 Beckamn, Nils mfl. (1978) s. 374‐375 
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5    Tingsrätternas praxis 
I föregående analys har vi försökt fastställa gällande rätt. För detta ändamål har vi tittat på 

lagbestämmelser, förarbeten, praxis från högsta instans och doktrin. Att skilja på gällande rätt 

och underrätternas rättstillämpning är en viktig juridisk princip, som av civilrättsprofessor Jan 

Kleineman beskrivs på följande sätt: ”Frågan hur domstolarna dömer på det undersökta 

rättsområdet är t.ex. inte densamma som vad som är gällande rätt i denna fråga. Eftersom den 

förra frågan ofta kan besvaras med statistiska metoder – något som är särskilt uppburet inom 

samhällsvetenskapen – kunde man ju tro att en sammanställning av hur domstolarna faktiskt 

dömt i en viss fråga därmed får antas spegla gällande rätt. Problemet är att en dom, hur 

genomtänkt och välskriven den än är, inte utgör svaret på ’gällande rätt’ om det saknas ett 

vägledande avgörande. Ett enda avgörande från Högsta domstolen kan därmed kasta omkull en 

underrättspraxis om det visar sig att HD inte delar det synsätt som domstolarna konsekvent 

valt.”77 Med detta framfört är det ändå relevant för oss att titta på underrätternas praxis. Vi 

intresserar oss nämligen inte bara för gällande rätt, utan även för effekterna av gällande rätt. 

Nedan redovisas de senaste tre årens alla tingsrättsdomar (domarna har meddelats under 

perioden 2015‐01‐01 till 2017‐12‐31) där tjänstefelsbrottet varit föremål för prövning. 

Sammanställningen utgör statistisk rådata, som inte behöver läsas ord för ord. 

2015‐01‐07  Sundsvall tingsrätt    
mål nr B 204‐13 

Åklagare: Ansvarig läkare på 
rättspskyatrisk vårdinrättning ansökte 
om permission för tvångsintagen 
dömd pedofil, i strid med vårdplanen. 
Vidare undanhöll läkaren relevanta 
uppgifter vid förhandlingen i 
länsrätten. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel. 

2015‐01‐29  Solna tingsrätt            
mål nr B 10014‐13 

Åklagare: Polis har obefogat utdelat 
batongslag. 

Tingsrätt: Situationen var 
kaotisk, så frias för tjänstefel.  

2015‐02‐06  Gävle tingsrätt            
mål nr B 2426‐14 

Åklagare: Polis körde med bil på 
fotgängare och underlät att upprätta 
skadeanmälan. Underlåtenheten 
resulterade i att den skadade inte 
informerades om rätt till ersättning. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2015‐02‐13  Uppsala tingsrätt       
mål nr B 5803‐14 

Åklagare: Vid spårning efter 
skadegörelse har polis genom att inte 
ha hund kopplad orsakat bettskador 
på person. 

Tingsrätt: Frias då sökning med 
okopplad hund varit etablerat 
förfarande. 

                                                       
77 Kleineman, Jan s.38 
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2015‐02‐23  Uppsala tingsrätt       
mål nr B 5411‐14 

Åklagare: Polis har försökt preja bil 
utan att först meddela detta till 
vakthavande befäl. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel

2015‐02‐27  Halmstad tingsrätt    
mål nr B 1970‐14 

Åklagare: Läkare har förskrivit 
benzodiazepiner (narkotikaklassad 
ångestdämpare) till patient, trots att 
detta kan vara skadligt. 

Tingsrätt: Förskrivningen har ej 
skett vid myndighetutövning så 
frias från tjänstefel. 

2015‐03‐09  Malmö tingsrätt         
mål nr B 9410‐14 

Åklagare: Civil utredare som av 
åklagare meddelats att anhållen 
skulle släppas har missat att verkställa 
ordern. 

Tingsrätt: Gärningen ej bevisad 
så frikänns från tjänstefel. 

2015‐04‐01  Växjö tingsrätt            
mål nr B 4465‐13 

Åklagare: Polis har vid verkställning av 
utvisning missat att hinder förelåg. 

Tingsrätt: Gärningen var ringa 
så frias från tjänstefel. 

