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Abstract 

When a person gets unemployed there is a possibility to apply for unemployment benefit, and 

if a person gets sick they can apply for using  the mandatory sickness insurance. At first sight 

this can seem beneficial for individuals, but when taking a closer look at the regulations for 

the two insurances it is possible to see that that is not always the case. The insurances affect 

each other in such a way that if a person uses one of the insurances the other insurance cannot 

be used at the same time. Because if a person is sick they are supposed to use the sickness 

insurance, and if they are unemployed they are supposed to use the unemployment insurance. 

Although there is a situation where an individual is neither unemployed nor sick regarding to 

the regulations. That is the case when a person has received sickness benefit for 180 days. In 

that situation the Social Insurance Agency is supposed to do an assessment of the person´s 

possibility to work compared to the whole labor market. If in this case, the Social Insurance 

Agency finds that the person has a possibility to work, the right to the sickness benefit is 

withdrawn, even if the person has a medical certificate saying the person is still sick. When 

the person then turns to the unemployment agency, no unemployment benefit will be granted, 

since the person is sick and therefor has no possibility to work. The result is that the person is 

not sick enough according to the sickness insurance, but to sick according to the 

unemployment insurance. Thus, the person has no right to any of the two insurances.  

 The situation mentioned above is the focus for this essay, and the integration 

between the two regulations will be examined by using different sources of law. In that way it 

is possible to take different aspects into consideration. The first part of the essay will focus on 

the regulations and the requirements for receiving benefit. After that the motives to the 

regulations will be examined, followed by cases illustrating the actual application of the 

regulations. Analyzes and conclusions will be found in the different chapters of the essay, and 

they will be put together in a final chapter. The result of the analyze is that the regulations are 

not applied in a way that is consistent with the motives to the regulations, and the purpose 

they are supposed to fulfill. Therefor a harmonization of the regulations is needed, so that 

individuals do not risk being without benefit when they are not able to work and therefor need 

financial support, which is the purpose with the insurances. 
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1. Inledning 

1.1 Ämne 

I Sverige värnar vi om välfärden, och ger uttryck för att vi tar hand om de individer som 

befinner sig i mer utsatta situationer. Till exempel kan enskilda vända sig till 

Försäkringskassan vid sjukdom för att ansöka om sjukpenning, eller om någon befinner sig i 

arbetslöshet finns möjlighet att vända sig till arbetslöshetskassan, för att få ekonomisk hjälp 

under tiden som den arbetslöse försöker häva sin arbetslöshet. Vid en första anblick kan dessa 

delar av välfärdssystemet anses vara generösa och förmånliga för de enskilda. Vid en närmare 

granskning kan dock ett snårigt regelverk skönjas, med flertalet villkor som behöver vara 

uppfyllda för att ersättning ska beviljas. Dessa slags ersättningar ska vara till för personer som 

är i behov av ekonomiskt stöd, men frågan kan ställas om regelverken ibland stjälper mer än 

hjälper. Det ska här även uppmärksammas att sjukpenning och arbetslöshetsersättning kan 

komma att påverka varandra. Ersättningarna samverkar exempelvis genom att det blir ett 

avslag på ansökan om arbetslöshetsersättning om personen i fråga har rätt till sjukpenning. 

Detta kan anses motiverat på grunden att den enskilde då redan har rätt till en sorts ersättning. 

Dock finns situationen att en person som har nekats sjukpenning från Försäkringskassan, trots 

läkarintyg på sjukskrivning, vänder sig till en arbetslöshetskassa, och då får avslag på sin 

ansökan om ersättning även där, så länge sjukskrivningen fortfarande gäller. Det resulterar i 

att den enskilde, i ett sådant fall, står helt utan ersättning. Den enskilde anses då inte 

tillräckligt sjuk enligt regelverket för Försäkringskassan, men för sjuk enligt 

arbetslöshetskassans regelverk. Det kan även tänkas handla om att den enskilde inte har den 

nödvändiga informationen angående vilka materiella krav som ställs för att ersättning ska 

kunna beviljas. Som exempel kan nämnas det faktum att för att en enskild, som har sagt upp 

sig själv från sitt arbete på grund av hälsoskäl, inte ska riskera att ersättningsperioden hos 

arbetslöshetskassan inleds med 45 avstängningsdagar, måste det finnas ett läkarintyg som 

styrker att personen inte kan arbeta kvar, samt att intyget har utfärdats innan uppsägningen 

sker, i enlighet med 43 b § 1 st. 1 p. lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 19 c 

§ förordning (1997:835) om arbetslöshetsersättning, FALF. Icke att förglömma är att de 

personer som är i behov av ersättning i ovan nämnda situationer många gånger befinner sig i 

redan utsatta eller stressade situationer. Frågan kan därmed ställas om vissa materiella krav 

som uppställs i dagens regelverk för att ersättning ska kunna beviljas är befogade, för att 

ersättning inte ska betalas ut i situationer som inte varit avsedda enligt lagstiftaren, eller om 

det vid åtskilliga tillfällen kan resultera i att enskilda går miste om ersättning i situationer som 
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i grunden varit avsedda att täckas av skyddsnätet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur regelverken för sjukpenning och 

arbetslöshetsersättning samverkar, samt att analysera vilka tillämpningsproblem som kan 

uppstå och hur de kan motverkas. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

- Vilka materiella krav ställs för beviljande av sjukpenning respektive 

arbetslöshetsersättning? 

- Vilka är motiven till utformningen av regelverken? 

- Hur förhåller sig regelverken till varandra när någon nekas sjukpenning på grund av 

att arbetsförmåga finns? 

- Hur kan regelverken komma att tillämpas i praktiken? 

 

1.3 Avgränsningar 

I förevarande uppsats kommer endast ersättning i form av sjukpenning och 

arbetslöshetsersättning att behandlas. Anledningen till att enbart dessa behandlas är dels att 

det för de båda ersättningsslagen finns en problematik gällande de materiella kraven för att 

ersättning ska beviljas, men främst att dessa former av ersättning kan vara relevanta för 

varandra, genom att beviljande av ett ersättningsslag kan vara avgörande för beviljande av 

annat ersättningsslag, samt att det finns situationer där enskilda kan riskera att falla mellan 

stolarna. Detta har tidigare påpekats i avsnitt 1.1. 

 Regelverket för sjukpenning återfinns socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. 

Då uppsatsens syfte är att utröna vilka materiella krav som ställs för beviljande av 

sjukpenning och arbetslöshetsersättning, samt den problematik som kan uppstå mellan 

regelverken, kommer endast behandlas de lagrum som är relevanta för att syftet ska kunna 

uppnås. Det innebär att vissa kapitel inte kommer att beaktas, såsom exempelvis särskild 

sjukpenning i 28 kap. SFB. Denna avgränsning görs då syftet med uppsatsen tar sikte på 

sådan sjukpenning som utgår för sjukdom som avses i 27 kap. 2 § SFB, det vill säga sjukdom 

som gör att en person har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Gällande situationen 

att enskilda riskerar att falla mellan stolarna, när det kommer till samverkan mellan 

sjukpenning och arbetslöshetsersättning, kommer det i SFB fokuseras på 27 kap. 48 §, och 

den arbetsförmågebedömning som görs efter 180 dagar. Anledningen till att detta lagrum står 

i fokus, och inte de som reglerar arbetsförmågebedömningen efter 90 respektive 365 dagar, är 
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för att det är efter 180 dagar som arbetsförmågebedömningen för första gången ska göras mot 

hela arbetsmarknaden. Detta ställer då ett högre krav på den sjukskrivne, och det är därmed i 

den situationen risken är som störst att den enskilde då inte omfattas av något av regelverken 

för sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. En arbetsförmågebedömning mot hela 

arbetsmarknaden ska visserligen även göras efter 365 dagar med sjukpenning enligt 27 kap. 

49 § SFB, men eftersom den för första gången görs efter 180 dagar är det vanligare att 

enskilda redan då förlorar sin fortsatta rätt till sjukpenning trots fortsatt sjukskrivning. Av den 

anledningen är det den situationen som är av större intresse att undersöka gällande samverkan 

med arbetslöshetsersättning. 

 Då uppsatsen syfte är att granska de materiella kraven som ställs kommer inte 

formella krav att beaktas. När giltiga skäl till egen uppsägning behandlas, i samband med 

arbetslöshetsersättning, kommer endast hälsoskäl att beaktas. Detta görs då det är detta giltiga 

skäl till uppsägning som kan vara sammanhängande med sjukpenning, då hälsotillståndet kan 

leda till att sjukpenning nyttjas. Eftersom det är just relationen mellan sjukpenning och 

arbetslöshetsersättning som ska beaktas i uppsatsen är det det nämnda giltiga skälet till egen 

uppsägning som är relevant att undersöka. Även mobbning och trakasserier som ett giltigt 

skäl till uppsägning kommer att nämnas kort. Detta görs då även det kan vara en möjlig 

situation som resulterar i psykisk ohälsa och därmed sjukskrivning. Det gör att relationen 

mellan sjukpenning och arbetslöshetsersättning kan komma att bli aktuell, och situationen är 

därmed relevant för uppsatsens syfte. 

 

1.4 Metod och material 

I förevarande uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Metoden används 

genom att en undersökning av gällande rätt görs, och att denna tolkas och fastställs. Med hjälp 

av metoden finnes på så vis svaret på en problemställning.1 När de undersökta rättskällorna 

tolkas och analyseras används ett förhållningssätt med kritiskt inslag, på sådant sätt att hänsyn 

inte endast tas till det normativa, som den rättsdogmatiska metoden annars fokuserar på.2 En 

fördel med den rättsdogmatiska metoden är att den är ett tillförlitligt tillvägagångssätt när 

gällande rätt ska undersökas och fastställas. Med hänsyn till detta kan adekvat information om 

tillämpning av rättsregler fås.3 En kritik mot den rättsdogmatiska metoden kan vara att den i 

                                                           
1 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metod, 1:5 u., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 21. 
2 Korling & Zamboni, s. 24. 
3 Korling & Zamboni, s. 26. 
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en snäv bemärkelse egentligen innebär att gällande rätt endast fastställs och beskrivs.4 I 

förevarande uppsats kommer dock den förstnämnda varianten användas, där gällande rätt 

analyseras ur ett kritiskt perspektiv. 

 I följande uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden användas på så vis att 

rättskällorna lag, förarbeten och praxis kommer undersökas, för att sedan analyseras och 

tolkas ur en kritisk synvinkel. Genom att använda sig av flera rättskällor avseende samma 

fråga undgås ett ensidigt perspektiv vid analysen av funna fakta. Vid granskning av lag och 

förarbeten kan exempelvis lagstiftarens vilja och syfte utrönas, och vid granskning av 

domstolsavgöranden kan analyseras hur rättsreglerna faktiskt har kommit att tillämpas. De 

lagar, samt förarbeten till dessa, som kommer granskas i uppsatsen är främst SFB och ALF. 

Därutöver kommer även den numera upphävda lag (1962:381) om allmän försäkring, AFL, att 

behandlas. Detta görs då SFB bygger på denna,5 och för att få en förståelse för de materiella 

reglerna i SFB är en undersökning av AFL, samt förarbeten till den, av väsentlig betydelse. 

Generellt kommer förarbeten av äldre slag att användas, för att en förståelse för de 

bakomliggande argumenten för dagens regelverk ska kunna erhållas. Även om så är fallet är 

det hur lagtexten är utformad idag som kommer vara i fokus, och upphävda lagrum kommer 

därmed inte att behandlas, då det inte är primärt relevant för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Dock kommer AFL att nämnas i samband med förarbeten, då SFB som sagt bygger på den 

lagen. 

 Gällande rättsfall är det i första hand avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) som kommer behandlas. Den omständigheten att avgöranden 

från HFD har prejudikatvärde gör att dessa slags avgöranden är mest relevanta att granska. 

Avgöranden från underinstanser kommer endast beaktas i den mån avgöranden från HFD inte 

räcker till för att uppnå syftet med uppsatsen. I den utsträckningen som underinstansdomar 

används kommer detta göras mer för att belysa ett viss slags problematik som kan uppstå vid 

tillämpningen av regelverken. De domstolsavgöranden som kommer granskas för att uppnå 

syftet med uppsatsen kommer dessa begränsas till först och främst avgöranden från 2011 som 

tidigast. Detta då det var då SFB trädde i kraft, och då denna balk är en utgångspunkt i 

uppsatsen är domstolsavgöranden från tidigast 2011 mest relevant.  

 I uppsatsen kommer äldre förarbeten till SFB och ALF att användas. Detta görs 

för att en djupare förståelse för regelverkens uppbyggnad ska kunna erhållas. I de analyser 

som förekommer i uppsatsen kommer det tas med i beaktningen om förarbeten är av äldre 

                                                           
4 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004:1, s. 9. 
5 Prop. 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk, s. 437. 
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slag, och argumentation som enbart bygger på dessa kommer därmed ske med försiktighet. 

Detsamma gäller i de fall underinstansavgöranden har använts i stället för avgöranden från 

HFD. 

 Utöver de nu nämnda rättskällorna kommer även förordningar och föreskrifter 

att användas. Detta görs för att kunna undersöka lagens innebörd på en djupare nivå. Förutom 

det kommer även intervjuer i media med enskilda att användas i begränsad omfattning. Detta 

görs för att belysa de enskildas perspektiv och uppfattning av regelverken, då det i förarbeten 

har påpekats att det är av vikt att enskilda känner ett förtroende för socialförsäkringar.6 De 

intervjuer som förekommer i uppsatsen används därmed inte för att fastställa hur 

tillämpningen av regelverken sker, utan för att belysa hur resultaten av tillämpningen av 

regelverken har kommit att uppfattas av enskilda. 

 Doktrin kommer inte användas i förevarande uppsats, vilket kan ses som ett 

avsteg från den rättsdogmatiska metoden. Anledningen är den att syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur regelverken samverkar, för att sedan själv analysera konsekvenserna. Det gör 

att lag, förarbeten och praxis är tillräckligt, för att undersöka vilka tillämpningsproblem som 

kan uppstå. Dessutom tar uppsatsen främst sikte på en enda situation, nämligen relationen 

mellan regelverken när sjukpenning nekas, samtidigt som en sjukskrivning kvarstår. Vad som 

står i doktrin angående denna situation skulle inte tillföra ytterligare, utan endast konstatera 

det som framgår av uppsatsens analys och slutsatserna av förarbetena och praxis. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer redogöras för regelverkens materiella krav för beviljande av 

arbetslöshetsersättning och sjukpenning. Det kommer här, med hjälp av lag och förarbeten, 

fastställas vilka materiella förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att den enskilde ska 

kunna beviljas ersättning. Det kommer i samband med detta redogöras för situationer där 

enskilda inte blir beviljade ersättning. Fastställandet av förutsättningarna görs för att läsaren 

ska ha en förförståelse för regelverkens uppbyggnad. Löpande i uppsatsen kommer kortare 

reflektioner av det funna materialet att göras i slutet av delkapitlen. Detta görs för att belysa 

problematiken i regelverken, och för att läsaren ska ha lättare att följa med i uppsatsens senare 

sammanfattande analyskapitel, som kommer belysa problematiken på en djupare nivå. Efter 

genomgången av regelverken kommer det sedan att redogöras för de bakomliggande motiven 

                                                           
6 SOU 2006:86, Mera försäkring mera arbete, s. 187, prop. 2011/12:113, Ett återinförande av begreppet normalt 

förekommande arbete, s. 12 och prop. 2012/13:169, Enklare regler i socialförsäkringen, s. 16.  
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till regelverkens utformning. Det görs för att läsaren ska få en djupare förståelse för 

regelverkens uppbyggnad, vilket underlättar vid läsning av de analytiska inslagen i uppsatsen. 

Därefter kommer redogöras för rättsfall avseende de olika ersättningsslagen, för att det ska 

vara lättare för läsaren att förstå problematiken i vissa situationer, som kommer att belysas 

genom rättsfallen. Varje rättsfall avslutas med en kortare reflektion, för att tydliggöra vad 

läsaren behöver ta med sig till den efterföljande sammanfattande analysen. I samband med 

redogörelsen för rättsfallen kommer även intervjuer i media som gjorts med enskilda att 

finnas. Det görs för att uppmärksamma de enskildas perspektiv av regelverken, då en 

diskussion kring detta har förts i förarbeten, för vilka kommer att ha redogjorts tidigare i 

uppsatsen. På så vis knyts det an till tidigare anförda påståenden, som annars hade lämnats 

obesvarade. Därmed är denna genomgång av vikt för att läsaren ska kunna få en helhetsbild. 

 Den efterföljande sammanfattande analysen baseras på förarbeten, lagtext och 

rättsfall, för vilka tidigare har redogjorts. Utgångspunkten kommer vara att belysa den 

eventuella problematik som kan uppstå för enskilda, på grund av hur regelverken i dagsläget 

är utformade gällande förutsättningar för att bli beviljad ersättning, samt vad detta kan få för 

konsekvenser för de enskilda. I slutet av den sammanfattande analysen återfinns en diskussion 

kring de lege ferenda. Avslutningsvis återfinns en slutsats, som redogör för resultatet som 

funnits genom analysen. 

 

2. Villkoren för beviljande av arbetslöshetsersättning och sjukpenning 
 

2.1 Inledning 

Både arbetslöshetsersättning och sjukpenning är ersättningsslag som personer i mer eller 

mindre utsatta situationer kan ansöka om. En ansökan om arbetslöshetsersättning kan ansökas 

om av någon som är arbetslös i exempelvis två veckor, på grund av att denne står mellan två 

arbeten, men även av någon som är arbetslös och ännu inte har en ny anställning att påbörja. 