2015‐04‐08  Södertörn tingsrätt   
mål nr B 8818‐14 

Åklagare: Polis har skickat hund på 
klottrare som då orsakats bettskador. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2015‐04‐29  Gävle tingsrätt            
mål nr B 1292‐13 

Åklagare: Socialsekreterare på 
socialtjänsten har inte dokumenterat 
ärenden som rört barn som farit illa. 
Det har därmed funnits risk för att 
barnen inte fått behövlig hjälp. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2015‐05‐18  Östersund tingsrätt  
mål nr B 47‐15 

Åklagare: Åklagare har genom slarv 
orsakat att två personer hölls häktade 
utan laga grund, i det ena fallet i en 
dryg timme, i det andra i 20 timmar. 

Tingsrätt: Gärningen som 
orsakade 1 timmes häktning 
var ringa. För den andra 
gärningen döms för tjänstefel. 

2015‐05‐20  Malmö tingsrätt         
mål nr B 11371‐12 

Åklagare: En handläggare på 
Migrationsverket har med uppsåt 
felaktigt utgett bevis om registrering 
av uppehållsrätt. En annan 
handläggare har medverkat till detta. 

Tingsrätt: Gärningarna är 
preskriberade så frias från 
grovt tjänstefel respektive 
medhjälp till detta. 

2015‐05‐20  Örebro tingsrätt         
mål nr B 6179‐14 

Åklagare: Arrestvakt har kastat 
berusad omhändertagen man i golvet, 
så att ett ymnigt blodflöde från 
huvudet uppstod.  

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2015‐05‐26  Solna tingsrätt            
mål nr B 9424‐14 

Åklagare: Polis har underlåtit att till 
åklagare meddela frihetsberövande. 
Resultatet blev att personen hölls i 
förvar längre tid än vad som annars 
skulle ha blivit fallet. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.
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2015‐06‐10  Skaraborg tingsrätt   
mål nr B 369‐15 

Åklagare: Två handläggare vid en 
högskola har låtit person antas i strid 
med antagningsföreskrifter. Ena 
handläggaren var den antagnes 
förälder. Handlandet har inte orsakat 
att någon annan nekats plats. 

Tingsrätt: Bägge handledarna 
döms för tjänstefel. 

2015‐06‐15  Nyköping tingsrätt    
mål nr B 1547‐14 

Åklagare: Polis har till 
migrationsverket röjt hemligstämplad 
information om enskilda. 

Tingsrätt: Gärning är att anse 
som ringa så frias från 
tjänstefel. 

2015‐07‐08  Falu tingsrätt               
mål nr B 1475‐15 

Åklagare: Åklagare har ansvarat för 
förundersökning i vilken kvinna han 
hade haft en sexuell relation med 
figurerade som misstänkt för 
narkotikabrott. Han har instruerat 
henne i hur hon skulle besvara 
polisens frågor för att undvika straff. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2015‐07‐13  Umeå tingsrätt            
mål nr B 2691‐14 

Åklagare: Polis har omotiverat 
avlossat skott mot personbil. 

Tingsrätt: Då det fanns 
misstanke om grov brottslighet 
var gärningen att anse som 
ringa. Så frias från tjänstefel. 

2015‐09‐17  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 563‐15 

Åklagare: Polis har missat att 
dokumentera avlägsnande av person. 

Tingsrätt: Gärningen var ringa 
så frias från tjänstefel. 

2015‐10‐09  Gällivare tingsrätt     
mål nr B 485‐15 

Åklagare: Arrestvakt har under 2,5 
timmar underlåtit att föreskriftsenligt 
titta till omhändertagen berusad 
person. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2015‐11‐30  Solna tingsrätt            
mål nr B 3120‐15 

Åklagare: Polis har underlåtit att ta 
upp anmälan om sexualbrott. 

Tingsrätt: Frias från tjänstefel 
då gärningen var ringa. 

2015‐12‐08  Helsingborg tingsrätt 
mål nr B 1576‐15 

Åklagare: Två poliser har agerat farligt 
genom att  med sin bil blockera 
utfarten till en landsväg för att stoppa 
bil de trodde hade samröre med EPA‐
traktor som tidigare kört på 
trafikfarligt sätt. Kollision uppstod 
mellan bilarna och den ena polisen 
har därefter omotiverat riktat sitt 
skjutvapen mot den andra bilen. 

Tingsrätt: Blockaden var ringa 
gärning så frias från tjänstefel. 
Riktandet av skjutvapnet var 
försvarligt nödvärn. Så frias för 
tjänstefel även där. 
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2015‐12‐06  Mora tingsrätt             
mål nr B 1058‐15 

Åklagare: Polisman har vid gripande 
av man i lägenhet lämnat dennes två 
barn ensamma i en timme. 

Tingsrätt: Åklagare har ej 
motbevisat polismannens 
uppgift att socialtjänsten 
meddelat att de  skulle komma 
till lägenheten. Frias från 
tjänstefel. 

2015‐12‐16  Malmö tingsrätt         
mål nr B 8913‐15 

Åklagare: Läkare har beslutat om 
tvångsinjektion. Enligt lag ska då 
vårdintyg ha utfärdats, vilket ej skett 
här. 

Tingsrätt: Gärningen var ringa 
så frias från tjänstefel. 

2016‐02‐05  Eskilstuna tingsrätt   
mål nr B 2184‐15 

Åklagare: Polis sprang efter och 
greppade tag om person som 
förolämpat honom. 

Tingsrätt: Gärningen var 
ursäktlig så frias från tjänstefel.

2016‐02‐08  Södertörn tingsrätt   
mål nr B 15040‐14 

Åklagare: En polis omhändertog 
berusad peson. Vid införande av 
personuppgifterna i dator fick polisen 
en siffra fel, så att han fick fram 
uppgifter om en annan person. 
Polisen såg i systemet att personen 
var häktad i sin frånvaro och trodde 
felaktigt att detta gällde den person 
han omhändertagit. Följden blev att 
denna person häktades. 

Tingsrätt: Polisens misstag var 
ursäktligt. Gärningen var därför 
ringa och polisen frias från 
tjänstefel. 

2016‐02‐16  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 10700‐15 

Åklagare: Åklagare har instruerat 
poliser att förhör av gripna skulle 
redovisas för honom först 5 timmar 
efter att förhöret hölls. Därmed har 
åklagaren brutit mot regeln som säger 
att anhållandebeslut ska fattas 
omedelbart efter förhör av gripen. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
åklagarens uppgifter ej 
bevisats. 

2016‐03‐03  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 12230‐14 

Åklagare: Polis har avfyrat skott mot 
personbil. 

Tingsrätt: Polis hade anledning 
att uppleva fara för eget liv, 
eftersom bilen strax innan kört 
emot honom. Skottet var 
därför försvarligt, och han frias 
för tjänstefel. 
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2016‐03‐09  Skellefteå tingsrätt mål 
nr B 340‐15 

Åklagare: Kommunalråd har vid 
beviljande av serveringstillstånd 
underlåtit att tillse att föreskriven 
utredning företagits. 

Tingsrätt: Kommunalrådet har 
agerat felaktigt. Men han har 
inte uppvisat avsevärd 
likgiltighet inför uppgiften eller 
nonchalans. Skada eller risk för 
skada eller olägenhet har inte 
förelegat. Således är gärningen 
ringa och han frias för 
tjänstefel. 

2016‐03‐30  Nacka tingsrätt           
mål nr B 6776‐15 

Åklagare: Polis har dröjt med att till 
åklagare meddela häktning av person.  
När åklagaren tids nog fick reda på 
häktningen släpptes personen 
omedelbart. 

Tingsrätt: Polisen döms för 
tjänstefel. 

2016‐04‐05  Göteborg tingsrätt    
mål nr B 15058‐15 

Åklagare: Polis har utfört 
husrannsakan utan tillstånd. 
Dessutom har han låtit misstänkt 
stulen moped återgå direkt till 
ägaren, istället för att upprätta 
anmälan och beslagta mopeden som 
utredningsmaterial. 

Tingsrätt: Husrannsakan var 
ringa gärning, så döms ej till 
tjänstefel för den gärningen. 
Däremot döms polisen för 
tjänstefel på de andra 
grunderna. 