Likaså kan en ansökan om sjukpenning göras av en person som exempelvis har stukat foten, 

och därmed inte kan arbeta under kortare tid, men likväl av en person som lider av en 

utmattningsdepression och behöver vara frånvarande från jobbet under längre tid. I dessa 

lägen, när en enskild ska ansöka om ersättning av de nämnda slagen, behöver vissa villkor 

vara uppfyllda för att ersättning ska kunna beviljas. Dessa villkor är både formella och 

materiella. I det följande kommer enbart de materiella villkoren att behandlas. 
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2.2 Arbetslöshetsersättning 

Det är främst två grundläggande faktorer som är avgörande för huruvida en sökande kan bli 

beviljad ersättning från en arbetslöshetskassa. Det ena är att ett så kallat arbetsvillkor måste 

vara uppfyllt enligt 12 och 13 a §§ ALF. Det innebär, utan närmare detaljerad beskrivning, att 

personen i fråga måste ha arbetat i viss omfattning det senaste året.7 Utöver detta ställs ett 

krav enligt 9 § ALF att den sökande måste vara arbetsför och oförhindrad att ta minst tre 

timmars arbete varje arbetsdag, och kunna arbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. 

Därutöver ska den sökande vara anmäld hos Arbetsförmedlingen samt stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Denna bestämmelse är av intresse då frågan kan ställas vad det 

egentligen innebär att vara arbetsför, oförhindrad att ta arbete samt att stå till 

arbetsmarknadens förfogande.  

 Definitionen av arbetsför finns inte inskrivet i lagtexten. En vägledning framgår 

av förarbeten att det sammanhänger med begreppet arbetsförmåga, som används för 

socialförsäkringen och Försäkringskassan. Vid en bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn 

tas till den specifika situationen för den enskilde individen i fråga. Dels ska då beaktas 

egenskaper hos den enskilde, och dels den arbetsmiljö det är fråga om. På sådant sätt kan 

avgöras om individen har en arbetsförmåga, och därmed är arbetsför, för det specifika arbetet. 

Av samma förarbeten framgår att det med arbetsför avses att den arbetssökande personen kan 

åstadkomma en prestation på en normalnivå i ett arbete som anses lämpligt för denne.8 Nästa 

fråga som här kan ställas är då vad begreppet lämpligt arbete egentligen innebär. Exempelvis 

nämns i 5 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) föreskrifter (IAFFS 2015:3) 

om lämpligt arbete, att arbeten som inte stämmer överens med den arbetssökandes tidigare 

erfarenhet av arbete eller utbildning inte kan anses olämpligt endast på den grunden. Detta 

överensstämmer med det som sägs i 6 § i nämnda föreskrifter om att det inte är den 

arbetssökande som ska göra bedömningen huruvida denne är över- eller underkvalificerad för 

det sökta arbetet. Om sådant är fallet är upp till arbetsgivaren att avgöra. Om arbetsgivaren då 

har intentionen att anställa personen i fråga ska arbetet anses som lämpligt. Likaså är det inte 

upp till den arbetssökande att avgöra att denne inte klarar av att utföra visst arbete på grund av 

medicinska skäl. Enligt 7 § i IAF:s föreskrifter ska en sådan situation styrkas med ett 

läkarutlåtande.9 Kan situationen inte styrkas med sådant ska arbetet anses vara lämpligt. Vad 

                                                           
7 Se 15 a § ALF. Observera att bestämmelser som avviker från 12, 13 a och 15 a §§ återfinns i 15 b-17 §§ ALF. 
8 Dir. 2008:11, Översyn av begreppen sjukdom och arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning av 

arbetsförmåga, s. 8 f. Se även prop. 2012/13:12 s. 87. 
9 Se även dir. 2008:11 Översyn av begreppen sjukdom och arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning av 

arbetsförmåga, s. 9. 
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som kan anses vara ett lämpligt arbete kan enligt 2 § i IAF:s föreskrifter avgöras både ur ett 

yrkesmässigt och ett geografiskt perspektiv. Ju längre tid personen i fråga är arbetslös, desto 

mer utökas dessa perspektiv. Detta görs då arbetslöshetsförsäkringen är en 

omställningsförsäkring, vilket innebär att arbetslösheten ska hävas så snart som möjligt.10 

 Gällande begreppet att vara oförhindrad att ta arbete anges i förarbetena till ALF 

att det som uttalats i propositionen till den tidigare lagen (1973:370) om 

arbetslöshetsförsäkring fortfarande gäller.11 I denna tidigare proposition förklaras att med att 

vara oförhindrad att ta arbete menas att det inte ska föreligga något hinder för den 

arbetssökande att kunna ta lämpligt arbete. Med hinder menas alla potentiella hinder för den 

arbetssökande att ta sådant arbete. Personen ska vara oförhindrad att ta arbete under hela den 

period som den arbetssökande söker arbetslöshetsersättning. Med detta avses i sin helhet att 

den arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande.12 

 Det sista begreppet, att stå till arbetsmarknadens förfogande, innebär att utöver 

att den arbetssökande är arbetsför och oförhindrad att ta arbete, samt anmäld hos 

Arbetsförmedlingen, krävs även att personen i fråga är tillgänglig för arbetsmarknaden. Med 

detta menas att den arbetssökande ska ha som intention att finna ett arbete. Som ett exempel 

på när en person inte uppfyller villkoret kan nämnas personen inte är kontaktbar på något vis. 

Det nämns även i förarbetena att vid en bedömning om en person står till arbetsmarknadens 

förfogande, ska hänsyn tas till hur omständigheterna i den specifika situationen ser ut. Därtill 

kommer att situationer som förefaller sig var lika även ska behandlas därefter. Bedömningen 

ska därmed inte skilja sig om omständigheterna är desamma.13 

 Som framgår ovan kan det anses att regelverket är mer detaljerat och ställer fler 

krav på den enskilde än vad som kan anas vid en första anblick. Att stå till arbetsmarknadens 

förfogande och vara arbetsför betyder mer än att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och 

söka arbeten som faller en i smaken. Arbetslöshetsersättningen finns till för enskilda som för 

tillfället inte har ett arbete. De krav som ställs på en arbetssökande visar dock på att 

arbetslöshetsförsäkringen just är en omställningsförsäkring. Det ska vara en tillfällig 

ekonomisk hjälp, och arbetslösheten ska hävas snarast möjligt genom att den sökande aktivt 

söker arbete, som denne har möjlighet att utföra, samt står till arbetsmarknadens förfogande i 

                                                           
10 Se även dir. 2008:11 s. 9. 
11 Prop. 1996/97:107 s. 83. 
12 Prop. 1973:56 Kungl. Maj:t proposition med förslag till lag om arbetslöshetsförsäkring m.m, s. 69. 
13 Prop. 2012/13:12, Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m., s. 87 f. 
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övrigt. 

 

2.3 Sjukpenning 

 

2.3.1 Grundläggande villkor för beviljande av sjukpenning 

En grundläggande avgörande faktor för att sjukpenning ska kunna beviljas är att den sökande 

har en nedsatt arbetsförmåga, och att detta beror på sjukdom. Detta följer av 27 kap. 2 § 1 st. 

SFB, av vilken det även framgår att arbetsförmågan ska vara nedsatt till minst en fjärdedel. 

Här kan direkt frågan ställas vad som avses med begreppet arbetsförmåga. Enligt 27 kap. 46 § 

1 st. SFB menas med nedsatt arbetsförmåga att arbetstagaren varken kan utföra sitt ordinarie 

arbete, eller att arbetsgivaren kan erbjuda annat arbete som arbetstagaren kan ta sig an. Denna 

nedsatta arbetsförmåga ska enligt 27 kap. 25 § SFB styrkas med ett läkarutlåtande. Det kan 

även i vissa fall förekomma att ytterligare intyg behöver inskickas, om Försäkringskassan 

begär sådant. Det som kan efterfrågas i sådana fall är, enligt 110 kap. 21 § SFB, ett intyg där 

dels den sökande själv beskriver den nedsatta arbetsförmågan, och dels att arbetsgivaren 

intygar huruvida andra arbetsuppgifter finns att erbjuda. 

 

2.3.2 Fortsatt rätt till sjukpenning efter viss tid 

Arbetsförmågebedömningen är inte enbart relevant i ett inledande skede vid beviljande av 

sjukpenning. Den görs även när sjukpenning har utgått för viss tid. Enligt 27 kap. 47 § 1 st. 

SFB ska en bedömning av arbetsförmågan göras efter 90 dagar med sjukpenning på grund av 

nedsatt arbetsförmåga. Vid denna bedömning ska det undersökas huruvida det finns möjlighet 

till omplacering hos arbetsgivaren, som gör att arbetstagaren kan försörja sig. Utöver detta 

görs även en bedömning när sjukpenning erhållits i 180 dagar. Det ska då, enligt 27 kap. 48 § 

1 st. SFB, utredas om personen i fråga kan försörja sig genom antingen arbete som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden, eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för denne. 

Denna bedömning ska göras såtillvida inte särskilda skäl talar för annat, eller att det annars 

kan anses vara oskäligt att göra en sådan bedömning. 

 Vad som avses med lämpligt arbete kan utrönas ur numera upphävda 3 kap. 

AFL, på vilken 27 kap. SFB bygger.14 Det framgår av 3 kap. 8 § AFL att vid en bedömning av 

en eventuellt långvarig sjukdom eller då personen i fråga inte kan gå tillbaka till tidigare 

                                                           
14 Prop. 2008/09:200, s. 437. 
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arbete, ska det undersökas om personen efter rehabiliteringsåtgärder kan bli självförsörjande 

genom bland annat ett lämpligt arbete. De omständigheter som ska beaktas vid en sådan 

bedömning är sjukdomen i sig, tidigare utbildning och verksamhet, ålder, bosättningsort och 

dylikt. Enligt förarbetena skulle detta innebära att en bedömning görs för individens specifika 

situation, och utifrån just dennes möjligheter.15 Detta leder i sin tur till att bedömningen av 

hur pass nedsatt arbetsförmågan är blir mer korrekt och rättvis.16 Det får antas att detta 

betraktelsesätt även gäller för 27 kap. 48 § SFB, gällande lämpligt arbete, då det av förarbeten 

till SFB framgår att inga materiella förändringar varit avsedda vid bedömningen av långa 

sjukdomsfall.17 Inte heller av efterföljande förarbeten har det framkommit att någon materiell 

förändring har gjorts. 

 Gällande att särskilda skäl talar emot bedömningen enligt 27 kap. 48 § SFB, 

eller att det annars kan anses oskäligt, är även de begrepp för vilka vägledning kan finnas i 

förarbeten. Angående det förstnämnda, särskilda skäl, anges i förarbeten att det först och 

främst kan anses ologiskt att förevarande bestämmelse ska tillämpas utan några som helst 

undantag. Som sådana undantag nämns sedan det fallet att personen som för närvarande 

erhåller sjukpenning om inte alltför lång tid kommer kunna återvända till sin arbetsgivare. I en 

sådan situation skulle det bli av mer formella skäl som personen i fråga behöver anmäla sig 

som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, vilket inte är den tänka innebörden för 

bestämmelsen för arbetsförmågebedömningen efter 180 dagar. Det påpekas att ett undantag 

av aktuellt slag endast bör komma i fråga om det är med stor sannolikhet som personen 

kommer kunna gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Detta för att åstadkomma att det inte blir en 

norm att undantagsregeln tillämpas. Exempel på situationer där stor sannolikhet kan 

förekomma är enligt förarbetet att personen i fråga precis har, eller inom kort ska, genomgå en 

operation, som enligt vetenskap och tidigare erfarenhet skulle göra att personen kan återvända 

till arbetsgivaren. Det menas på att det av den anledningen endast bör vara för klargjorda 

diagnoser, som undantagsbestämmelsen kan användas. Som exempel på en icke tydlig 

diagnos anges psykiska hälsobesvär. I sådana fall kan det vara svårt att med vetenskap och 

tidigare erfarenhet, på ett så säkert sätt som för fysiska besvär, påstå att viss behandling 

kommer att ge viss effekt. Det anges sedan att undantaget för särskilda skäl inte ska kunna 

beaktas efter 365 dagar med sjukpenning, det vill säga vid en tillämpning av 27 kap. 49 § 

                                                           
15 Prop. 1990/91:141, s. 73. 
16 Prop. 1990/91:141, s. 85. 
17 Prop. 2008/09:200, s. 347. 
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SFB.18 

 Även begreppet ”oskäligt” omnämns i förarbeten, och vad detta innebär 

gällande arbetsförmågebedömningen efter 180 dagar med sjukpenning. Det framgår, som ett 

exempel på oskäligt, att den som erhåller sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga 

ibland ändå kan arbeta stundvis. I en sådan situation anses det inte vara rimligt att personen i 

fråga ska säga upp sig från sin anställning, eller begära tjänstledighet, för att söka nytt arbete. 

En annan omnämnd situation i förarbetena är att en person är allvarligt sjuk, men ibland har 

en ökad förmåga att arbeta under viss tid. Inte heller i detta fall anses det vara befogat att 

begära att personen ska söka nytt arbete, och säga upp sig från det nuvarande. En tredje 

situation, där det kan anses oskäligt att göra arbetsförmågebedömningen mot hela 

arbetsmarknaden, är då en person har en allvarlig sjukdom, för vilken behandling krävs, och 

att det är behandlingen som gör att arbetsförmågan är fortsatt nedsatt. Som exempel anges att 

en person som har haft en tumör får fortsatt behandling för att tumören inte ska återkomma. 

Därutöver nämns även situationen att en person har ett funktionshinder på grund av sjukdom 

eller olycksfall. Även i dessa fall anses det oskäligt att pröva arbetsförmågan mot hela 

arbetsmarknaden, i stället för mot det arbete personen i fråga redan har. Sådant är fallet då 

rehabiliteringen som personen genomgår ofta tar lång tid, och en prövning mot hela 

arbetsmarknaden anses då vara skälig först efter rehabiliteringen, eller då det står klart att 

rehabiliteringen inte kommer att öka arbetsförmågan. Som en sista exemplifierande situation 

anges fall där en person har en sjukdom som successivt nedsätter arbetsförmågan. En sådan 

sjukdom kan exempelvis vara multipel skleros. Även i ett sådant fall ska 

arbetsförmågebedömningen göras mot nuvarande arbete, och inte mot hela 

arbetsmarknaden.19 

 Ytterligare en bestämmelse som reglerar under hur lång tid en person kan få 

sjukpenning är, som sagt, 27 kap. 49 § SFB. I denna anges att för en person, vars 

arbetsförmåga har varit nedsatt i 365 dagar, ska det alltid göras en sådan bedömning som 

beskrivs i 27 kap. 48 § SFB, om inte detta kan anses vara oskäligt. Observera att det, som 

ovan nämnts, inte kan göras undantag för särskilda skäl vid tillämpning av förevarande 

bestämmelse. 

 

                                                           
18 Prop. 2007/08:136, s. 68 f. 
19 Betänkande 2009/10:SfU13, Ändringar i sjukförsäkringen, s. 7 f. 
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2.3.3 Diskussionen i förarbeten om arbetsförmågebedömningen efter 180 dagar 

Bestämmelsen i 27 kap. 48 § SFB, om arbetsförmåga och normalt förekommande arbete, har 

varit uppe för diskussion i förarbetena.20 Där nämns att 2008 tillsattes en 

arbetsförmågeutredning. Utredningen hade till uppgift att utvärdera redan existerande metoder 

för att utreda arbetsförmågan, samt föreslå fler metoder för en sådan utredning. Anledningen 

till detta var att det i det läget inte fanns en gedigen metod för att bedöma arbetsförmågan.21 I 

sitt slutbetänkande beskriver Arbetsförmågeutredningen betydelsen och innebörden av 

begreppet arbetsförmåga. Här påpekas att arbetsförmåga är en del av en trestegsundersökning 

som kan leda till ersättning i form av sjukpenning. Med det menas att det första steget är att 

det ska ställas en diagnos. Därutöver ska denna diagnos resultera i en form av 

funktionsnedsättning. Det sista ledet är sedan att funktionsnedsättningen ska göra att 

arbetsförmågan är minskad. Utredningen menar på att arbetsförmåga är sammankopplat med 

en viss individ och vissa arbetsuppgifter i en viss arbetsmiljö. Det är därmed en bedömning 

som är situationsbaserad, och hänsyn måste tas till det aktuella fallet som är för handen, när 

det ska avgöras hur pass stor någons arbetsförmåga är. Kan personen i fråga då inte arbeta 

som innan på grund av psykiska eller fysiska besvär ska arbetsförmågan anses vara nedsatt. 

Av stor betydelse i denna utredning är den bedömning läkare gör.22  

 Som nämnts ska alltså en bedömning av arbetsförmågan göras när sjukpenning 

har utgått för 180 dagar. Denna bedömning är då inte baserad på individens specifika situation 

i förhållande till det arbete denne har haft. Denna bedömning ska i stället göras mot arbete 

som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. När arbetsförmågeutredningen tillsattes 

2008 var lydelsen i stället att bedömningen skulle göras mot den reguljära arbetsmarknaden. 

Enligt utredningen innebar detta att det inte skulle ses till den specifika situationen för den 

specifika individen, utan det skulle bedömas hur stor sannolikheten är att personen i fråga kan 

försörja sig genom den reguljära arbetsmarknaden. Utredningen menade vidare att detta 

förmedlar lagstiftarens ståndpunkt att sjukförsäkringen är en omställningsförsäkring.23 I en 

senare proposition, där delar av arbetsförmågeutredningen citeras, förekom förslaget att byta 

ut begreppet ”reguljär arbetsmarknad” till ”normalt förekommande arbete” vid 

arbetsförmågebedömningen efter 180 dagar med sjukpenning. Regeringen påpekar dock i och 

med detta att ingetdera av begreppen är tillräckligt tydligt, och att villkoren för att kunna få 

                                                           
20 Prop. 2011/12:113, Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete. 
21 Prop. 2011/12:113, s. 9. 
22 SOU 2009:89 Gränslandet mellan sjukdom och arbete, s. 12 f. 
23 SOU 2009:89 Gränslandet mellan sjukdom och arbete, s. 13. 
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ersättning kan vara svårförståeliga. Samtidigt påpekar regeringen att det är viktigt att 

regelverket är rättssäkert, och att begreppet ”normalt förekommande arbete” inte 

åstadkommer ett sådant läge. Regeringen menar på att bedömningen sker mot en fiktiv 

arbetsmarknad, och en användning av begreppet kan därför inte ses som en långsiktig 

lösning.24 Trots detta kom begreppet att införas. 