2016‐04‐06  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 9380‐14 

Åklagare: Polis har ingripit och brukat 
våld mot person involverad i 
trafikolycka. Eftersom polisen själv 
var involverad i olyckan var han p.g.a. 
jäv förhindrad att ingripa. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐04‐07  Attunda tingsrätt       
mål nr B 8051‐15 

Åklagare: Polis har prejat personbil. Tingsrätt: Prejningen var 
motiverad så tjänstefel har ej 
begåtts. 

2016‐04‐13  Södertälje tingsrätt  
mål nr B 2825‐15 

Åklagare: Polis utdelade örfil mot 
person som han upplevde sig hotad 
av. 

Tingsrätt: Våldet var olämpligt 
men utgör ej tjänstefel. 

2016‐05‐06  Södertörn tingsrätt   
mål nr B 5126‐15 

Åklagare: Polis har avlämnat bortförd 
person på en plats och därefter 
noterat att personen "spelade livlös" 
på marken. Personen påträffades 
senare död. Polisen borde ha gått 
fram och tittat till personen. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel, 
då polis ej haft skäl att titta till 
personen. 
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2016‐05‐16  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 15086‐15 

Åklagare: Åklagare har missat att 
genast vidareförmedla en hävning av 
häktning, med följden att häktningen 
pågick 21 timmar för länge. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐06‐03  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 13305‐15 

Åklagare: Två ordningsvakter har inte 
informerat polis om misshandel så 
snart det kunnat ske. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel. 

2016‐06‐16  Växjö tingsrätt            
mål nr B 4224‐15 

Åklagare: Polisman har vid bilolycka i 
rapport skrivit att föraren väjt för 
djur, trots att han visste att föraren i 
själva verket somnat bakom ratten. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐06‐17  Göteborg tingsrätt    
mål nr B 6180‐15 

Åklagare: En åklagare har beslutat om 
beslagtagande av en restaurangs 
kassaregisterapparat för 
brottsutredning, som senare lades 
ned. Åklagaren har varit alltför passiv 
i ärendet, med följden att egendomen 
alltför lång tid hölls i beslag. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐06‐23  Attunda tingsrätt       
mål nr B 6702‐15 

Åklagare: Polis har utövat övervåld. Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐09‐01  Jönköping tingsrätt   
mål nr B 435‐16 

Åklagare: Polis har slagit man i 
bakhuvudet. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
slaget var en befogad 
distraktionsmanöver mot känt 
labil person. 

2016‐09‐12  Attunda tingsrätt       
mål nr B 2342‐15 

Åklagare: Kriminalvårdare har i strid 
med regelverket tagit strypgrepp på 
intagen. 

Tingsrätt: Frias från tjänstefel 
p.g.a. bristande bevisning. 

2016‐09‐20  Malmö tingsrätt         
mål nr B 793‐16 

Åklagare: Polis försökte med 
pistolskott mot däck få stopp på en bil 
som misstänktes vara inblandad i ett 
planerat butiksrån. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel 
p.g.a. Omotiverad skjutning. 

2016‐09‐20  Linköping tingsrätt    
mål nr B 3003‐15 

Åklagare: Polis har misshandlat 
person. 

Tingsrätt: Frias från tjänstefel 
p.g.a. bristande bevisning. 

2016‐09‐20  Attunda tingsrätt       
mål nr B 1024‐16 

Åklagare: En militärpolis har missat 
att mäta promillehalt på person som 
rapporterats ha kört militärfordon 
ned i dike i berusat tillstånd inne på 
regemente. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.
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2016‐10‐03  Östersund tingsrätt  
mål nr B 1003‐15 

Åklagare: Handläggare på 
Skatteverket har brutit mot rutinerna 
för informationsinhämtning, med 
följden att närstående undgått 
utmätning. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐11‐02  Eksjö tingsrätt             
mål nr B 35‐16 

Åklagare: Arrestvakt har ej iakttagit 
de uppsiktsregler som gäller för 
omhändertagen berusad person. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2016‐11‐03  Skaraborg tingsrätt   
mål nr B 2446‐16 

Åklagare: Polis har i samband med 
gripande omotiverat slagit med 
batong. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
våldet var motiverat. 

2016‐11‐08  Södertörn tingsrätt   
mål nr B 12163‐15 

Åklagare: Polis har skjutit mot bil i 
syfte att gripa person misstänkt för 
brott. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
gärningen är att anse som 
ringa med hänsyn tagen till att 
situationen var uppstressad. 

2016‐12‐13  Västmanland tingsrätt 
mål nr B 5287‐15 

Åklagare: Handläggare på 
Migrationsverket har av oaktsamhet 
beviljat permanent uppehållstillstånd 
trots att Säpo‐spärr var registrerad i 
ärendet. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

2017‐01‐31  Norrköping tingsrätt 
mål nr B 3‐17 

Åklagare: Handläggare på 
Migrationsverket har uppsåtligen 
meddelat för kort uppehållstillstånd. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
gärningen ej var uppsåtlig. 

2017‐02‐20  Eskilstuna tingsrätt   
mål nr B 1147‐16 

Åklagare: Polis har använt övervåld. Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
ej bevisat att våldet var 
obefogat. 

2017‐04‐07  Nacka tingsrätt           
mål nr B 2849‐16 

Åklagare: Polis har missat att upprätta 
formella anmälningar för 
skadegörelsebrott. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel 
p.g.a. bristande 
uppsåt/oaktsamhet och/eller 
ringa gärning. 

2017‐06‐21  Uppsala tingsrätt       
mål nr B 534‐17 

Åklagare: Förskolechef har inte i tid  
orosanmält att barn farit illa. 

Tingsrätt: Frias för tjänstefel då 
ej bevisat att barnet farit illa 
eller riskerat fara illa. 

2017‐09‐26  Östersund tingsrätt  
mål nr B 474‐17 

Åklagare: Trafikingenjör har återkallat 
trafikanmärkning för sambo. 

Tingsrätt: Döms för grovt 
tjänstefel. 

2017‐11‐27  Falu tingsrätt               
mål nr B 3930‐16 

Åklagare: Polis har utövat övervåld. Tingsrätt: Döms för tjänstefel.
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2017‐12‐05  Varberg tingsrätt       
mål nr B 2175‐16 

Åklagare: Polis har utövat övervåld. Tingsrätt: Frias från tjänstefel 
p.g.a. ringa gärning. 

2017‐12‐13  Stockholm tingsrätt 
mål nr B 5754‐17 

Åklagare: Två ordningsvakter har 
felaktigt ingripit mot någon som 
korrekt tog sig igenom spärrarna till 
tunnelbanan. Ordningsvakterna 
borde istället ha ingripit mot en 
annan person som smet in bakom. 
Därefter har den förstnämnda 
personen felaktigt avvisats från 
tunnelbaneområdet. 

Tingsrätt: Frias från tjänstefel. 
Ingripandet vid inpasseringen 
genom spärrarna var ett 
ursäktligt misstag. Den därpå 
följande avvisningen från 
tunnelbanan var motiverad 
p.g.a. att personen var stökig. 

2017‐12‐27  Lund tingsrätt              
mål nr B 3036‐17 

Åklagare: En passhandläggare har på 
en förälders ansökan utfärdat pass för 
minderårig trots att det enligt lag 
krävs bägge föräldrars medgivande 
för detta. Efter att pass erhållits har 
föräldern som ansökte om pass fört 
ut barnet från Sverige. 

Tingsrätt: Döms för tjänstefel.

 

I nedan tabell presenteras nyckelstatistik över tingsrätternas tjänstefelsdomar, uträknad från 

ovanstående sammanställning: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ovanstående statistik över tingsrätternas praxis kommer att analyseras i kommande avsnitt. 

Men redan här kan konstateras att det är slående i vilken hög utsträckning poliser, åklagare och 

domare åtalas för tjänstefel. Minst lika intressant är att felaktig utbetalning av statliga medel 

inte varit föremål för ett enda åtal. 