 Även Försäkringskassan delar regeringens åsikt om att både begreppet ”normalt 

förekommande arbete” och ”reguljär arbetsmarknad” inte är optimala. Försäkringskassan fick 

2010 i uppgift av regeringen att med hjälp av befintliga metoder framta metoder för att göra 

en arbetsförmågebedömning. Ett kompletterande uppdrag blev att även göra en analys av de 

två nämnda begreppen vid en arbetsförmågebedömning. Uppdraget gavs även av den 

anledningen att Försäkringskassan skulle se över om något annat än dessa begrepp bättre 

kunde bidra till rättssäkerhet och legitimitet.25 Försäkringskassan ansåg i och med detta 

uppdrag att det fanns problem med båda begreppen som har använts vid prövningen av 

arbetsförmågan efter sjukpenning i 180 dagar. Det menades att det inte klart framgår vad 

bedömningen grundas på, vilket ska vara den medicinska förutsättningen för personen i 

fråga.26  

 Arbetsförmågeutredningen ledde visserligen inte till andra lagstiftningsåtgärder 

än att utredningen beaktades i prop. 2011/12:113, som ledde till att begreppet normalt 

förekommande arbete återinfördes i 27 kap. 48 § SFB. Dock ledde arbetsförmågeutredningen 

till ett kommittédirektiv, i vilket arbetsförmågeutredningen skulle analyseras vidare.27 Detta 

kommittédirektiv ledde i sin tur till SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre försäkring. Inte 

heller detta ledde till några särskilda lagstiftningsåtgärder, men det faktum att 

arbetsförmågeutredningen förekommer som grund i senare förarbeten tyder på att det är 

återkommande resonemang och argument som förs, och därmed finns belägg för att beakta 

utredningen till viss del, då den inte helt har förkastats. 

 Denna diskussion om arbetsförmågebedömningen som görs efter 180 dagar 

grundar sig i att det ända sedan AFL, som numera är upphävd, har ansetts rimligt att 

prövningen av arbetsförmågan görs mot en större del av arbetsmarknaden när sjukskrivningen 

förlängs.28 Det kan därmed anses vara olyckligt att de begrepp som hittills använts vid 

                                                           
24 Prop. 2011/12:113 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete, s. 12. 
25 Regeringsuppdrag S2010/5364/SF, Komplettering av uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för 

bedömning av arbetsförmåga. 
26 Prop. 2011/12:113 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete, s. 10. 
27 Dir. 2010:48, Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. 
28 Prop. 2011/12:113 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete, s. 6. 
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prövningen inte är tillräckligt definierade, och av både regeringen och Försäkringskassan 

anses inte vara rättssäkra i den utsträckning som är önskvärd. 

 

3. Debatten om arbetslöshetsersättning och sjukpenning 
 

3.1 Inledning 

Både arbetslöshetsersättning och sjukpenning är ersättningsslag som personer i behov av 

ekonomiskt stöd kan ansöka om. Lagstiftningen för arbetslöshetsersättning och sjukpenning 

kan även i viss utsträckning komma att påverka varandra. Det är på så vis två viktiga former 

av ersättning, och det är därför av betydelse att regelverken för de två ersättningsslagen är 

rättssäkra och att de enskilda förstår förutsättningarna för att kunna erhålla ersättning. Dock 

visar det sig att sådant inte alltid är fallet, och att en viss harmonisering av regelverken minst 

sagt är efterfrågad. I förevarande kapitel kommer redogöras för diskussioner som förekommit 

i förarbeten gällande arbetslöshetsersättning och sjukpenning, samt de bakomliggande 

omständigheterna till regelverkens utformning. 

3.2 Diskussionen i förarbeten om egen uppsägning och nekad arbetslöshetsersättning vid 

sjukdom 

 

Om de materiella förutsättningarna för arbetslöshetsförsäkring är uppfyllda, samt de formella 

krav som ställs på ansökningsförfarandet, beviljas den sökande arbetslöshetsersättning om 

inte andra hinder föreligger.29 Även om ersättning beviljas kan konsekvenser för ersättningen 

uppstå på grund av sökandens föregående handlande. En sådan situation kan exempelvis 

uppstå om personen i fråga har sagt upp sig från sitt arbete. När en person på eget initiativ har 

avslutat sin anställning, utan att det finns giltiga skäl till det, inleds ersättningsperioden med 

45 avstängningsdagar, i enlighet med 43 b § 1 st. 1 p. ALF. Att denna konsekvens följer vid 

egen uppsägning utan giltiga skäl är enligt Arbetsmarknadsutskottets yttrande till prop. 

1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling, att det följer av försäkringsrättsliga 

principer att den som själv vållar ett försäkringsfall inte ska kunna nyttja försäkringen.30 Detta 

nämns även i andra förarbeten, med tillägget att principen existerar för att försäkringar inte 

ska missbrukas och därmed nyttjas i situationer som försäkringen inte har varit tänkt att 

                                                           
29 Ett sådant hinder kan exempelvis vara att den enskilde är studerande, vilket är ett hinder för ersättning enligt 

10 § 1 p. ALF. 
30 Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1995/96:AU2y, En politik för arbete, trygghet och utveckling s. 24. 
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täcka.31 I arbetsmarknadsutskottets yttrande nämns även att en av anledningarna till att 

avstängning blir aktuellt vid egen uppsägning är för att arbetstagaren då får en anledning att 

överväga om denne verkligen ska säga upp sig.32 Utskottet nämner även att avstängning bör 

följa som en konsekvens vid egen uppsägning på grund av kostnadsskäl, och det är därför en 

rimlig avvägning att personer som har sagt upp sig själva får avvakta innan utbetalning av 

arbetslöshetsersättning kan se.33 Det intressanta är då vad som utgör giltiga skäl. I 

Arbetsmarknadsutskottets yttrande nämns bland annat omständigheterna mobbning och 

trakasserier som en eventuell giltig anledning till att avsluta sin anställning. För att det ska 

räknas som en giltig anledning krävs att den sökande kan styrka situationen, samt att konkreta 

försök har gjorts att lösa situationen innan den egna uppsägningen sker. 

Arbetsmarknadsutskottet nämner vidare att för att styrka situationen på arbetsplatsen kan 

arbetstagaren som har sagt upp sig inkomma med läkarintyg eller dylikt intyg. Huvudsaken är 

att det ska styrka att mobbning eller trakasserier har förekommit i sådan grad att personen 

ifråga inte kan arbeta kvar. Det antyds även att det kan förekomma situationer där det är 

problematiskt för arbetstagaren att styrka sin situation, eller att omständigheterna är sådana att 

ord står mot ord. Om fallet är sådant ska det inte nödvändigtvis innebära att arbetstagaren har 

sagt upp sig utan giltiga skäl. Inte heller ska det anses vara en strikt förutsättning att 

läkarintyg eller dylikt finns, som styrker situationen, för att giltiga skäl till uppsägningen på 

grund av mobbning eller trakasserier ska föreligga.34 

 En annan omständighet som kan utgöra giltiga skäl till egen uppsägning, i 

enlighet med 43 b § 1 st. 1 p. ALF, är hälsoskäl enligt 19 c § FALF. Av paragrafen följer att 

hälsoskälen ska vara sådana att arbetstagaren inte på något sätt kan återvända till arbetet. Med 

det avses att arbetstagaren varken kan utföra sina tidigare arbetsuppgifter, och att 

arbetsgivaren inte heller har andra arbetsuppgifter att erbjuda som arbetstagaren kan åta sig. 

Förutom detta krävs, för att det ska kunna utgöra ett giltigt skäl till att lämna sin anställning, 

att ett läkarintyg som styrker situationen har utfärdats innan uppsägningen sker. 

 Av det ovan sagda kan utrönas en strävan i lagstiftning och förordning att 

arbetslöshet ska förekomma i så liten mån som möjligt, och att personer som befinner sig i en 

arbetslös situation ska se till att arbetslösheten hävs så fort detta är möjligt. Det ställs höga 

krav på anställda som säger upp sig på egen begäran, för att undkomma konsekvenser 

                                                           
31 Prop. 1973:56, s. 75 och prop. 2012/13:12, s. 22. 
32 Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1995/96:AU2y, s. 24 och 26. 
33 Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1995/96:AU2y, s. 25. 
34 Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1995/96:AU2y s. 25 och prop. 1995/96:25, En politik för arbete, trygghet 

och utveckling, s. 122. 
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gällande arbetslöshetsersättningen. Även om dessa högre krav ställs markeras tydligt att det 

inte går att ställa dessa krav i alla situationer. Här avses det faktum att ett strikt krav på 

läkarintyg som styrker mobbning eller trakasserier inte alltid förekommer. Detta visar tydligt 

på att hänsyn kan tas till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, och att intyg inte 

är ett absolut krav, även om så är huvudregeln. 

 När det gäller situationen att en person säger upp sig själv på grund av hälsoskäl 

är dock ett läkarintyg fundamentalt för att undgå avstängningsdagar som inleder 

ersättningsperioden hos arbetslöshetskassan. Detta kan i och för sig anses befogat, då det är en 

läkare som är lämpad att genom en professionell bedömning avgöra om personen i fråga kan 

återvända till arbetet eller ta sig an andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Inte sällan kan det 

dessutom tänkas att uppsägning av hälsoskäl föregås av en sjukskrivning. I ett sådant fall har 

personen i fråga varit i kontakt med en läkare, som därigenom fått följa personens utveckling i 

antingen positiv eller negativ riktning. Även av den anledningen kan det anses att läkaren är 

bäst lämpad att utfärda ett intyg som styrker att det är befogat av arbetstagaren att säga upp 

sig från sin anställning på grund av hälsoskäl.  

 Som ovan nämnts är reglerna om avstängningsdagar till för att personer ska ha 

ett skäl att överväga att inte säga upp sig. Dock nämns även i förarbeten att det klart ska 

framgå för enskilda vilka reglerna är för att kunna erhålla ersättning. 35 Här kan frågan ställas 

om kravet på att läkarintyget ska vara utfärdat innan uppsägningen sker är proportionerligt när 

det gäller personer som säger upp sig på grund av exempelvis psykiska besvär. Att en person 

som under en längre tid varit sjukskriven på grund av till exempel utmattningsdepression, och 

som ser en uppsägning som den enda utvägen för att värna om sin hälsa, först ser till vilka 

krav som ställs för att arbetslöshetsersättningen inte ska påverkas, kan inte utan vidare anses 

som troligt. Detta är även något som har diskuterats i förarbeten, även om dessa visserligen 

har haft sjukförsäkringar i fokus. Där nämns att vi människor är olika, och har därmed en 

tendens att agera olika. Vissa personer är sådana som fortsätter med sitt arbete, om än 

motvilligt, men de klarar ändå av det. Sedan finns det just de, som inte ser någon annan utväg 

och väljer arbetslöshet eller sjukskrivning före ett arbete, för att det är det enda sättet att 

undgå ohälsa.36 

 Arbetslöshetsersättning och sjukpenning regleras, som framhållits, i två separata 

regelverk. Dock finns det en situation där de båda regelverken kan komma att bli av betydelse 

för individen. Sådant är fallet när individen är sjukskriven, och av hälsoskäl varken kan eller 

                                                           
35 Prop. 2012/13:12, s. 21. 
36 SOU 2006:86, s. 47 f. 
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bör gå tillbaka till ett visst arbete. När de två regelverken inte samspelar i den situationen 

riskerar enskilda att hamna helt utanför arbetsmarknaden. Detta är i dagsläget ett existerande 

problem, som dels inte uppmärksammas i någon större utsträckning, och för vilket korrekta 

åtgärder inte vidtas. En sådan åtgärd, som kan anses vara nödvändig, är en harmonisering av 

de två regelverken. Genom en harmonisering skulle dels den påpekade problematiken 

åtgärdas, men det skulle även åstadkomma en förenkling, som gör att även de enskilda kan 

tänkas ha enklare att förstå sig på regelverkens förutsättningar för ersättning.37 Problemet med 

att många är sjukskrivna kan inte motverkas genom att handläggare hos Försäkringskassan 

gör hårdare bedömningar. En del av dagens problematik beror i stället på just otydliga 

regelverk, som leder till olika bedömningar.38  

 En ambition är att sjukskrivningarna ska minska i antal, och att personer som 

inte har ett arbete ska ha arbetslöshetsersättning på grund av den omständigheten, i stället för 

sjukpenning på grund av sjukdom.39 Det har därför tidigare föreslagits höjd 

arbetslöshetsersättning, för att personer inte ska bli lockade att välja sjukpenning av den 

anledningen att det ger högre ersättning. Det anses att en höjd arbetslöshetsersättning skulle 

göra att personer vågar lämna sin anställning, när den börjar leda till ohälsa men innan den lett 

till sjukskrivning, eftersom arbetslöshetsförsäkringen då skulle finnas där som en trygghet.40 

En sådan omställning skulle fungera bättre eftersom sjukskrivning ännu inte finns som ett 

hinder för att åter ta sig ut på arbetsmarknaden. Dock menas det på att det antagligen inte är 

många till antalet som faktiskt vågar ta sig ifrån det nuvarande arbetet för att söka sig vidare, 

när hälsoproblem börjar uppstå.41 Här ska dock inte förglömmas att inte endast en låg 

ersättningsnivå lär vara den bidragande faktorn till att personer håller sig kvar i sin anställning 

trots ohälsa. Vid egen uppsägning från en anställning, utan giltiga skäl, väntar 45 

avstängningsdagar som inleder ersättningsperioden hos arbetslöshetskassan. Det anses, som 

nämnts, att det är mer fördelaktigt att vara arbetslös än sjuk, och därför finns ambitionen att 

minska antalet sjukskrivningar. Detta gäller dock under förutsättningen att personen i fråga 

ändå kan känna en trygghet i arbetslösheten och att denne klarar sig ekonomiskt, samt känner 

ett stöd i sin situation.42 Här kan frågan ställas om sådan trygghet, och sådant stöd, verkligen 

kan erhållas i en situation där en person säger upp sig för att rädda sin egen hälsa, men 

                                                           
37 SOU 2006:86, s. 124. 
38 SOU 2006:86, s. 125. 
39 SOU 2006:86, s. 187. 
40 SOU 2006:86, s. 127. 
41 SOU 2006:86, s. 129. 
42 SOU 2006:86, s. 187. 
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behöver vänta i mer än två månader innan ersättning från arbetslöshetskassan kan utbetalas. 

Regelverket kan i denna situation anses nästintill kontraproduktivt sett till vad som är avsett 

att uppnås, nämligen att på personer att välja arbetslöshet framför sjukskrivning. 

 Som tidigare nämnts krävs, för beviljande av arbetslöshetsersättning, enligt 9 § 

ALF att den sökande är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete. Detta innebär att när 

någon till exempel är sjuk uppstår ett hinder för att kunna erhålla ersättning. Det leder till att 

en person som är sjukskriven inte har rätt till arbetslöshetsersättning i den utsträckning 

sjukskrivningen gäller. Om det är en deltidssjukskrivning kan det dock finnas utrymme för 

ersättning för resterande arbetslös tid. För den delen sjukskrivningen gäller ska det i stället 

ansökas om sjukpenning från Försäkringskassan. Dock kan situationen uppstå att 

Försäkringskassan senare nekar fortsatt rätt till sjukpenning då personen inte längre anses ha 

nedsatt arbetsförmåga. Det kan då hända att personen vänder sig till arbetslöshetskassan för 

att ansöka om ersättning, eftersom personen inte arbetar. Här måste först klargöras varför 

personen inte arbetar. Är det på grund av sjukskrivning utgör det som sagt ett hinder för 

arbetslöshetsersättning. Är det dock på grund av att personen i fråga är tjänstledig från sin 

anställning kan det finnas möjlighet till ersättning i enlighet med 19 a § FALF. Av denna 

framgår att om en person är tjänstledig från sin anställning på grund av hälsoskäl, och av 

Försäkringskassan har bedömts ha arbetsförmåga sett till arbetsmarknaden i övrigt, kan denne 

få arbetslöshetsersättning. Detta gäller under förutsättningen att de grundläggande villkoren 

för ersättning i 9 § ALF är uppfyllda. Är med andra ord fallet sådant att personen själv anser 

sig vara heltidssjuk, och därmed inte ha möjlighet att åta sig arbete över huvud taget, finns 

ingen möjlighet till ersättning från arbetslöshetskassan. Dock finns just situationen att 

Försäkringskassan har nekat sjukpenning, på grund av att personen visst anses arbetsför, 

vilket gör att den enskilde då står helt utan ersättning om en sjukskrivning fortfarande är 

aktuell. Med andra ord anses den enskilde vara för sjuk enligt arbetslöshetskassan, och 

samtidigt inte tillräckligt sjuk enligt Försäkringskassan.  

 

3.3 Diskussionen i förarbeten om sjukpenning och arbetsförmåga 

Sverige är en välfärdsstat i vilken vissa principer måste upprätthållas, för att systemet ska vara 

effektivt och fungera. En sådan princip, som påpekas i förarbetena, är den så kallade 

arbetslinjen. Principen innebär att den som kan försörja sig själv också ska göra det. Även om 

detta är utgångspunkten, så finns försäkringar som ett skyddsnät, exempelvis sjukförsäkring i 

form av sjukpenning, när den enskilde inte själv kan försörja sig. Det kan många gånger vara 
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så att situationen uppstår på grund av händelser som personen i fråga inte har kunnat påverka, 

och det är här välfärdspolitiken kommer in i bilden. Även om utgångspunkten är att enskilda i 

grund och botten ska försörja sig själva efter sin egen förmåga, kan det emellanåt uppstå 

situationer där det inte kan begäras. Ju större förmåga en person har att försörja sig själv, 

desto större blir därmed ansvaret att göra på sådant vis. På samma sätt minskar det egna 

ansvaret för självförsörjning när förmågan till sådan minskar.43 Det kan uttryckas som att 

vissa personer har bättre förutsättningar, och med det kommer även ett större ansvar. Ansvaret 

kan även bli större genom att personen erhåller behövlig hjälp i sin situation, men även genom 

att personens specifika förutsättningar tas med i beaktningen vid bedömningen av personens 

förmågor. För även om en person kan ha möjligheten att göra egna val och styra över sin 

situation i grund och botten, kan fallet ibland vara sådant att yttre omständigheter begränsar 

denna möjlighet.44 Tanken är att en socialförsäkring av generösare slag måste balanseras med 

att höga krav också ställs på personen som vill nyttja den. Till sådana krav kan räknas att ett 

utnyttjande av försäkringen förekommer i låg omfattning, samt att individens sysselsättning 

ska vara hög.45 Den optimala situationen i samhället är därför att arbetslinjen ska vara stark, 

med innebörden att det ska finnas en stark vilja till att arbeta. Därutöver behövs även att 

socialförsäkringen är stark. På sådant vis kommer individer motiveras till att utvecklas, och 

känna en trygghet i att ta sig an sådana möjligheter till utveckling.46 

 Det ovanstående kan tolkas på sådant vis att hjälp ska finnas för dem som 

behöver den, men utgångspunkten är att en individ ska kunna försörja sig själv. I och med 

detta får det anses vara rimligt att det strävas mot att nå tillbaka till denna utgångspunkt när en 

person får stöd genom exempelvis sjukpenning. Det gör att arbetsförmågebedömningen efter 

180 dagar kan anses följa som en naturlig konsekvens, då sjukförsäkringen är ett slags 

omställningsförsäkring.47 

 Regeringen och Försäkringskassan har påpekat att det krävs ett rättssäkert 

regelverk vid arbetsförmågebedömningen, och att dagens lagstiftning inte lever upp till denna 

intention. Ytterligare undersökningar visar på att regelverket inte behandlas lika i lika fall. I 

stället har personer ansetts vara sjuka under olika lång tid, trots att diagnosen för dessa är 

densamma.48 Regeringen har även påpekat i en proposition att det är viktigt att den enskilde 

                                                           
43 SOU 2009:89, s. 11. 
44 SOU 2009:89, s. 84. 
45 SOU 2009:89, s. 76. 
46 SOU 2006:86, s. 50. 
47 SOU 2006:86, s. 117 ff. 
48 SOU 2006:86, s. 54. 



25 
 

känner till, och förstår, regelverket.49 Liknande resonemang förekommer i en senare 

proposition, som främst behandlar den formella delen av regelverket, men som även kan anses 

förmedla en generell intention om förenklingar i regelverken på socialförsäkringsområdet. I 

propositionen menar regeringen dels att förenklingar är nödvändiga för att motverka att 

utbetalningar utgår felaktigt. Därutöver är en argumentation att med ett mer lättbegripligt 

regelverk blir även handläggningen enklare, och detta är viktigt för att enskilda ska kunna 

känna ett förtroende för socialförsäkringen. En förenkling av regelverket skulle även medföra 

att handläggare i ärenden, samt den som söker ersättning, går till väga på rätt sätt redan när 

ärendet startas, men även att det är lättare att ta beslut, samt att handläggningsprocessen 

förkortas.50 

 I Sverige är sjukförsäkringen en obligatorisk försäkring, där det är den enskildes 

inkomst från arbete som ligger till grund för ersättningsnivån. Att ha ett arbete med inkomst 

ger alltså bättre villkor inom försäkringen, vilket i sin tur gör att enskilda har en större vilja 

till att arbeta. Därutöver anses även eget arbete vara något som ger individen i fråga en viss 

form av frihet, exempelvis genom att kunna forma sitt liv efter hur denne själv behagar. Dock 

kan, som tidigare nämnts, ofrivilliga situationer uppstå som gör att den enskilde inte kan 

försörja sig själv. I ett sådant fall anses personen i fråga ha ett behov av en trygg försäkring, 

som gör att personen inte blir mer förhindrad än vad denne redan är på grund av exempelvis 

sjukdomen.51 Resonemanget är alltså att en vilja till arbete finns om detta ger bättre 

försäkringsvillkor. Det nämns som sagt att störst frihet ges till individen när denne har ett eget 

arbete och kan försörja sig själv, men att fallet inte alltid är sådant att detta är möjligt. Här kan 

då frågan ställas hur resonemanget om drivkraft till arbete fungerar när en person faktiskt inte 

har möjlighet till att arbeta, exempelvis på grund av sjukskrivning. Viljan kan finnas där, men 

möjligheten finns inte. I en sådan situation är det viktigt att det finns en trygg försäkring för 

den enskilde att luta sig emot. Dock är, som tidigare nämnt, ambitionen att den som är 

sjukskriven ska tillbaka ut på arbetsmarknaden, och det är därför en arbetsförmågebedömning 

görs efter 180 dagar med sjukpenning. Resonemanget med ambitionen att få ut folk på 

arbetsmarknaden igen, och att personer själva ska ha en drivkraft att arbeta för att få bättre 

villkor, går därmed stick i stäv med situationen att personen faktiskt inte har en reell möjlighet 

att arbeta. Här vägs alltså olika intressen mot varandra, och risken kan uppstå att de två 

förstnämnda får väga över på bekostnad av den sjukskrivnes hälsa i den faktiska situationen. 

                                                           
49 Prop. 2011/12:113, s. 12. 
50 Prop. 2012/13:169, s. 15 f. 
51 SOU 2006:86, s. 29. 
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Likaså kan nämnas påståendet om att den optimala situationen i samhället är en stark 

arbetslinje, och därmed en vilja att arbeta, samt ett starkt skydd inom socialförsäkringen, och 

att detta krävs för att individer ska känna en vilja till, och trygghet i, att utvecklas genom att ta 

sig an nya möjligheter på arbetsmarknaden. Här kan nämligen frågan ställas om 

socialförsäkringssystemet ger denna trygghet och möjlighet. Som ovan nämnts kan 

situationen tänkas uppstå att den enskilde har antingen psykiska eller fysiska besvär på grund 

av sitt arbete, och i och med det sjukskriver sig eller säger upp sig. Vad händer då när 

Försäkringskassan avslår ansökan om sjukpenning av anledningen att arbetsförmåga anses 

finnas, eller när arbetslöshetskassan beslutar om 45 avstängningsdagar på grund av egen 

uppsägning? Då finns inte detta trygga system, som behövs för att individer ska våga söka sig 

vidare på arbetsmarknaden. Den mest kritiska situationen är den som uppstår när 

Försäkringskassan gör bedömningen att en sjukskriven person har arbetsförmåga enligt 27 

kap. 48 § SFB, och därmed nekas fortsatt rätt till sjukpenning. I en sådan situation är det 

tänkbart att personen söker sig till arbetslöshetskassan för att ansöka om ersättning. I ett 

sådant fall, där personen är fortsatt sjukskriven på heltid, finns inte möjlighet till ersättning, 

eftersom personen är förhindrad att åta sig arbete enligt 9 § ALF, som är en förutsättning för 

ersättning. Detta visar på en allvarlig brist i samspelet mellan sjukförsäkring och 

arbetslöshetsförsäkring, som gör att enskilda står helt utan ersättning, trots att de befinner sig i 

en utsatt situation där hjälp från det sociala skyddsnätet är efterfrågad och välbehövlig. Det 

har påpekats att det anses vara mer fördelaktigt att en person befinner sig i arbetslöshet än att 

vara sjukskriven, då personen på så vis befinner sig närmare arbetsmarknaden. På så vis har 

personen bättre förutsättningar för att börja arbeta igen, vilket är målet i enlighet med 

arbetslinjen.52 Detta är en fullt förståelig och rimlig argumentation, men frågan är om det är 

ett lämpligt tillvägagångssätt. Är det verkligen rimligt att tvinga in personer i arbetslöshet, när 

de egentligen är sjukskrivna? För i en sådan situation står den enskilde utan ekonomisk hjälp, 

då denne anses vara för sjuk enligt arbetslöshetskassan, men inte tillräckligt sjuk enligt 

Försäkringskassan. Denna situation är särskilt beaktansvärd då det i förarbetena nämns att 

arbetslöshet är att föredra endast då arbetslösheten ger den enskilde bättre förutsättningar.53 

 Vikten av att dessa två regelverk samspelar har även påpekats i förarbeten. Där 

nämns att samspelet är en förutsättning för att de personer som är sjukskrivna ska kunna stå 

till arbetsmarknadens förfogande.54 När regelverken inte är anpassade efter varandra leder det 

                                                           
52 SOU 2006:86, s. 109. 
53 SOU 2006:86, s. 116. 
54 SOU 2006:86, s. 11 f. 
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i stället till att sjukskrivna personer inte ens har förmågan att stå till arbetsmarknadens 

förfogande, vilket gör att de faller mellan regelverken och riskerar att stå utan ekonomisk 

trygghet. Det påpekas även att ett samspel mellan arbetslöshetsförsäkringen och 

sjukförsäkringen är viktigt för att arbetslinjen ska fungera korrekt, och för att enskilda ska 

känna en drivkraft efter att vilja arbeta. Detta då en sådan drivkraft endast kan upprätthållas 

om det finns ett tryggt socialförsäkringssystem som skydd.55 

 Anledningen till att en reform av sjukförsäkringen var önskad i början av 2000-

talet var att sjukförsäkringen helt enkelt inte fungerade på tänkt sätt. Den ansågs vara för 

mjuk, bland annat i form av att någon enhetlig tillämpning inte existerade. Det ansågs att en 

reform var behövlig, då en icke enhetlig tillämpning resulterar i otrygghet gällande 

försäkringen och rättsosäkerhet i tillämpningen av regelverket. Det menades på att 

sjukförsäkringen inte var tillförlitlig för de försäkrade.56 De många förändringar av 

sjukförsäkringen har bidragit till en ökad otrygghet, där de försäkrade inte kan lita på sin 

försäkring. För att ett försäkringssystem ska fungera korrekt är det viktigt att de som ska 

nyttja försäkringen faktiskt kan ha tillförlitlighet till att den fungerar, sett till formella regler, 

men även i praktiken. När förarbetet tillkom, i vilket dessa uttalanden återfinns, var den 

faktiska situationen motsatsen till vad en försäkring ska förmedla – trygghet för 

försäkringstagaren. Ett exempel på en sådan otrygghet, som den enskilde kan känna, är när det 

framstår som oklart mot vad försäkringen skyddar. Vad innebär till exempel begreppet 

sjukdom?57 Vilka sjukdomar anses enligt regelverket, som den enskilde ska känna en trygghet 

i, vara sådana som är allvarliga nog att de berättigar till ersättning? Det är nämligen inte 

ovanligt att enskilda har uttryckt att ett avslag på ansökan om sjukpenning, för dessa, har 

framstått som mycket oväntat. Detta får anses vara en brist i sjukförsäkringen då det, som 

sagt, är viktigt att den enskilde förstår vilka situationer försäkringen omfattar.58 Försäkringens 

funktion att ge en sådan nödvändig trygghet kan uppfyllas endast om omställningskraven, 

som försäkringen medför, är rimliga för den enskilde. Vad detta innebär beror på samhällets 

arbetsmarknad och politiken. En grundprincip som dock kvarstår är att när det finns faktiska 

möjligheter för en individ att försörja sig själv, ska denne också göra det.59 När det kommer 

till detta synsätt finns det en situation som måste beaktas särskilt. Nämligen den där 

Försäkringskassan har gett avslag på fortsatt sjukpenning, trots att personen i fråga fortfarande 

                                                           
55 SOU 2006:86, s. 52. 
56 SOU 2006:86, s. 55. 
57 SOU 2006:86, s. 71 f. 
58 SOU 2006:86, s. 72. 
59 SOU 2009:89, s. 77. 
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är sjukskriven. I en sådan situation är det, som nämnts, sannolikt att individen vänder sig till 

en arbetslöshetskassa, för att ansöka om ersättning. Problemet som då uppstår är att avslag 

kommer att ges på ansökan om arbetslöshetsersättning, eftersom personen är sjukskriven och 

därmed inte oförhindrad att ta arbete. I denna situation har Försäkringskassan alltså gjort 

bedömningen att personen kan ta ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, och 

därför inte längre kan få sjukpenning. Arbetslöshetskassan ger även den avslag då individen 

inte uppfyller villkoren för att bli beviljad ersättning. Därmed står individen helt utan 

ersättning, och kan inte heller arbeta på grund av sin sjukskrivning. Frågan är då om personen 

kan anses ha en verklig förmåga att försörja sig själv, och om självförsörjningskravet därmed 

kan ställas. 

 Det har tidigare, i slutet av avsnitt 2.3.3, nämnts att både regeringen och 

Försäkringskassan uttrycker vikten av att regelverket är rättssäkert, och att fallet inte var 

sådant vid tillkomsten av propositionen 2011, som återgetts i det nämnda avsnittet. Detta 

innebär således att det flertalet gånger, med flera års mellanrum sett till förarbetenas tillkomst, 

har påpekats att en förändring krävs för att erhålla högre rättssäkerhet, dock utan att sådant 

resultat har uppnåtts. Vi riskerar därför att i dagsläget ha ett regelverk för vår sjukförsäkring, 

som kan komma att tillämpas olika i lika fall, och ett regelverk för vilket enskilda riskerar att 

inte känna ett förtroende, som det av regeringen har påpekats är viktigt att enskilda gör. 

 Arbetsförmågebegreppet finns till för att kunna avgöra huruvida en person har 

förmågan att arbeta eller inte. Det gör att sättet att se på arbetslinjen är av stor betydelse även 

när begreppet arbetsförmåga betraktas. Sådant är fallet då de båda begreppen hanterar just 

frågan om vilka som har förmåga att arbeta. Och dessa är båda, i sin tur, av stor betydelse för 

sjukförsäkringen, eftersom begreppen är avgörande för huruvida sjukpenning kan erhållas. 

Diskussionen kring begreppen har varit aktuell sedan länge, och en åsikt som i princip alltid 

är densamma är att när det kommer till rättigheter och skyldigheter får inte det ena väga mer 

än det andra. Den enskilde ska kunna känna en potential för att finna det yrke denne trivs 

med, och samtidigt kunna känna en trygghet i att ekonomisk hjälp kan erhållas när det inte går 

att försörja sig själv. En sådan balans leder nämligen till en stark arbetslinje, i vilken det finns 

en vilja till att arbeta. Dock finns det en baksida med detta betraktelsesätt gällande 

arbetslinjen. Det kan uppfattas ensidigt och fyrkantigt, och att detta betraktelsesätt inte tar 

med individens specifika omständigheter i dennes situation i beräkningen. Diskussionen kring 

arbetsförmåga och arbetslinje är därmed något som befinner sig i ständig utveckling, för att 
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finna definitionen av begreppen.60 

 Som tidigare nämnts, i slutet av 2.3.3, har de utredningar som här ovan citerats 

inte lett till några lagstiftningsåtgärder. Dock är fallet sådant att resonemangen är 

återkommande i flera förarbeten, vilket tyder på att det är argument för vilka det finns belägg, 

samt att de uppenbarligen inte har förkastats fullständigt. Detta gäller särskilt SOU 2006:86, 

Mera försäkring mera arbete, då det i förarbeten har påpekats att flera efterföljande reformer 

har byggt på denna.61 Därav finns visst intresse av att ändå beakta det som uttalats i 

förevarande utredningar.  

 

4. Regelverkens tillämpning i praktiken 

4.1 Inledning 

Hittills har regelverkens utformning behandlats, samt de bakomliggande skälen för det. Det 

gäller alltså hur regelverken för arbetslöshetsersättning och sjukpenning är tänkta att tillämpas 

enligt lagstiftaren och varför. En intressant aspekt i detta sammanhang är då hur lagstiftningen 

faktiskt kan komma att tillämpas, särskilt då fler och fler nekas sjukpenning eller inte får 

fortsatt rätt till sådan.62 Det är i detta sammanhang av intresse att även till viss del undersöka 

hur de enskilda själva uppfattar regelverket, då regeringen, som ovan nämnts, i förarbeten har 

uttryckt att det är av vikt att enskilda förstår sig på regelverket och känner en trygghet i det.63 

Det finns visserligen inget rättsvetenskapligt värde i den medierapportering av vilken de 

enskildas uppfattning framgår. Däremot belyser det problematiken med att enskilda inte 

känner fullt förtroende för sjukförsäkringen. I förevarande kapitel kommer därför först 

redogöras för utvalda rättsfall som illustrerar resultatet som kan uppstå med hänsyn till 

dagslägets utformning av regelverken för arbetslöshetsersättning och sjukpenning. Därefter 

följer ett kortare avsnitt som illustrerar just hur enskilda själva kan uppleva regelverken. 

 

4.2 Hälsoskäl som giltig anledning till egen uppsägning inte styrkt64 

Klaganden hade sagt upp sig från sin anställning och ansökt om arbetslöshetsersättning. 

Anledningen till att klaganden hade sagt upp sig var bland annat att arbetet innebar alltför hög 

                                                           
60 SOU 2009:89, s. 75 f. 
61 Dir. 2010:48, s. 9. 
62 Svt nyheter, Utbrända Malin blev utan sjukpenning, (www.svt.se), 

”https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/utbranda-malin-blev-utan-sjukpenning”, hämtat 20 mars 2018. 
63 Prop. 2011/12:113, s. 12 och prop. 2012/13:169, s. 16. 
64 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2013-03-11, mål 11640-12. För liknande resonemang i domskäl, se 

Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2014-03-27, mål 12137-13. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/utbranda-malin-blev-utan-sjukpenning
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arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö som var psykiskt påfrestande, som i sin tur ledde till 

stress och panikångest. Klaganden hade haft kontinuerliga läkarkontakter, samtalsstöd och 

medicinering, men till slut var det enda alternativet att säga upp sig. Klaganden menade på att 

det fanns läkarintyg som visade på hälsobesvären, samt att läkaren ansåg att klaganden 

behövde söka sig till nytt arbete. Förevarande intyg var även utfärdat innan anställningen 

upphörde. Klaganden själv menade på att sjukskrivning inte var ett alternativ på grund av att 

denne kände ett ansvar gentemot arbetsgivaren, men att läkaren hade sjukskrivit klaganden 

om denne begärt det. Utöver detta menade klaganden på att omplacering inte var möjligt utan 

arbetsgivarens hjälp. Arbetslöshetskassan gav dock avslag på ansökan om 

arbetslöshetsersättning med motiveringen att giltiga skäl inte förelåg. Förvaltningsrätten (FR) 

gjorde följande bedömning. För att det ska anses föreligga giltiga skäl till uppsägning, ska det 

i enlighet med dåvarande 43 och 44 §§ ALF65 och 19 c § FALF finnas ett läkarintyg som 

styrker hälsobesvären och att personen i fråga inte kan arbeta kvar. Detta intyg ska vara 

utfärdat innan anställningens upphörande, och det ska inte finnas möjlighet till omplacering 

hos arbetsgivaren. Här hänvisades till prop. 1999/2000:139, s. 157 och att reglerna om vad 

som anses utgöra en giltig anledning till att lämna en anställning ska tillämpas restriktivt. 