  Antal  Andel 

Totalt antal fall där tingsrätten prövat om 
tjänstefel förelegat 

59  100 procent 

Fall där åtalad jobbat inom rättsväsendet  43  73 procent 

Fall där åtalad varit läkare  3  5 procent 

Fall som handlat omotiverat lindrig 
beivring av brott (t.ex. att polis felaktigt 
beslutat att inte utreda brott) 

7  12 procent 

Fall som rört otillbörlig förmån från 
staten till enskild 

8  14 procent 

Fall som rört otillbörlig utbetalning av 
statliga medel till enskild 

0  0 procent 



46 
 

6     Diskussion 
Det har blivit dags att återvända till de frågor som ställdes precis i början av uppsatsen. Finns 

det risk att läkaren bryter mot saklighets‐ eller opartiskhetskraven i sin sjukskrivningsroll? Vilket 

juridisk regelverk finns för att begränsa denna risk? Är detta regelverk effektivt? Till dessa 

frågor läggs ytterligare en: Hur skulle regelverket kunna förändras för att förbättra 

objektiviteten i bedömningarna? 

Dagens faktiska förhållanden gör det svårt för läkare att vara objektiva  

I svunna tider var läkaren auktoritär, självständig och oberoende. Men tiderna förändras. 

Deprofessionalisering har gjort att läkarna i dag tvingas rätta sig efter riktlinjer och mål, 

beslutade över deras huvuden. För privata vårdcentraler torde vinstintresset vara ett av de 

viktigaste målen, och då blir nöjda patienter ett centralt delmål. Men även för landstingsdrivna 

vårdinrättningar är det viktigt med nöjda patienter, eftersom deras intäkter ofta bestäms av 

antalet listade patienter och besök. För den läkare som rättar sig efter dessa mål väger 

patientens önskemål tungt. 

Även för egen del kan läkaren ofta ha ett starkt intresse av att göra sin patient nöjd. Den läkare 

som är delägare i en vårdcentral är säkert medveten om orsaksasambandet mellan nöjda 

patienter och hög vinstutdelning. Även vanlig konflikträdsla kan spela in. Förr i tiden var det 

inte många patienter som vågade resa sig upp och skälla ut sin läkare. Den tiden är förbi.  

Dessutom löper läkaren risken att bli anmäld av en missnöjd patient. Relationen mellan patient 

och läkare har helt enkelt vänts upp och ned. Men det finns en grupp individer där läkaren tycks 

vara lika respektingivande som förr. De arbetar som handläggare på Försäkringskassan och 

beslutar nästan alltid i enlighet med läkarnas utlåtanden. 

I teorin finns ett juridiskt regelverk för att säkerställa läkares objektivitet 

De troliga följderna av ovan beskrivna förhållanden är förstås att läkare tenderar att utfärda 

intyg på väl lösa grunder och att handläggare på Försäkringskassan är benägna att godkänna 

dem. Vi frågar oss om denna slagsida motverkas av det juridiska regelverket. Enligt 27:3 SFB ska 

sjukskrivningsbeslutande läkare bortse från ”arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och 

liknande förhållanden”. Enligt objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF ska läkaren iaktta saklighet 

och opartiskhet. Man kan utan större svårigheter föreställa sig situationer när läkaren bryter 

mot dessa bestämmelser. Hänsynstagande till en individs utbildningsnivå utgör t.ex. ett brott 

mot 27:3 SFB. Att sjukskriva någon för att undvika en konflikt är ett exempel på ett brott mot 

saklighetskravet i 1:9 RF. Att sjukskriva ett eget barn är ett exempel på ett brott mot 

opartiskhetskravet i 1:9 RF. 

En överträdelse av 27:3 SFB och/eller 1:9 RF kan i teorin resultera i kännbara konsekvenser. Om 

överträdelsen leder till att patienten felaktigt nekas sjukpenning (och vissa andra 
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förutsättningar är uppfyllda) kan eventuellt läkaren bli skadeståndsskyldig, enligt 3:2 p. 1 och 

4:1 SkL. Om överträdelsen leder till att sjukpenning felaktigt utbetalas kan läkaren drabbas av 

repressalier endast om brottet tjänstefel föreligger. Då krävs bl.a. att gärningen inte är att anse 

som ringa (20:1 st. 1 BrB). Utifrån förarbeten, praxis och doktrin är det tveksamt om den läkare 

som agerar felaktigt i ett sjukskrivningsärende kan uppfylla detta rekvisit. Men låt oss för en 

stund anta att en sjukskrivningsbeslutande läkare kan uppfylla alla rekvisit för brottet tjänstefel. 