Detta ska göras för att motverka att arbetslöshetsförsäkringen nyttjas i överflöd. Kraven på 

giltiga skäl ska även se till att personer som har en anställning inte säger upp sig innan de 

erhållit en ny anställning. FR menade att klaganden i förevarande fall inkommit med 

journalanteckningar, som visade på hälsobesvär, men som inte var att likställa med ett 

läkarintyg. En del av dessa anteckningar var dessutom utfärdade efter det att anställningen 

hade upphört, och de visade inte heller på att läkaren ansåg att klaganden var tvungen att 

lämna sin anställning på grund av hälsobesvären. FR menade även på att det inte var visat att 

klaganden hade försökt att komma till rätta med problemen, genom att exempelvis begära en 

omplacering hos arbetsgivaren. Med anledningen av att en restriktiv syn ska användas vid 

bedömningen av om giltiga skäl föreligger ansåg FR att kraven för att giltiga skäl ska 

föreligga inte var uppfyllda. FR avslog därför överklagandet.  

 Ovanstående dom är meddelad av FR, som var enda instans, och domen kan 

därmed knappast användas för vägledning. Dock belyser den problematiken som kan uppstå 

vid egen uppsägning på grund av hälsoskäl. Fallet är nämligen sådant att ett läkarintyg som 

styrker hälsobesvären, och att personen i fråga inte kan arbeta kvar, måste vara utfärdat innan 

anställningen upphör. Här kan det uppstå en risk att personen inte ser någon annan utväg än 

                                                           
65 Numera 43 b § 1 st. 1 p. ALF. 
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att säga upp sig, för att värna om sin egen hälsa. Finns det då inte ett intyg som styrker att det 

var den enda utvägen, som i förevarande dom, leder det till att den enskilde behöver avvakta 

ungefär 10 veckor innan arbetslöshetsersättning kan erhållas. Här kan frågas ställas om detta 

krav på läkarintyget ibland kan slå hårdare än tänkt mot de enskilda. Det ska inte heller 

förglömmas att just som i det aktuella fallet, väljer folk att säga upp sig i stället för att 

sjukskriva sig. Och i och med att regeringen vill att sjukskrivningarna ska minska i antal, kan 

det funderas på om inte dagens utformning av regelverket för arbetslöshetsersättning riskerar 

att ge motsatt resultat.66 

 

4.3 Inte rätt till sjukpenning vid arbetsförmågebedömning efter 180 dagar67 

En person hade blivit sjukskriven på grund av smärtor i foten, och under första delen av 

sjukskrivningen utgick sjukpenning. Efter 180 dagar med sjukpenning gjorde 

Försäkringskassan en arbetsförmågebedömning mot på arbetsmarknaden normalt 

förekommande arbete. Efter denna bedömning beslutade Försäkringskassan att sjukpenning 

inte längre skulle utgå från och med 16 juni 2012, då det ansågs att arbetsförmåga förelåg. 

Klaganden i målet hade då begärt omprövning av beslutet och yrkade på att sjukpenning 

skulle utgå även efter 180 dagar, då det förelåg särskilda skäl mot att göra en prövning mot 

hela arbetsmarknaden. Som stöd för sitt yrkande inkom klaganden med ett läkarintyg, utfärdat 

29 juli 2012, som visade på att denne genom enkel behandling snart skulle kunna vara tillbaka 

i sitt ordinarie arbete. Försäkringskassan vidhöll dock sitt tidigare beslut, och menade på att 

läkarintyget inte kunde ligga till grund för bedömningen innan 29 juli. Dock beviljades 

klaganden sjukpenning från och med 29 juli. Beslutet överklagades till FR, som avslog 

överklagandet. Som skäl till avslaget angavs att läkarintyget inte kunde ligga till grund för tid 

innan det att läkarintyget utfärdats, samt att det utifrån ett läkarintyg utfärdat i juni 2012 inte 

gick att avgöra om klaganden skulle kunna återgå i arbete inom en snar framtid. Detta 

avgörande överklagades till Kammarrätten (KamR), som avslog överklagandet. Skälet för 

avslaget var att läkarintyget, som utfärdats 29 juli 2012, inte kunde ligga till grund för en 

retroaktiv bedömning för att särskilda skäl förelåg mot att göra en arbetsförmågebedömning 

mot hela arbetsmarknaden. 

 I HFD yrkade klaganden återigen på att sjukpenning skulle utgå även för 

perioden innan 29 juli 2012. Försäkringskassan bestred yrkandet. HFD resonerade på följande 

                                                           
66 SOU 2006:86, s. 187. 
67 HFD 2016 ref. 10. 
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vis. Av förarbeten framgår att för att särskilda skäl mot att göra en arbetsförmågebedömning 

mot hela arbetsmarknaden ska anses föreligga krävs att det är med stor sannolikhet som den 

sjukskrivne kommer kunna återgå till sitt tidigare arbete. Det bör då av det medicinska 

underlaget framgå att sådant är fallet, samt när återgången till arbetet anses vara möjlig. 

Därefter menar HFD på att vid arbetsförmågebedömningen som görs efter 180 dagar är det 

möjligt att ta hänsyn till medicinsk utredning som tillkommit i efterhand. Av den anledningen 

är det möjligt att ta hänsyn till läkarintyget som utfärdades 29 juli 2012. Det som då behöver 

utredas är om det aktuella läkarintyget uppfyller kraven för att särskilda skäl föreligger för att 

inte göra en arbetsförmågebedömning mot hela arbetsmarknaden. Av läkarintyget utfärdat 29 

juli 2012 framgick personens skador på foten, vilket gjorde att smärta uppstod när denne 

skulle köra bil, vilket ingick i personens arbete. Smärtorna försvann dock så fort personen 

steg ur bilen. Enligt läkaren tyder detta på att det är en skada som kommer kunna 

rehabiliteras, och därav var förutsättningarna mycket bra, och full återgång i arbetet kunde 

förväntas inom en eller några månader. HFD menade på att detta läkarintyg inte uppfyllde 

kraven för särskilda skäl att inte bedöma arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. HFD 

avslog därför överklagandet. 

 I den aktuella domen är det förståeligt att utfallet blev på sådant vis eftersom 

rekvisiten för särskilda skäl inte var uppfyllda. Dock kan frågan ställas vad som ytterligare 

hade krävts av läkarintyget för att det skulle uppfylla rekvisiten, eftersom det klart framgår av 

intyget att en återgång kunde förväntas inom en viss angiven tid. Följdproblemet är nämligen 

vilken situation den enskilde försätts i med den aktuella regleringen. Den enskilde har då 

under denna period inte rätt till ersättning i form av sjukpenning. Inte heller kommer denne 

kunna få arbetslöshetsersättning, vilket är fallet på grund av två anledningar. Dels är personen 

sjukskriven, vilket gör att denne inte är oförhindrad att åta sig arbete enligt 9 § ALF, och dels 

har personen en anställning, vilket gör att denne inte anses vara arbetslös i enlighet med 9 § 

ALF. Inte heller kan personen arbeta och erhålla lön, eftersom det är arbetet som personen 

inte klarar av på grund av sjukdomen. Det hela resulterar då i att personen i fråga står helt 

utan ersättning. 

 Det ska även tilläggas att i kammarrättsdomen var ett kammarrättsråd skiljaktigt. 

Majoriteten ansåg att förutsättningarna för att anse att särskilda skäl förelåg för att inte pröva 

arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden inte var uppfyllda. Detta då läkarintyget utfärdat 

29 juli inte kunde visa på att utsikterna för full återgång i ordinarie arbete var mycket goda 

redan från dag 181 i sjukperioden. Det skiljaktiga kammarrättsrådet menade i stället på att 

sådant visst var fallet. Som skäl anförde rådet att det av läkarintyget framgick att enkel 
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rehabilitering var det som krävdes för återgång i arbete, och att läkarintyget kan ligga till 

grund för tid innan läkarintyget utfärdades. Kammarrättsrådet menade på att det framstod som 

otvetydigt att de medicinska förutsättningarna var desamma före som efter läkarintygets 

utfärdande, eftersom inget pekade på det motsatta i det senast utfärdade läkarintyget före 29 

juli. Således förelåg särskilda skäl att inte pröva arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden, 

utan i stället mot ordinarie arbete. I ett sådant fall skulle arbetsförmågan anses vara helt 

nedsatt och klaganden därmed berättigad till sjukpenning från dag 181 i sjukperioden. Detta 

är visserligen en skiljaktig mening i KamR och har därför inget prejudikatvärde, då 

resonemanget i HFD var ett annat. Dock är det av intresse att beakta att detta synsätt 

förekommer, just med tanke på resultatet som kan uppstå för den enskilde vid en motsatt 

bedömning. Förevarande skiljaktig mening visar därför på att det finns en potentiell möjlighet 

att situationen bedöms annorlunda, vilken inte hade försatt den enskilde i en svår ekonomisk 

situation. Icke att förglömma är nämligen att sjukförsäkringen finns just som en ekonomisk 

trygghet, när enskilda inte har möjlighet att försörja sig själva. 

 

4.4 Nekad arbetslöshetsersättning vid tjänstledighet på grund av hälsoskäl68 

En person hade fått avslag på sin ansökan om arbetslöshetsersättning för perioden 12 

september till 27 november 2016. Detta beslut omprövades, och arbetslöshetskassan vidhöll 

sitt tidigare beslut om avslag. Den sökande överklagade då det senare beslutet till FR, och 

yrkade på att ersättning skulle beviljas för den sökta perioden. De bakomliggande 

omständigheterna var sådana att klaganden var tjänstledig från 22 augusti 2016, för att pröva 

på ett annat arbete. Under perioden 23 augusti till 11 september 2016 var klaganden 

sjukskriven och erhöll då sjukpenning. För resterande tid av tjänstledigheten, 12 september till 

27 november 2016, då klaganden fick ett annat arbete, ansökte denna om 

arbetslöshetsersättning. Som skäl för avslaget på ansökan om arbetslöshetsersättning angav 

arbetslöshetskassan att den sökande hade fått tjänstledigt för att pröva på annat arbete. Den 

sökande anförde att tjänstledigheten berodde på hälsoskäl, för att denne inte trivdes med sitt 

arbete. Arbetslöshetskassan anförde att för att kunna beviljas arbetslöshetsersättning under 

tjänstledighet på grund av hälsoskäl krävs att Försäkringskassan har bedömt att personen i 

fråga har arbetsförmåga. Något sådant underlag hade den sökande inte inkommit med. Det 

fanns heller inget medicinskt underlag som visade att den sökande inte kunde återgå till sitt 

tidigare arbete, eller annat arbete hos arbetsgivaren. Klaganden menade på att denne inte hade 

                                                           
68 Förvaltningsrätten i Växjö, dom 2017-07-13, mål 3662-16. 
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fått informationen från arbetslöshetskassan att ett sådant beslut från Försäkringskassan var 

nödvändigt för att kunna erhålla arbetslöshetsersättning. FR avslog överklagandet och anförde 

i huvudsak följande skäl. Som huvudregel gäller enligt 10 § ALF att arbetslöshetsersättning 

inte kan utgå för bland annat tjänstledighet utan lön. Undantag finns dock i 19 a och 19 b §§ 

FALF. Av 19 a § FALF framgår att ersättning kan lämnas till en person som är tjänstledig på 

grund av hälsoskäl och inte kan återvända till tidigare arbete eller annat arbete hos 

arbetsgivaren. I ett sådant fall ska Försäkringskassan ha gjort bedömningen att personen har 

arbetsförmåga sett till arbetsmarknaden i övrigt. Enligt 19 b § FALF kan ersättning utgå till 

någon som är tjänstledig från en deltidsanställning, för att denne ska pröva på annat arbete 

med minst samma sysselsättningsgrad. Den klagande hade i förevarande fall inte inkommit 

med ett beslut från Försäkringskassan om att arbetsförmåga förelåg, vilket var ostridigt i 

målet. Det den klagande i huvudsak har anfört är att denne inte fått information om att sådant 

beslut behövdes. FR menade på att den omständigheten inte förändrade det faktum att 

klaganden inte uppfyllde villkoren för att beviljas arbetslöshetsersättning under tjänstledighet.  

 Förevarande dom har visserligen inte ett prejudikatvärde, då FR är sista instans, 

men den belyser problematiken som kan uppstå gällande de två försäkringssystemens 

samverkan. Den visar på att en person som har hälsoproblem i första hand ska vända sig till 

Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning, vilket inte behöver ifrågasättas. Problemet 

uppstår i stället när personen sedan vänder sig till arbetslöshetskassan för att ansöka om 

arbetslöshetsersättning medan hälsoproblemen kvarstår. Det krävs i ett sådant fall att personen 

i fråga har fått ett avslag från Försäkringskassan, som gör bedömningen att arbetsförmåga 

föreligger. Finns inte ett sådant beslut riskerar den enskilde att stå helt utan ersättning om det 

inte kan styrkas att denne inte kan återvända till tidigare arbete eller annat arbete hos 

arbetsgivaren. I en sådan situation riskerar därmed den enskilde att gå tillbaka till sitt tidigare 

arbete, för att ha någon form av inkomst. Här är frågan om inte en sådan situation riskerar att 

leda till fler sjukskrivningar, då den enskilde tvingas tillbaka till ett arbete som orsakar 

hälsoproblem. Det får minst sagt sägas ge motsatt resultat till vad regeringen vill uppnå, 

nämligen att minska antalet sjukskrivningar.69 

 Det kan även påpekas att den aktuella domen kan tänkas visa på ytterligare ett 

faktum, nämligen att enskilda inte har eller får tillräcklig information om vad som behövs för 

att kunna beviljas ersättning. Hade klaganden fått nödvändig information om hur denne skulle 

gå till väga hade eventuellt situationen att denne står helt utan ersättning kunnat undvikas. 
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Dock ska här påpekas att myndigheter inte på sådant vis har en skyldighet att generellt ge 

enskilda sådan nödvändig information. Emellertid visar det på just det faktum att enskilda inte 

känner till villkoren för att försäkringarna ska kunna nyttjas. Med det sagt menas inte att 

ersättning ska beviljas i fler fall på den grunden att enskilda inte har tillräcklig information, 

utan enbart att enskildas kännedom om regelverket inte lever upp till regeringens intention. 

 

4.5 Enskildas perspektiv på förhållandet mellan arbetslöshetsersättning och sjukdom70 

Det blir, som nämnts i inledningen till detta kapitel, allt vanligare att personer nekas fortsatt 

rätt till sjukpenning. Deras alternativ är då att vända sig till arbetslöshetskassan för att ansöka 

om arbetslöshetsersättning, en situation som för de enskilda kan framstå som främmande. Ett 

sådant fall, som kan nämnas, gällde en person som varit sjukskriven i tre år på 50 %, och som 

arbetade resterande tid. Det såg först ut som att situationen skulle förbättras, men så gav 

Försäkringskassan ett avslag på fortsatt rätt till sjukpenning. Beslutet meddelandes trots att 

läkaren som sjukskrivit personen hade kontaktat handläggaren på Försäkringskassan, samt 

inkommit med flertalet kompletteringar, som styrkte sjukdomstillståndet och 

arbetsoförmågan. Personen fick då anmäla sig hos Arbetsförmedlingen, för att få hjälp med 

arbetssökandet. För den sjuke uppfattades detta som märkligt, då denne redan hade ett arbete 

på 50 % och enligt sig själv och läkare inte kunde arbeta mer än så i dagsläget. För att sedan 

kunna erhålla arbetslöshetsersättning gavs personen informationen att denne måste säga upp 

sig från sin nuvarande anställning, eller ansöka om tjänstledighet. Personen det gällde menade 

på att situationen är påfrestande för de sjuka, och möjligheterna som till en början såg ljusa ut 

nu inte alls är desamma. Som sjuk vill man endast bli frisk och kunna återgå till det liv som en 

gång var. 

 Ett annat fall av liknande slag uppstod för en person som fick avslag på fortsatt 

rätt till sjukpenning, trots en obotlig sjukdom som då hade varat i fem år. Försäkringskassans 

läkare hade då gjort bedömningen att personen i fråga hade full arbetsförmåga. Detta trots att 

den sökandes specialistläkare uttalat det precis motsatta. Samtidigt hade Arbetsförmedlingen 

gjort bedömningen att personen i fråga saknade arbetsförmåga, vilket ledde till att denne inte 

hade rätt till arbetslöshetsersättning, eftersom de allmänna villkoren i 9 § ALF inte var 

uppfyllda. Personen menade själv på att denne ville arbeta i den omfattning som var möjlig, 

men i stället faller mellan regelverken och står utan nödvändig hjälp och ersättning. 

                                                           
70 Arbetet, Vill bara bli frisk igen, (www.arbetet.se), ”https://arbetet.se/2017/01/31/vill-bara-bli-frisk-igen/”, 

hämtat 20 mars 2018. 

http://www.arbetet.se/
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Situationen påverkar inte heller bara den enskilde själv. Även dennes barn påverkas, då de har 

en förälder som inte kan finnas där på det sätt de förväntar sig. Att mysa tillsammans i soffan 

är inte möjligt, då beröring på kroppen orsakar smärta. Inte heller är middagar tillsammans 

vid middagsbordet vanligt förekommande, eftersom det har varit svårt för den sjuke att sitta. 

Barnen längtar även efter att inte behöva hjälpa till med alla vardagssaker, allt från att ordna 

med disken till att vrida om dörrnyckeln, för att de har en förälder som lider av otrolig smärta. 

De längtar även efter att deras förälder ska kunna vara med på sådana aktiviteter som en frisk 

förälder annars kan. Något som kanske hade kunnat åtgärdas om efterfrågat hjälp hade 

erhållits. 

 Det kan av ovanstående berättelser utrönas en hjälplöshet hos de personer som 

hamnar i den aktuella situationen. De anses inte vara tillräckligt sjuka enligt 

Försäkringskassan, men för sjuka enligt arbetslöshetskassan. Resultatet är att de står utan 

ersättning och hjälp att ta sig ur situationen, trots att det är det som egentligen vill göra. Detta 

är minst sagt beaktansvärt eftersom regeringen, som tidigare nämnts, har pekat på vikten av 

att enskilda känner till regelverket, samt känner förtroende för det. Frågan kan också ställas 

hur förutsebart regelverket är när sådana här situationer uppstår, vilket är av vikt att betona 

eftersom förutsebarhet är en grundprincip inom förvaltningsrätt. 

 

4.6 Nekad sjukpenning trots sjukskrivning för utbrändhet71 

Det finns uppenbarligen situationer där personer har fått avslag på ansökan om sjukpenning, 

eller fått nekad fortsatt rätt till sjukpenning. I båda situationerna handlar det om att 

Försäkringskassan har bedömt att personen i fråga har arbetsförmåga. En sådan situation 

uppstod för en person som hade undersökts av både läkare och psykolog, och blivit 

sjukskriven på 50 % på grund av utbrändhet. Symtomen var dålig sömn, orolig mage och 

problem med minnet. Efter en längre tids väntan på besked från Försäkringskassan blev det ett 

avslag på ansökan om sjukpenning. För personen som var sjukskriven framstod detta som 

förvånande. Denne ansåg att det är förståeligt att Försäkringskassan inte har möjlighet att 

möta varje person som ansöker om ersättning, för att kunna göra en korrekt bedömning. Det 

som dock var förvånande var varför de i sådana fall inte utgår från bedömningen som läkaren 

och psykologen hade gjort. Dessa personer har ändå gjort en professionell bedömning av en 

individs hälsosituation, och har inte Försäkringskassan möjlighet att göra en egen sådan 

                                                           
71 Svt nyheter, Utbrända Malin blev utan sjukpenning, (www.svt.se), 

”https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/utbranda-malin-blev-utan-sjukpenning”, hämtat 20 mars 2018. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/utbranda-malin-blev-utan-sjukpenning
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bedömning efter ett möte med personen bör de utgå från vad som anges i läkarintyget. Även 

om Försäkringskassan i förevarande fall valde att avslå ansökan om sjukpenning valde den 

sökande personen att vara tjänstledig på deltid från sin anställning, då en full återgång till 

arbete ännu inte var möjlig. Den sökande menade att det var viktigare att lyssna på vad 

kroppen faktiskt behöver, för det var då det gick bättre. 

 Något som bör belysas i situationen är även att Försäkringskassans avslag på 

fortsatt rätt till sjukpenning, i detta fall i Västerbotten, hade ökat med 96 % första halvåret av 

2016 jämfört med året innan. Försäkringskassans egen förklaring till detta är att de har börjat 

ta mer korrekta beslut, vilket har lett till ett ökat antal avslag. Samtidigt vittnar anställda vid 

Försäkringskassan om att arbetsbelastningen är så pass hög att gedigna bedömningar inte 

hinner göras, för att samtliga fall ska hinnas med. En sådan situation får minst sagt anses vara 

beaktansvärd ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då skönsmässiga bedömningar riskeras att göras. 

Utöver rättssäkerheten bör även förutsebarheten nämnas i sammanhanget. Med andra ord är 

det två grundläggande principer inom förvaltningsrätt som riskerar att åsidosättas i en 

situation där Försäkringskassan inte har tid att göra korrekta bedömningar. 

 

4.7 Nekad sjukpenning trots allvarliga ryggradsskador72 

Vid en första anblick kan det möjligen antas att det vid fysiska åkommor är lättare för 

Försäkringskassan att göra en mer korrekt bedömning av läkarintyget, då dessa slags skador 

kan observeras mer konkret än psykiska. Sådant är dock inte fallet. Det förekommer att även 

personer med fysiska skador nekas sjukpenning, för att Försäkringskassan har ansett att 

personen i fråga har arbetsförmåga. Sådant var fallet för en person som tidigare hade 

stelopererats för flertalet diskbråck i ryggraden, och för denna period erhållit sjukpenning. 

Personen återgick sedan till arbete, men blev återigen sjuk två veckor in i anställningen. Det 

visade sig då vara ett av de gamla diskbråcken som orsakat stora smärtor, och som även 

påverkade balanssinnet och synen. Försäkringskassan nekade dock ansökan om sjukpenning, 

på den grunden att arbetsförmåga ansågs föreligga. Det menades att arbetsplatsen var 

nästintill optimal för en person med ryggskador, fastän de faktiska omständigheterna var 

sådana som gjorde att personen i fråga inte kunde arbeta över huvud taget. Senare beviljade 

Försäkringskassan dock sjukpenning, men inte för hela perioden av sjukskrivningen. 

Anledningen till detta var att Försäkringskassan ansåg att läkarintyget och övriga inkomna 

                                                           
72 Byggnadsarbetaren, Svårt skadad nekas sjukpenning, (www.byggnadsarbetaren.se), 

”http://www.byggnadsarbetaren.se/2017/05/svart-skadad-nekas-sjukpenning/”, hämtat 20 mars. 

http://www.byggnadsarbetaren.se/
http://www.byggnadsarbetaren.se/2017/05/svart-skadad-nekas-sjukpenning/
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handlingar inte styrkte den nedsatta arbetsförmågan till en början. Senare gjordes dock 

bedömningen av Försäkringskassan att den sökandes hälsa hade försämrats, och därmed 

beviljades sjukpenning för en senare period. Hela processen gjorde att den sökande fick gå 

utan ersättning i sex månader, och Försäkringskassan har även gällande detta fall uttryckt att 

de har alltför långa handläggningstider. Den sökande själv uppger att situationen med 

Försäkringskassan var inhuman och skandalös, eftersom denne arbetat sedan 17 års ålder, 

men inte kan nyttja sjukförsäkringen trots de allvarliga skadorna som utgör hinder för arbete. 

 

4.8 En granskning av Försäkringskassans avslag på sjukpenning 

 

År 2013 publicerade Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) en granskning av 600 

beslutsbrev från Försäkringskassan, i vilka det meddelas att en person har fått avslag på sin 

ansökan om sjukpenning, eller inte längre har rätt till sjukpenning. Av denna granskning 

framkom att besluten generellt kan upplevas som svårbegripliga för de enskilda, särskilt då 

det ofta förekommer fackliga formuleringar. En annan bidragande faktor till att beslutsbreven 

kan uppfattas om oklara är att i breven förklaras ofta den sökandes sjukdomsbesvär, följt av 

ett beslut om avslag där en motivering inte alltid är tydlig. I stället för att förklara varför den 

sökande har en arbetsförmåga beskrivs i stället enbart den sökandes symtom följt av ett 

avslag. ISF menar på att det resulterar i att de enskilda kan känna en problematik med att 

begära omprövning av beslutet, eller att överklaga det. Detta då de enskilda inte förstår varför 

de har fått avslag, och det kan därmed vara svårt att motivera omprövningen eller överklagan. 

Dock påpekar ISF att möjligheten inte går helt förlorad, eftersom en person som har fått 

avslag och inte förstår sig på beslutsbrevet har möjlighet att kontakta sin handläggare på 

Försäkringskassan, för att få en mer utförlig förklaring.  

 Utöver att motiveringen till avslag inte alltid är tydlig framgår det även av 

granskningen att endast i 10 % av beslutsbreven om avslag förklaras villkoren för att erhålla 

sjukpenning på ett korrekt och individanpassat sätt. ISF menar på att det är viktigt att de som 

får avslag får nödvändig information för att kunna acceptera beslutet i fråga, och i detta brister 

Försäkringskassan. Inte endast är fallet sådant att inte helt korrekt information ges, och att 

motiveringen är otydlig, dessutom får de enskilda sällan svar på sina synpunkter om beslutet. 

Detta menar ISF att Försäkringskassan måste ändra, så att de enskilda kan respektera besluten.  

 Inspektionen menar även på att mängden fall där beslut ändras efter en 

omprövning varierar mellan olika omprövningskontor, och minst generösa av de tre är det i 

Stockholm. Efter en granskning av omprövningsärendena och omprövningsbesluten ansåg 
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inspektionen att besluten borde ha ändrats i betydligt fler fall än vad som gjorts. En anledning 

till att sådant inte är fallet skulle kunna anses vara att det förekommer en viss lojalitet mellan 

handläggarna, och att ett beslut som en annan handläggare har tagit därför ogärna ändras. 

Ytterligare en bidragande faktor till att beslut gärna inte ändras kan vara att färre ändrade 

beslut resulterar i bättre statistik. Med anledning av förevarande resultat av granskningen 

ansåg ISF att det finns flertalet fall som borde ha granskats mer noggrant innan beslut 

fattades. De som omprövar besluten, samt deras chefer, menade på att anledningen till att 

situationen är som den är, är att rådgivning på det försäkringsmedicinska området inte kan 

erhållas i den omfattning som är nödvändig. Utöver detta ges även som förklaring att tiden 

inte räcker till.73  

 Som inspektionen själv anger finns det uppenbarligen en brist i dagens 

handläggningsprocess. Ont om tid och inte tillräcklig information gör i dagsläget att enskilda 

mottar beslut, som de inte förstår sig på. En sådan situation får anses minst sagt allvarlig 

eftersom det är beslut som kan vara av avgörande betydelse för den enskilde. Det är därmed 

viktigt att den sökande förstår motiveringen till beslutet, så att beslutet och 

sjukförsäkringssystemet i sin helhet kan accepteras och respekteras. Det sista en person i en 

redan utsatt situation torde behöva är att inte känna sig bemött och respekterad för sina 

sjukdomsbesvär. Utöver detta är det även av vikt att socialförsäkringssystemet är rättssäkert 

när det kommer till myndighetsbeslut. Annars riskeras att skönsmässiga bedömningar görs, 

vilket kan resultera i ett nekande av sjukpenning i ett fall där det hade kunnat beviljas vid en 

noggrannare bedömning. 

 

5. En brist på samverkan mellan arbetslöshetsersättning och sjukpenning 

5.1 Inledning 

I förevarande uppsats har hittills behandlats de grundläggande villkoren för att en person ska 

kunna bli beviljad arbetslöshetsersättning respektive sjukpenning. Därutöver har även genom 

en genomgång av den faktiska tillämpningen av regelverken, samt genom mindre analyser 

löpande genom uppsatsen, påvisats att viss problematik kan uppstå sett till regelverkens 

uppbyggnad. I förevarande avsnitt kommer denna problematik att sammanfattas och 

analyseras ytterligare. Först följer en analys av motiven till de två regelverken. Därefter 

                                                           
73 Suntarbetsliv, Svårt för den som nekas sjukpenning att förstå varför, (www.suntarbetsliv.se), 

”https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/svart-for-den-som-nekas-sjukpenning-att-forsta-

varfor/”, hämtat 21 mars. 

http://www.suntarbetsliv.se/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/svart-for-den-som-nekas-sjukpenning-att-forsta-varfor/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/svart-for-den-som-nekas-sjukpenning-att-forsta-varfor/
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belyses tillämpningen av regelverken i praktiken, och avsnittet avslutas med en analys av 

behovet av en harmonisering av de två regelverken. 

 

5.2 Motiven till regelverket för arbetslöshetsersättning 

I tidigare avsnitt har behandlats regelverket för arbetslöshetsersättning. I exempelvis avsnitt 

2.2 har beskrivits de materiella grundvillkoren i 9 § ALF, som måste vara uppfyllda för att en 

person ska kunna beviljas arbetslöshetsersättning. Dessa villkor är att den sökande ska vara 

arbetsför, oförhindrad att åta sig arbete, vara anmäld hos arbetsförmedlingen, samt i övrigt stå 

till arbetsmarknadens förfogande. Bortsett från det tredje villkoret är de övriga sådana villkor 

med en mer djupgående innebörd, för vilka har redogjorts ovan i avsnitt 2.2. Dessa mer 

djupgående villkor visar på att det ställs relativt höga krav på den sökande, redan på en rent 

grundläggande nivå. Till exempel avses med arbetsför att personen i fråga ska ha möjlighet att 

ta lämpligt arbete. Detta jämförs med begreppet arbetsförmåga som används inom 

sjukförsäkringen. Redan här kan det alltså utrönas ett samband mellan 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Med nästkommande begrepp, oförhindrad att 

ta arbete, avses att det inte ska föreligga något som helst potentiellt hinder för personen i fråga 

att ta arbete. Det sista grundläggande villkoret är att den sökande i övrigt ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Med detta menas att den sökande måste vara tillgänglig för 

arbetsmarknaden. Utifrån dessa nämnda begrepps egentliga innebörd enligt förarbeta kan 

utrönas en stark strävan efter att arbetslösa ska ta sig ut på arbetsmarknaden igen så snart som 

möjligt. Detta går hand i hand med arbetslinjen, vilken har beskrivits tidigare i avsnitt 3.3. I 

korta drag innebär det att mer arbete ger bättre försäkringsvillkor, och ambitionen är att 

enskilda ska känna en strävan efter att vilja arbeta. Utöver detta ska enskilda även känna en 

trygghet i att våga söka sig vidare på arbetsmarknaden för att på så sätt kunna utvecklas. I 

detta sammanhang finns det en situation som är av särskilt intresse, nämligen att enskilda vill 

söka sig vidare på arbetsmarknaden. Det finns här framförallt två potentiella scenarier. Det 

ena är att personen i fråga allmänt inte känner en vilja till att arbeta kvar på sin arbetsplats, 

och därmed säger upp sig innan en ny anställning har funnits. I denna situation kan det inte 

anses mer än proportionerligt att ersättningsperioden hos arbetslöshetskassan inleds med 45 

avstängningsdagar. Detta då, som nämnts i avsnitt 3.2, arbetslöshetsförsäkringen inte är tänkt 

att fylla en sådan funktion. Arbetslöshetsförsäkringen är först och främst en försäkring som 

kan nyttjas vid ofrivillig arbetslöshet. Dessutom följer det av försäkringsrättsliga principer att 

den som vållar ett försäkringsfall inte kan nyttja försäkringen. De 45 avstängningsdagarna kan 

väl i sådana fall närmast liknas vid ett slags självrisk, då personen i fråga har sagt upp sig från 



41 
 

anställningen. En annan anledning till varför regeln om 45 avstängningsdagar finns är för att 

arbetstagaren ska överväga om denne verkligen ska lämna sitt arbete. Även detta går hand i 

hand med tanken om en stark arbetslinje. Intentionen med denna princip är nämligen att så 

många som möjligt ska vara aktiva på arbetsmarknaden.  

 Utifrån det ovan nämnda finns det dock en situation där resonemanget som nu 

anförts riskerar att slå fel. Den situationen uppstår när en person på grund av hälsoskäl säger 

upp sig från sin anställning. I ett sådant fall är som sagt huvudregeln att ersättningsperioden 

inleds med 45 avstängningsdagar. Dock finns ett undantag enligt 43 b § 1 st. 1 p. ALF och 19 

c § FALF. Om det finns ett läkarintyg som styrker hälsotillståndet, och att det av läkarintyget 

framgår att det är på läkarens inrådan som personen säger upp sig, inleds inte 

ersättningsperioden med 45 avstängningsdagar. Det krävs då att detta läkarintyg är utfärdat 

innan uppsägningen sker. Vid en första anblick kan detta anses som en proportionerlig balans. 

Det visar på att förståelse finns för att vissa situationer gör att en person nästintill tvingas säga 

upp sig, men i ett sådant fall ska det vara en objektiv bedömning att så behövde göras, och 

inte för att den anställde själv behagade att göra på så vis. Det som dock kan bli problematiskt 

i en sådan situation är just att personen säger upp sig på grund av hälsoskäl. Kravet att det ska 

vara på läkares inrådan, samt att läkarintyget måste vara utfärdat innan personen säger upp 

sig, kan inte utan vidare antas vara något som personen har kännedom om. Självfallet ligger 

ansvaret hos den enskilde själv att söka upp nödvändiga fakta, då det inte finns en skyldighet 

på så vis för myndigheter att ge sådan information utan att den har efterfrågats. Dock kan inte 

bortses från omständigheterna som kan vara fallet när en enskild befinner sig i en sådan 

situation att denne vill säga upp sig på grund av hälsoskäl. Dessutom anges i förarbetena att 

det är av vikt att enskilda känner till reglerna för att kunna beviljas ersättning, vilket tidigare 

nämnts i avsnitt 3.2. 

 Ponera att en person lider av psykiska besvär, exempelvis 

utmattningsdepression, på grund av sitt arbete. Personen försöker ändå in i det sista att 

fortsätta med sitt arbete, men ser till slut ingen annan utväg än att säga upp sig, då det upplevs 

som det enda sättet att bli av med de psykiska besvären och att värna om hälsan. I en sådan 

kritisk situation, som vid exempelvis utmattningsdepression, kan det knappast förväntas att 

personen innan uppsägningen tar reda på vad det kan få för konsekvenser för 

arbetslöshetsersättningen. Vissa personer kan säkert ställa sig den frågan, men andra inte. 