Då krävs ytterligare en sak för att regelverket effektivt ska förmå läkare att hålla sig objektiva. 

Det krävs att överträdelse riskerar att straffas. För att utröna om en sådan risk finns ska vi nu 

analysera den statistiska sammanställningen av tingsrätternas praxis för tjänstefel under åren 

2015, 2016 och 2017, som redovisades ovan. 

I praktiken beivras inte läkares bristande objektivitet 

När man tittar på den statistiska sammanställningen inser man att tjänstefelsbestämmelsen 

inte drabbar alla slags verksamheter lika hårt. Det är främst anställda inom rättsväsendet som 

åtalas för tjänstefel. I endast tre av rättsfallen åtalades läkare. Åtalsgrunderna i dessa fall var 

felaktig ansökan om permission för tvångsintagen patient, förskrivning av skadliga läkemedel 

och tvångsinjektion. Man kan fundera på varför det nästan bara är poliser, åklagare och domare 

som åtalas för tjänstefel. En tänkbar förklaring är förstås detta uttalande i propositionen: ”Inom 

områden där kraven på en korrekt handläggning är särskilt stora kan det finnas anledning att 

göra en strängare bedömning än i andra fall. Det gäller t. ex. inom rättsväsendet.”78 

Men det finns också andra tänkbara förklaringar. För att bestraffa en gärning med 

tjänstefelsbrottet krävs att den inte är att anse som ringa (femte rekvisitet i 20:1 st. 1 BrB).  

Beträffande detta rekvisit framträdde ur rättskällorna följande principer mer eller mindre 

explicit: (1) skada är värre än otillbörlig förmån, (2) skada som drabbar enskild är värre än skada 

som drabbar staten, och (3) skada som drabbar en individs kropp (våld eller frihetsberövande) 

är värre än monetär skada. Om det är dessa principer som gör sig gällande i rättstillämpningen 

förstår man varför poliser, åklagare och domare så ofta åtalas för tjänstefel. Man förstår också 

det för oss mest intressanta fyndet, nämligen att inget av tingsrättsfallen har rört felaktigt 

beviljande av statliga medel. 

Funderar man vidare hittar man också andra förklaringar till det observerade mönstret i 

tingsrätternas praxis, t.ex. att bevissvårigheterna är särskilt stora i den förvaltning som fullgörs 

utanför rättsväsendet. Åklagare och domare dokumenterar en stor del av sina göromål (även 

om läkare numera inte torde ligga så långt efter), varför det enkelt kan bevisas när de gjort 

något fel. Vidare är åklagare och domare piskade att följa vissa knivskarpa regler (t.ex. maximal 

tidsgräns vid häktning), vars överträdelser lätt kan konstateras och bevisas. Att det sällan är 

enkelt att bevisa en läkares bristande objektivitet i ett sjukskrivningsärende inser man om man 
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tänker tillbaka på vilka felaktiga beslutsgrunder som en läkare kan beakta. T.ex. en patients 

utbildningsnivå och läkarens konflikträdsla ska inte beaktas. Men hur ska man bevisa att detta 

ändå skett? 

Sist men inte minst kan anmälningsbenägenheten spela in. Om en gärning inte blir anmäld får 

kanske inte den åtalsansvarige åklagaren kännedom om den. Patienter som inte erhåller 

sjukpenning p.g.a. felaktig läkarbedömning kan kanske någon gång polisanmäla läkaren för 

tjänstefel. Men vem polisanmäler en läkare som felaktigt skrivit ett intyg som resulterar i 

utbetalning av sjukpenning? Sannolikt är det större chans att en alltför sträng läkare blir 

polisanmäld, än att en alltför snäll blir det. 

Det står klart att det juridiska systemet inte motverkar problemet med att sjukpenning ofta 

beviljas på väl lösa grunder. Snarare förvärrar det problemet. Detta beror inte bara på den 

förmodat skeva anmälningsbenägenheten vid fel begångna av sjukskrivningsbeslutande läkare.  

I samma riktning verkar frånvaron av möjligheten för läkare att med bindande verkan besluta 

att intyg inte ska utfärdas. Även 3:2 p. 1 och 4:1 SkL (enligt vilka en läkare eventuellt kan bli 

skadeståndsskyldig vid för strängt beslutande i ett sjukskrivningsärende) kan ha en liknande 

effekt. 

Ett annorlunda regelverk kan kanske bättre främja objektiva bedömningar 

Det vore förstås önskvärt att den sjukskrivningsbeslutande läkaren, och andra i liknande roller, 

tydligt omfattades av tjänstefelsbestämmelsen. Men detta skulle knappast helt lösa 

problematiken. Ett alternativ vore att ändra praxis för bedömning av arbetsförmåga. Här 

kommer ett förslag på en sådan ändring: 

 En patient får av vanliga läkare maximalt bli sjukskriven 8 veckor per år. 

 Intyg för sjukskrivning utöver dessa 8 veckor får endast skrivas av ett mindre antal läkare 

(eller arbetsterapeuter eller liknande) med särskild behörighet (kanske 200 över hela 

landet), tex verksamma vid särskilda centran på större orter. 

 Varje patient har rätt till bedömning på ett av dessa centran inom en månad från 

ansökan. Om en bedömning på ett sådant centrum resulterar i ett avslag får nästa 

bedömning ske tidigast 4 månader senare. 
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7     Sammanfattning 
Den som har arbete och blir så sjuk att arbetsförmågan blir nedsatt har rätt att få 

inkomstbortfall ersatt med statlig sjukpenning. Då krävs att en läkare intygar att 

arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. sjukdom. Försäkringskassan beslutar om rätt till sjukpenning, 

med utgångspunkt i läkarintyget. I de allra flesta fall beslutar Försäkringskassan i enlighet med 

läkarens bedömning. Således intar läkaren med sitt intyg en nyckelroll i beslutsprocessen. 

Bedömning av arbetsförmåga är ingen exakt vetenskap, särskilt inte när sjukdomen är psykisk. 

Därför har läkaren ett stort bedömningsutrymme. Med ett stort bedömningsutrymme och 

betydande makt över beslutsprocessen följer också ett ansvar för läkaren att besluta objektivt. 

Men de för närvarande rådande förhållandena inom sjukvården kan förväntas ha negativ 

inverkan på läkarens objektivitet. Många vårdinrättningar har ett ekonomiskt intresse av att 

göra sina patienter nöjda och patienter kan ofta välja mellan olika vårdgivare. Dessa faktorer 

kan göra att läkaren blir väl inriktad på att göra sin patient nöjd. Dessutom har läkarens 

auktoritet gått förlorad. Numera riskerar läkaren att bli utskälld eller anmäld av en missnöjd 

patient. Dessutom ingår det i läkarrollen att i alla lägen värna sina patienters intressen. Det är 

lätt att se att dessa omständigheter kan gå ut över objektiviteten, så att läkarintyg utfärdas på 

väl lösa grunder. 

I sin sjukskrivningsbeslutande roll ska läkaren följa objektivitetsbestämmelsen i 1:9 RF, dvs. 

iaktta saklighet och opartiskhet. Saklighetskravet innebär att läkaren inte får beakta andra 

grunder än nedsättning i arbetsförmåga orsakad av sjukdom. Opartiskhetskravet förbjuder 

läkaren från att sjukskriva sig själv eller någon närstående. Det finns en tänkbar bestraffning för 

den läkare som genom bristande objektivitet orsakar felaktigt beviljad sjukpenning. 

Tjänstefelsbrottet i 20.1 st. 1 BrB kan i teorin bli aktuell. Men för att nå upp till kraven för detta 

brott måste läkarens begångna fel utgöra en icke ringa gärning. Rättsläget på området är oklart 

och det kan därför inte med bestämdhet avgöras huruvida läkaren kan uppfylla detta krav vid 

ett fel i samband med ett sjukskrivningsärende. 

Klart är emellertid att tjänstefelsbestämmelsen i praktiken inte används till att bestraffa 

gärningar som resulterat i felaktig utbetalning av statliga medel. Detta framgår av uppsatsens 

statistiska undersökning av de senaste årens tingsrättspraxis. Därför finns i praktiken ingenting 

som rättsligen förhindrar läkaren från att utan giltig grund sjukskriva sina patienter. 
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