Som det har omnämnts ovan, i avsnitt 3.2, fungerar personer nämligen olika. Frågan är här då 

om reglerna om avstängningsdagar kan slå oproportionerligt hårt mot vissa som säger upp sig 

på grund av hälsoskäl. Som sagt finns reglerna till för att folk ska tänka till en extra gång 
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innan de säger upp sig, och för att det ska finnas en motivation till att fortsätta arbeta, för att 

försäkringen på så vis inte ska utnyttjas i situationer den inte avser att täcka. När en person 

säger upp sig på grund av psykisk ohälsa lär det dock inte handla om att personen inte har 

tänkt över uppsägningen eller försöker nyttja försäkringen för att det är en enkel utväg. Det lär 

snarare handla just om att det inte är möjligt att arbeta kvar utan att riskera sin hälsa, och det 

kan inte i en sådan situation räknas med att alla dessa personer först uppsöker läkare, för att få 

ett läkarintyg som styrker detta. Som nämnts i förarbetena är människor som sagt olika och 

vissa väljer att arbeta kvar tills det inte längre är möjligt, och andra väljer att uppsöka läkare 

och eventuellt sjukskriva sig. Det ska här dessutom noteras att gällande egen uppsägning, där 

mobbning och trakasserier utgör ett giltigt skäl, finns det inget strikt krav på läkarintyg som 

styrker hälsosituationen. Det krävs endast att bevisning som styrker situationen finns. Detta 

visar på att det finns en viss öppenhet för mildare krav på bevisningen. Det får anses vara 

minst sagt intressant att det ställs så mycket hårdare krav på läkarintyget gällande egen 

uppsägning på grund av hälsoskäl, på så vis att det inte går att styrka på något annat sätt än 

med ett läkarintyg som har utfärdats innan uppsägningen sker. Det lär definitivt finnas andra 

dugliga bevis för hälsosituationen, som exempelvis journalanteckningar, eller ett läkarintyg 

som utfärdas strax efter uppsägningen, men som ändå visar på att läkaren hade insyn i 

hälsotillståndet vid uppsägningen. 

 Det ska även lyftas fram att det i förarbetena påpekas att den försäkring som är 

lämpad för situationen är också den som ska nyttjas. Är en person sjuk ska sjukförsäkringen 

nyttjas, och är en person arbetslös är det arbetslöshetsförsäkringen som ska nyttjas. Samtidigt 

nämns i förarbetena att det är mer fördelaktigt att personer är arbetslösa än sjukskrivna, 

eftersom de då befinner sig närmare arbetsmarknaden. Att då när en person säger upp sig på 

grund av hälsoskäl, men utan att ha läkarintyg för det, mena på att personen i stället borde ha 

tagit kontakt med läkare som antagligen hade sjukskrivit personen, då en rekommendation till 

uppsägning inte lär vara det som sker i första taget, får anses gå rakt emot intentionen att 

personer hellre ska vara arbetslösa än sjukskrivna. Dessutom kan frågan ställas huruvida den 

diskuterade situationen överensstämmer med tanken om en stark arbetslinje, där personer 

vågar söka sig vidare och utvecklas på arbetsmarknaden. De 45 avstängningsdagarna som 

väntar om läkarintyg inte styrker hälsoskälen vid den egna uppsägningen lär knappast 

motivera personer till att söka sig till nytt arbete. 
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5.3 Motiven till regelverket för sjukpenning 

Det grundläggande villkoret för att sjukpenning ska kunna erhållas är enligt 27 kap. 2 § 1 st. 

SFB att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel. För detta har redogjorts i 

avsnitt 2.3.1, där det framgår att med nedsatt arbetsförmåga avses att personen i fråga inte kan 

arbeta med sitt ordinarie arbete, och att arbetsgivaren inte heller har annat arbete att erbjuda, 

som arbetstagaren skulle kunna utföra. Angående detta grundläggande villkor finns inte alltför 

mycket att ifrågasätta eller diskutera. Det som däremot är av intresse är när arbetsförmågan 

ska bedömas på nytt efter 180 dagar med sjukpenning. I denna situation ska nämligen inte 

arbetsförmågan längre prövas mot det ordinarie arbetet, utan i stället mot arbete som är 

normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det ska därutöver undersökas om det finns annat 

lämpligt arbete för den enskilde. Vid bedömningen av vad som är lämpligt arbete ska hänsyn 

tas till den enskildes specifika situation såsom ålder, utbildning och tidigare arbete, men även 

sjukdomen som personen har. Dessa två nya aspekter, lämpligt arbete och att arbetsförmågan 

ska prövas mot hela arbetsmarknaden, innebär att det i och med denna prövning ställs ett 

högre krav på den enskildes nedsatta arbetsförmåga, för att denne ska kunna erhålla fortsatt 

sjukpenning.  

 Anledningen till att denna hårdare bedömning görs efter 180 dagar med 

sjukpenning är för att sjukförsäkringen är en omställningsförsäkring, vilket har diskuterats i 

avsnitt 2.3.3 och 3.3. I samband med detta har främst diskuterats begreppet arbetsförmåga och 

sjukförsäkringens funktion. Gällande det förstnämnda har i avsnitt 2.3.3 redogjorts för en så 

kallad trestegsmodell. Denna innebär att det först behöver fastställas en diagnos, som 

resulterar i en funktionsnedsättning, och som i sin tur gör att arbetsförmågan är nedsatt. Enligt 

arbetsförmågeutredningen, som har återgetts i det nämnda avsnittet, innebär detta att det är en 

situationsbaserad bedömning som utgår från individen i fråga. Arbetsförmågeutredningen 

menade även på att det som framgår av läkarintyget är av stor betydelse, mot vilket det 

knappast kan finnas några större invändningar, då det med största sannolikhet inte kan finnas 

något som ger en bättre inblick än en läkares professionella bedömning. Som även nämnts 

tidigare ledde inte arbetsförmågeutredningen till några lagstiftningsåtgärder, men den har 

citerats i flertalet efterföljande förarbeten, vilket därför ger den viss legitimitet. Det är inte 

heller helt främmande att hänsyn tas till den specifika situationen och individen vid en 

bedömning av arbetsförmågan. Detta var nämligen något som skulle göras enligt förarbetena 

till AFL, vilken SFB bygger på. Gällande innebörden av 27 kap. 48 § SFB och arbetsförmåga 

sett till lämpligt arbete, har inga materiella ändringar från AFL varit avsedda att göras. Detta 

torde därmed innebära att hänsyn ska tas till de specifika omständigheterna i det enskilda 
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fallet. 

 Det begrepp som har varit uppe mer för diskussion gällande arbetsförmåga är 

”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”. Gällande detta begrepp har både 

regeringen och Försäkringskassan påpekat att begreppet inte är fullt rättssäkert då det inte 

tydligt framgår vad bedömningen grundar sig på, samt att bedömningen görs mot en fiktiv 

arbetsmarknad. Detta är minst sagt beaktansvärt, då det av förarbetena till AFL gällande 

lämpligt arbete efter visst antal dagar med sjukpenning, och arbetsförmågeutredningen 

framgår att hänsyn ska tas till den specifika situationen. Vid en bedömning mot en fiktiv 

arbetsmarknad riskerar i stället en skönsmässig bedömning att göras. Detta gör i sin tur att 

lika fall kan komma att bedömas olika, vilket får sägas vara minst sagt att tumma på 

rättssäkerheten. Detta är även något som har påpekats i förarbetena, av vilka det framgår att 

på grund av den otydliga materiella innebörden av sjukförsäkringsreglerna så har det 

förekommit att lika fall bedöms olika. Som nämnts i avsnitt 2.3.3 fick Försäkringskassan i 

uppdrag av regeringen att undersöka begreppet ”på arbetsmarknaden normalt förekommande 

arbete”. Försäkringskassan kom i samband med detta uppdrag fram till att begreppet inte tog 

sikte på det som faktiskt är grundläggande för bedömningen, nämligen de medicinska 

förutsättningarna för personen i fråga. På grund av det nu sagda om att lika fall kan komma att 

bedömas olika kan konstateras att Försäkringskassans utfall av undersökningen inte har 

kommit att beaktas i och med bedömningen av arbetsförmåga. I och med det har vi 

fortfarande en tillämpning av sjukförsäkringen som riskerar att vara rättsosäker avseende 

arbetsförmågebedömningen. 

 Som sagt är sjukförsäkringen en omställningsförsäkring, vilket gör det 

proportionerligt att arbetsförmågebedömningen blir striktare ju längre tid sjukpenning har 

erhållits. I och med att detta högre krav ställs på den enskilde är det dock av stor vikt att en 

korrekt bedömning görs, eftersom utfallet kan bli att den enskilde förlorar sin ersättning och 

på så vis kan hamna i en svår ekonomisk situation. Sådant är särskilt fallet om den enskilde 

ännu inte kan gå tillbaka i arbete, trots att Försäkringskassan har gjort en sådan bedömning. 

Med dagens utformning av 27 kap. 48 § SFB är fallet dock inte sådant, utan såsom paragrafen 

har kommit att tillämpas och tolkas kan det i stället leda till en rättsosäkerhet, vilket inte bör 

förekomma i ett försäkringssystem, särskilt om det ska förmedla trygghet för de enskilda.  

 I avsnitt 3.3 har diskuterats syftet med sjukförsäkringen, och varför den finns 

till. Det har där talats om den så kallade arbetslinjen. Den innebär att kan en person arbeta ska 

denne också göra det, samt att det ska finnas en vilja hos enskilda att arbeta, för att det lönar 

sig. Till exempel ska det löna sig att arbeta eftersom det då ger bättre villkor inom 
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sjukförsäkringen. Människor måste även kunna känna en trygghet i socialförsäkringssystemet, 

för att våga utvecklas på arbetsmarknaden. Genom en starkt skyddande socialförsäkring vågar 

människor nämligen söka sig vidare på arbetsmarknaden, eftersom de vet att ekonomisk hjälp 

kan erhållas om så behövs. Redan här kan utrönas att en grundläggande tanke med 

sjukförsäkringen är att den ska finnas till för de som är i behov av ekonomisk hjälp. Till stöd 

för detta kan även nämnas att det i förarbetena har uttalats att ju större förmåga en person har 

att försörja sig själv, desto större krav ställs på att denne också gör det. Emellanåt kan det 

dock ofrivilligt uppstå situationer där enskilda inte kan försörja sig själva, och det är då 

sjukförsäkringen ska finnas som ett skydd. Eftersom utgångspunkten är att enskilda ska 

försörja sig själva, när så är möjligt, är det fullt rimligt att arbetsförmågebedömningen efter 

180 dagar med sjukpenning görs. Även att den görs mot hela arbetsmarknaden får anses 

rimligt, eftersom sjukförsäkringen är en omställningsförsäkring, och därför måste högre krav 

ställas successivt. Det som däremot kan uppmärksammas i detta sammanhang är att principen 

om arbetslinjen innebär att de som kan försörja sig också ska göra det. I fallet där 

Försäkringskassan ger avslag på fortsatt rätt till sjukpenning efter 180 dagar är det just 

Försäkringskassan som har gjort bedömningen att arbetsförmåga finns, vilket då alltså kan ske 

trots att den enskilde har ett läkarintyg om sjukskrivning. Här bör frågan ställas om det 

verkligen är proportionerligt att Försäkringskassans bedömning ska väga tyngre än 

bedömningen av den läkare som troligtvis har haft kontinuerlig kontakt med den enskilde. 

Sett till läkarens bedömning finns det ingen reell möjlighet för den enskilde att arbeta, vilket 

gör att situationen den enskilde hamnar i går stick i stäv med tanken om arbetslinjen. Den 

innebär ju nämligen att den som kan arbeta ska göra det, men i förevarande situation är det 

inte en reell möjlighet. Detta är särskilt intressant då det i förarbetena har uttalats att hänsyn 

måste tas till individens specifika förmågor, när det ska avgöras vilket ansvar individen har att 

försörja sig själv. Dessutom har det i arbetsförmågeutredningen påpekats att läkarintyget ska 

ha stor betydelse vid bedömningen av arbetsförmågan, vilket får anses fullt rimligt då det är 

läkaren som med största sannolikhet har bäst insyn. Det får därmed, utifrån vad som framgår 

av förarbetena, anses vara felaktigt att det i dagsläget har kommit att te sig på motsatt vis. 

Därutöver påpekas i förarbetena att ambitionen är att ha en stark arbetslinje, med innebörden 

att folk vill arbeta, men även att socialförsäkringen ska vara stark. Om den balansen uppnås 

kommer folk att våga utvecklas på arbetsmarknaden. Med dagens tillämpning av regelverket 

lär effekten snarare bli den motsatta, då enskilda kan ha svårt att känna ett förtroende för 

sjukförsäkringen i och med att det kan finnas en rädsla för skönsmässiga bedömningar.  
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5.4 Samverkan mellan arbetslöshetsersättning och sjukpenning 

Det har i de två avsnitten precis ovan påpekats att det finns brister inom 

arbetslöshetsförsäkringen för sig och inom sjukförsäkringen för sig. Dock är det två 

försäkringar mellan vilka det också finns ett samband, vilket har påpekats löpande genom 

uppsatsen. Exempelvis finns en koppling mellan begreppet arbetsför inom 

arbetslöshetsförsäkringen, och arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Därutöver utesluter 

erhållandet av den ena försäkringen möjligheten till att erhålla den andra. Det största 

sambandet mellan arbetslöshetsersättning och sjukpenning är nog dock att de i grunden fyller 

samma funktion. De är omställningsförsäkringar, som ska kunna nyttjas av personer som är i 

tillfälligt behov av ekonomiskt stöd. De är även båda försäkringar, för vilka de enskilda ska 

kunna känna ett förtroende, samt att försäkringssystemen ska uppfattas som en trygghet. 

Frågan är dock vad som händer när den situation som påpekats flertalet gånger i förevarande 

uppsats uppstår, nämligen när den enskilde inte anses vara tillräckligt sjuk enligt 

Försäkringskassan, men för sjuk för arbetslöshetskassan. I detta sammanhang kan två 

situationer, som båda anknyter till hälsa och arbetslöshet, nämnas. En situation som kan 

tänkas uppstå är att en person säger upp sig från sin anställning. Anledningen till att personen 

säger upp sig är för att denne mår fysiskt eller psykiskt dåligt, eller bådadera, av sitt arbete. 

För att personen i detta fall inte ska få konsekvensen att 45 avstängningsdagar inleder 

ersättningsperioden hos arbetslöshetskassan krävs ett läkarintyg som visar att personen inte 

kunde arbeta kvar. Som påpekats är arbetslöshetsförsäkringen en omställningsförsäkring, som 

i grunden är till för ofrivillig arbetslöshet, vilket gör denna balans mellan handlande och 

konsekvens proportionerlig vid en första anblick. Vad som dock skulle kunna uppfattas som 

oproportionerligt är kravet på läkarintyget och att detta ska vara utfärdat innan uppsägningen 

sker. Som tidigare nämnts kan exempelvis situationen uppstå att en person som lider av 

utmattningsdepression säger upp sig då det är den enda möjligheten att värna om sin hälsa. 

Att begära att en person i den utsatta situationen först ska söka upp fakta som visar att ett 

läkarintyg för detta måste utfärdas, dessutom innan uppsägningen sker, kan inte utan vidare 

anses vara proportionerligt. Situationen kan självfallet även uppstå för en person med fysiska 

besvär, där denne inte ser någon annan utväg än att säga upp sig. Till exempel skulle fallet 

kunna vara sådant att denne inte längre har rätt till sjukpenning, då Försäkringskassan har 

bedömt att arbetsförmåga finns, men personen är fortfarande sjukskriven av sin läkare. I en 

sådan situation kan det inte anses annat än naturligt att personen säger upp sig från arbetet, för 

att söka sig vidare för annat arbete, som denne kan utföra, för att kunna försörja sig själv. Det 

är i denna situation som principen om arbetslinjen och hur regelverken tillämpas idag inte 
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följer varandra. Arbetslinjen ska innebära att folk ska känna en vilja till att arbete, då det 

generar en bättre försäkring, samt att det ska finnas en trygghet i att kunna söka sig vidare på 

arbetsmarknaden och utvecklas. Frågan kan dock ställas var denna vilja till att arbeta för att få 

bättre försäkringsvillkor finns, och var tryggheten finns i att söka sig vidare på 

arbetsmarknaden, när försäkringen inte kan nyttjas trots att behovet finns. Samma resonemang 

kan föras gällande situationen att Försäkringskassan nekar sjukpenning efter en 

arbetsförmågebedömning efter 180 dagar med sjukpenning, trots att den enskilde fortfarande 

är sjukskriven. Härmed avses situationen att den enskilde inte säger upp sig från arbetet, utan 

att fortsatt rätt till sjukpenning nekas och Försäkringskassan menar på att personen i fråga kan 

arbeta. Om personen i ett sådant fall är fortsatt sjukskriven av sin läkare, och söker 

arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan, så kommer personen inte beviljas ersättning i 

den utsträckning sjukskrivningen gäller, eftersom sjukskrivningen gör att personen inte är 

oförhindrad att ta arbete. Det innebär alltså att Försäkringskassan gör bedömningen att 

personen kan arbeta, medan arbetslöshetskassan gör bedömningen att sådant inte är fallet. 

Ytterligare ett hinder för att arbetslöshetsersättning ska kunna beviljas i ett sådant fall kan 

vara att personen fortfarande har sin anställning, men är sjukskriven från denna för tillfället. 

Eftersom personen i ett sådant fall faktiskt har ett arbete i grund och botten kan denne inte 

heller anses vara arbetslös. Den enda utvägen i en sådan situation är att personen blir 

tjänstledig på grund av hälsoskäl. I ett sådant fall ska det då inte förglömmas att det hänger på 

arbetsgivaren om sådan tjänstledighet ska beviljas eller inte. Med andra ord riskerar den 

enskilde att hamna mellan regelverken för sjukpenning och arbetslöshetsersättning på grund 

av att de inte är anpassade för varandra avseende denna situation. Detta är minst sagt 

beaktansvärt då det i förarbetena har uttalats att det är av vikt att regelverken samspelar, samt 

återigen, att enskilda känner en trygghet i socialförsäkringssystemet. I den nämnda situationen 

lär ingetdera vara aktuellt. 

 

5.5 Regelverkens tillämpning i praktiken 

I rättsfallet som refererats i 4.2 ville personen i fråga inte sjukskriva sig på grund av att denne 

kände en skyldighet mot arbetsgivaren. Detta är något som kan anses stämma överens med det 

som uttalats i förarbeten om att alla fungerar olika, och vissa kämpar in i det sista, medan 

andra väljer att sjukskriva sig. Frågan i fallet var bland annat om journalanteckningar kunde 

godtas i stället för ett läkarintyg, vilket de inte kunde då de inte uppfyllde rekvisiten för att det 

ska vara giltiga skäl. Anledningen till att giltiga skäl krävs är för att försäkringen inte ska 
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nyttjas i onödan, och läkarintyg är det som visar att giltiga skäl kan föreligga på grund av att 

det är en professionell bedömning som har gjorts. Att journalanteckningar inte kan likställas 

bevismässigt med ett läkarintyg får dock oproportionerliga konsekvenser för den enskilde. 

Poängen med läkarintyget är att visa att hälsoskäl till uppsägningen faktiskt har förelegat, 

vilket även journalanteckningar bör kunna styrka då det är en dokumentation från 

läkarbesöken, såtillvida inte dessa är ofullständiga. Dessutom uttalas det i förarbetena att 

personer hellre ska vara arbetslösa än sjukskrivna, medan utfallet i rättsfallet som här nämnts 

snarare talar för det motsatta, eftersom personen i fråga faktiskt valde arbetslöshet före 

sjukskrivning. Självfallet är det förståeligt att rekvisiten måste vara uppfyllda för att giltiga 

skäl ska föreligga, annars riskeras en rättsosäkerhet på den fronten. Dock blir det i det långa 

loppet konsekvenser av tillämpningen av dagens lagstiftning, som inte har varit för avsikt att 

åstadkommas sett till förarbetenas uttalanden om arbetslöshet framför sjukskrivning. 

 Av rättsfallet som refererats i avsnitt 4.3 får utfallet liknande konsekvenser som 

det som anförts ovan. I det fallet var frågan om ett läkarintyg kunde ligga till grund för en 

retroaktiv bedömning för att särskilda skäl förelåg mot att göra en arbetsförmågebedömning 

mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar med sjukpenning. Av läkarintyget framgick klart 

och tydligt att skadorna kunde åtgärdas med rehabilitering, samt att personen i fråga skulle 

kunna vara tillbaka på sitt ordinarie arbete inom viss angiven tid. Detta är enligt 

förarbetsuttalanden rekvisiten för att ett läkarintyg ska kunna visa att särskilda skäl föreligger 

mot en arbetsförmågebedömning mot hela arbetsmarknaden. Trots detta godtogs inte 

läkarintyget, vilket resulterade i att personen i fråga stod utan sjukpenning under viss tid. 

Under denna tid var personen fortfarande sjukskriven av sin läkare, men har alltså av 

Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga. Återigen uppstår då situationen att personen 

blir hänvisad till arbetsförmedlingen för att söka arbete. I ett sådant läge får det anses vara 

rimligt att personen även vänder sig till sin arbetslöshetskassa, eftersom denne står utan 

ersättning, och är aktivt arbetssökande. Som sagt är dock problematiken att någon 

arbetslöshetsersättning inte kommer att beviljas, eftersom personen är sjukskriven. Återigen 

uppstår därmed situationen att personen varken får sjukpenning eller arbetslöshetsersättning, 

och därmed hamnar i ett slags ingenmansland. Det kan således påpekas att en brist som sagt 

finns gällande samverkan mellan de två regelverken. 

 Som bland annat nämnts i avsnitt 5.4 finns en möjlighet för en person som har 

nekats fortsatt rätt till sjukpenning att kunna erhålla arbetslöshetsersättning. I ett sådant fall 

krävs det att personen är tjänstledig från sin anställning och orsaken ska vara hälsoskäl. Om 

personen är sjukskriven föreligger alltså fortfarande ett hinder, eftersom denne då inte är 
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oförhindrad att åta sig arbete, men tjänstledigheten verkar inte anses vara ett sådant hinder. 

Möjligen kan det tänkas vara på grund av att det visar på att personen inte kan utföra sitt 

nuvarande arbete, men har möjlighet att åta sig annat arbete. Problematiken som dock här kan 

uppstå är, som nämnts i avsnitt 5.4, att det är arbetsgivaren som styr över om sådan 

tjänstledighet ska beviljas. Därutöver är det sådana regler som det inte utan vidare kan antas 

att enskilda känner till. Som påpekats tidigare är det upp till den enskilde själv att ta reda på 

nödvändig information, men sett till att det i förarbeten har uttalats att det är av vikt att 

enskilda känner till förutsättningarna för att kunna beviljas ersättning är det olyckligt att 

situationen har kommit att bli den motsatta. Det kan illustreras med domen som refererats i 

avsnitt 4.4, där en person var tjänstledig för att pröva annat arbete, men senare blev 

sjukskriven. Hon kunde inte beviljas arbetslöshetsersättning eftersom det då krävs att 

Försäkringskassan har gjort en bedömning att arbetsförmåga finns, samt att tjänstledigheten 

beror på hälsoskäl. Läkarintyg fanns, men detta var inte tillräckligt eftersom rekvisiten inte 

var uppfyllda. Det är förståeligt att utfallet blev sådant, just eftersom rekvisiten inte var 

uppfyllda. Dock blir det en utgång som slår hårt mot de enskilda, och det är därför av intresse 

att överväga om rekvisiten är oproportionerliga och bör ses över. Av intresse i det nämnda 

fallet är även kravet på att ett beslut från Försäkringskassan om att arbetsförmåga förelåg 

skulle ha funnits för att arbetslöshetsersättning skulle kunnat beviljas. Personen hade haft 

sjukpenning fram till och med 11 september 2016, och var fortsatt tjänstledig därefter och 

ansökte då och arbetslöshetsersättning från och med 12 september 2016. Sett till kravet på ett 

beslut från Försäkringskassan bör det innebära att personen i stället först skulle ha ansökt om 

sjukpenning och fått avslag på det för att arbetsförmåga finns, för att sedan ansöka om 

arbetslöshetsersättning. Som tidigare diskuterats är detta något som får anses gå emot 

ambitionen i förarbetena att personer hellre ska vara arbetslösa en sjukskrivna. I detta fall är 

personen visserligen inte arbetslös, men skulle kunna ha beviljats arbetslöshetsersättning på 

grund av undantagsregeln och tjänstledighet på grund av hälsoskäl, vilket därmed får göra att 

personen anses arbetslös i någon mån. Det borde därför vara att föredra framför att personen 

är fortsatt sjukskriven och erhåller sjukpenning, om hänsyn nu ska tas till vad som uttalats 

flertalet gånger i förarbetena. Sett till utgången i fallet blir dock situationen den motsatta, 

vilket återigen visar på att det inte finns en fullständig samverkan mellan regelverken på 

grund av dess utformning.  

 I avsnitten 4.5 till och med 4.7 har enskildas egna historier återgetts. Detta har 

gjorts för att visa hur regelverkens tillämpning kan komma att slå i praktiken, samt belysa hur 

de enskilda själva upplever regelverken, eftersom det i förarbetena har påpekats vara av 
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betydelse att de enskilda känner ett förtroende för, och en trygghet i, 

socialförsäkringssystemet. Dessa avsnitt ska här endast beröras kort genom att konstatera att 

ett sådant förtroende och trygghet inte verkar finnas, sett till de intervjuer som har gjorts. 

Visserligen föreligger inget större rättsvetenskapligt värde i artiklarna i sig, men de visar på 

att regelverken inte uppfattas som de var tänka att göra. I stället för en trygghet och ett 

förtroende känner enskilda att försäkringen inte kan nyttjas i de lägen de trodde att den skulle 

finnas som ett ekonomiskt stöd, samt att det uppfattas som främmande att tvingas söka arbete 

trots att en sjukskrivning finns. Det får minst sagt anses vara förståeligt att enskilda kan 

uppfatta det som att sjukpenning gäller vid sjukdom, och arbetslöshetsersättning gäller vid 

arbetslöshet. Dock har verkligheten kommit att te sig annorlunda, vilket återigen visar på att 

en reform av regelverken är nödvändig, för att ett tryggt och välfungerande system ska kunna 

åstadkommas.  

 Utöver att resultat av tillämpningen av regelverken kan uppmärksammas genom 

rättsfall finns även en annan intressant aspekt. Redan vid Försäkringskassans tillämpning av 

regelverket för sjukpenning har ISF funnit i en granskning att besluten inte håller måttet. Till 

exempel kan beslut om att sjukpenning inte längre kommer erhållas efter 180 dagar vara 

undermåligt motiverade, och nästintill förvirrande utformade. Detta är något som får anses 

återigen visa på att det inte finns en trygghet i systemet för de enskilda, och dessutom en 

eventuell rättsosäkerhet. I och med att en persons rätt till sjukpenning dras in, vilket kan ske 

trots att sjukskrivning finns, är det av otrolig vikt att det finns en tydlig motivering, som den 

enskilde kan förstå sig på. Detta gäller särskilt om enskilda ska kunna känna ett förtroende 

för, och en trygghet i, socialförsäkringssystemet. Sett till Försäkringskassans hantering av 

besluten i dagsläget lär sådant inte vara fallet.  

 

5.6 Behovet av en harmonisering 

I förevarande uppsats har det flertalet gånger påpekats att det finns en brist i samverkan 

mellan regelverket för sjukpenning och regelverket för arbetslöshetsersättning. Det är inte helt 

självklart att den som en sjuk ska nyttja sjukförsäkringen, och inte helt klart att den som tror 

sig kunna nyttja arbetslöshetsförsäkringen kan göra det. Med detta åsyftas situationen att 

någon nekas fortsatt rätt till sjukpenning på grund av att denne anses vara arbetsför och ska 

vända sig till arbetslöshetskassan, och situationen att någon säger upp sig på grund av 

hälsoskäl, men giltiga skäl till uppsägningen kan inte styrkas. Det kan i dessa fall uppstå 

situationer, där den enskilde anser sig vara sjuk eller arbetslös, men regelverken visar på det 
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motsatta, eftersom ersättning av något av de två slagen inte kommer beviljas. Detta är ett 

olyckligt utfall av två orsaker. Dels betyder det att regelverken inte fungerar på det sättet som 

enskilda förväntar sig, men även att regelverken inte fungerar på det sätt som har varit avsett 

enligt förarbetena. Utifrån avsnitt 3.3 i förevarande uppsats kan slutsatsen dras att 

försäkringarna nämligen ska finnas till för personer som är i behov av dem. Genom att arbeta 

ska personer kunna få ett bättre försäkringsskydd, men i och med hur regelverken tillämpas i 

dagsläget uppstår situationer där enskilda inte kan nyttja försäkringarna, trots att de har 

arbetat. En stark arbetslinje, med en stark vilja hos de enskilda att arbeta och ett starkt 

försäkringsskydd, är den optimala situationen i samhället, men i dagsläget lär regelverkens 

tillämpning få en annan effekt. Resultatet av att inte kunna nyttja arbetslöshetsförsäkringen 

när en person är arbetslös, eller sjukförsäkringen när en person är sjuk, lär vara att förtroendet 

för försäkringarna inte är särskilt starkt. Det i sin tur lär leda till att motivationen att arbeta, 

för att få ett bättre försäkringsskydd, inte heller lär vara av det starkaste slaget. Detta gäller 

särskilt i situationen där en person nekas sjukpenning, på grund av att Försäkringskassan har 

ansett att denne är arbetsför. När personen sedan ansöker om arbetslöshetsersättning, eftersom 

personen av Försäkringskassan har hänvisats till att söka arbete, och får avslag på ansökan om 

arbetslöshetsersättning, uppstår en kritisk situation. Personen i fråga har inte rätt till något av 

de två ersättningsslagen. Denne anses därmed inte tillräckligt sjuk enligt Försäkringskassan, 

men för sjuk enligt arbetslöshetskassan. Det resulterar i att personen står utanför båda 

regelverken, och får inget ekonomiskt stöd, trots att denne är i behov av det, eftersom 

personen inte kan återvända till sitt tidigare arbete. Det har tidigare i förarbetena påpekats att 

sjukförsäkringen har reformerats flertalet gånger för att förenkla regelverket, men samtidigt 

att dessa flertaliga reformeringar har lett till ett snårigt system. Detta resulterar just i att 

regelverken kan komma att tillämpas på ett sätt som från början inte var tänkt, för att de är för 

svårbegripliga, vilket inte bara gäller för de som tillämpar dem, utan även för de enskilda. 

Detta är ett tydligt tecken på att en reformering är efterfrågad och nödvändig, särskilt sett till 

samverkan mellan de två regelverken. Vi har idag två regelverk där det ena ska gälla för de 

sjuka, och det andra för de arbetslösa. Trots detta finns det en situation som inget av 

regelverken täcker. Det skulle därför behövas en harmonisering av dessa regelverk, som tar 

sikte på just denna situation. En sådan harmonisering skulle förslagsvis kunna innebära att en 

undantagsbestämmelse införs i ALF, där det finns en möjlighet att bevilja 

arbetslöshetsersättning till personer som bedömts ha en arbetsförmåga enligt 

Försäkringskassan, trots att de är sjukskrivna, eftersom Försäkringskassan ändå gjort 

bedömning av att personen är arbetsför. Ett ännu mer attraktivt förslag är att 
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arbetsförmågebedömningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar med sjukpenning får 

en annan innebörd än vad den har idag. Exempelvis skulle större hänsyn kunna tas till 

läkarintyget, samt de specifika medicinska förutsättningarna för den enskilde individen. Som 

tidigare påpekats bör läkarintyget väga tyngre än Försäkringskassans bedömning av 

arbetsförmågan, eftersom det med största sannolikhet är läkaren som kan göra den mest 

korrekta bedömningen, då det är denne som faktiskt har undersökt personen, samt säkerligen 

kontinuerligt under längre tid. Genom att arbetsförmågebedömningen inte skulle ställa lika 

höga krav för att personen skulle ha fortsatt rätt till sjukpenning, skulle fler personer kunna 

erhålla ekonomisk hjälp under den tid som de faktiskt inte har en reell möjlighet till att arbeta. 

Som det även har påpekats i förarbetena ska en person nämligen hellre vara arbetslös än sjuk 

endast om det finns just en reell möjlighet till att arbeta, vilket det inte gör i den situationen 

som nu har diskuterats. Detta andra förslag till en ändring av arbetsförmågebedömningens 

innebörd är även att föredra på den grunden att det är där problematiken uppstår. Enskilda 

anses ha arbetsförmåga, fastän de fortfarande är sjuka och inte har en faktisk möjlighet till att 

arbeta. I ett sådant fall är sjukpenning att föredra framför arbetslöshetsersättning, eftersom det 

i förarbetena har påpekats att den försäkring som ska nyttjas är den som är till för den 

situationen den enskilde befinner sig i. Därmed är det sjukförsäkringen som ska nyttjas så 

länge en person är sjuk. En harmonisering är, sett till det ovan sagda, minst sagt uppenbart 

nödvändig, då tillämpningen i dagsläget inte har kommit att bli som den var tänkt. 

 

6. Slutsats 

I förevarande uppsats har genomgåtts de materiella villkoren för beviljande av 

arbetslöshetsersättning och sjukpenning. Det har även påpekats att det finns en brist gällande 

samverkan mellan de två regelverkens materiella krav, vilket särskilt gäller situationen då en 

person inte längre har rätt till sjukpenning efter 180 dagar med sådan, då personen av 

Försäkringskassan har bedömts ha arbetsförmåga. Om personen då vänder sig till 

arbetslöshetskassan för att ansöka om arbetslöshetsersättning, kommer denne att få avslag på 

sin ansökan, så länge sjukskrivningen fortfarande gäller. Resultatet blir att den enskilde står 

helt utan ersättning. Det kan ses som en rimlig konsekvens eftersom rekvisiten för att kunna 

erhålla sjukpenning eller arbetslöshetsersättning inte är uppfyllda, sett till hur regelverken har 

kommit att tolkas och tillämpas i dagsläget. Problemet är dock just hur regelverken har 

kommit att tillämpas. Det skiljer sig markant från vad som framgår av förarbeten gällande en 

stark arbetslinje, med en stark vilja att arbeta och en stark försäkring. Det skiljer sig även från 
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den bakomliggande tanken att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska finnas till 

för de som för tillfället är i behov av ekonomiskt stöd på grund av oförutsedda händelser. 

Dessutom har det uttalats flertalet gånger i förarbetena att det är viktigt att enskilda känner ett 

förtroende för, och en trygghet i, socialförsäkringssystemet. Resultatet lär dock bli det 

motsatta när situationen uppstår att den enskilde varken kan nyttja sjukförsäkringen eller 

arbetslöshetsförsäkringen. Sett till detta utfall av tillämpningen av regelverken, som får antas 

inte ha varit önskat, är en harmonisering av regelverken i högsta grad efterfrågad och 

nödvändig. En sådan harmonisering skulle först och främst kunna bestå av att innebörden av 

arbetsförmågebedömningen efter 180 dagar med sjukpenning görs om till att fokusera på den 

enskilda individens faktiska medicinska förutsättningar. I detta sammanhang bör särskild 

tyngd läggas vid läkarutlåtandet, eftersom det är läkaren som har bäst insyn gällande 

individens hälsa. På ett sådant vis skulle personer som faktiskt fortfarande är sjuka kunna 

fortsätta att erhålla sjukpenning, i stället för att tvingas söka arbete, men nekas 

arbetslöshetsersättning under den perioden. I ett sådant fall minimeras risken att enskilda står 

helt utan ersättning i en sådan situation som sjukförsäkringen egentligen har varit tänkt att 

täcka enligt förarbetena. En annan diskuterad lösning, så att regelverken samverkar, är att en 

undantagsbestämmelse införs i ALF, som ger en möjlighet till arbetslöshetsersättning, 

eftersom Försäkringskassan har gjort bedömningen att arbetsförmåga finns. Dock är 

situationen sådan att personen faktiskt är sjuk, och inte har en reell möjlighet till att arbeta. 

Därmed är sjukpenning att föredra i en sådan situation, eftersom det är sjukförsäkringen som 

ska nyttjas vid sjukdom, och arbetslöshetsförsäkringen är endast att föredra om det finns en 

reell möjlighet för den enskilde att arbeta. Genom att sjukförsäkringen kan nyttjas i en sådan 

situation undgås situationen att de enskilda anses vara inte tillräckligt sjuka enligt 

Försäkringskassan, men för sjuka enligt arbetslöshetskassan.  
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