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När lagens generella, standardiserade lösningar ska tillämpas på den skiftande 

verklighet i vilken vi lever, måste detta ske med skälighet och billighet, det vill 

säga ett visst mått av flexibilitet, ett fritt skön för att undvika att högsta rätt blir 

högsta orätt. Att tala om ett förmåns- eller bidragsbeslut som ”rätt eller fel”, 

”sant eller falskt” är egentligen omöjligt. Det finns inte någon teoretisk sanning i 

ett dylikt beslutsfattande. Beslutet kan däremot betraktas som riktigt eller rimligt 

om det står i överensstämmelse med lagens ord och syfte. Detta kräver inte 

endast en formell utan även en materiell tillämpning av likhetsprincipen.
1
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 Lotta Vahlne Westerhäll i artikeln ”Lagens ängel”, Dagens Socialförsäkring nr. 8, 2007.  
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1. Inledning 

 

1.1 Ämne och syfte 

Försäkringskassan är den förvaltningsmyndighet som administrerar en stor del av 

socialförsäkringen.
2
 Under år 2011 betalade Försäkringskassan ut cirka 209 miljarder 

kronor i bidrag och försäkringar, vilket utgör sex procent av Sveriges 

bruttonationalprodukt.
3
 Detta innebär att många är direkt berörda av Försäkringskassans 

verksamhet. 

Den 1 juli 2008 infördes åtgärder som syftade till att effektivisera sjukförsäkringen och i 

högre grad ta vara på arbetsförmågan hos de som på grund av sjukdomsbesvär blivit 

helt eller delvis arbetsoförmögna. Kraven för att få sjukersättning skärptes i form av en 

mer strikt bedömning av den diagnostiserade sjukdomen, arbetsförmågans nedsatthet 

och en snävare bedömning av de arbeten som arbetsförmågans nedsatthet prövades 

mot.
4
 

Den som ansöker om sjukersättning och får avslag har enligt 113 kap. 10 § 

socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, rätt att överklaga Försäkringskassans beslut 

hos allmän förvaltningsdomstol, om beslutet har omprövats av Försäkringskassan dess-

förinnan. Statistik från Sveriges Domstolar visar dock väsentliga skillnader i utfallen av 

förvaltningsrätternas prövningar av rätten till sjukersättning. År 2011 ändrade 

förvaltningsrätterna i Luleå och Jönköping 38 respektive 34 procent av de överklagade 

sjukersättningsbesluten. Detta kan jämföras med ändringsfrekvensen
5
 vid 

förvaltningsrätterna i Uppsala och Stockholm, som samma år låg på 10 respektive 11 

procent.
6
 

Diskrepansen mellan ändringsfrekvenser vid de olika förvaltningsrätterna aktualiserar 

frågan om rättskipningens förenlighet med de offentligrättsliga principerna, 

inbegripande likhetsprincipen, objektivitetsprincipen och legalitetsprincipen, alla fast-

                                                 
2
 Se 2 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Se även Försäkringskassan. Om 

Försäkringskassan. www.fk.se/omfk, lydelse 2012-11-09. 
3
 Försäkringskassan. Socialförsäkringen i siffror 2012.  

4
 Prop. 2007/08:136 s. 88. 

5
 Ändringsfrekvens kommer framöver i framställningen att vara den term som används för att beskriva 

de överklagade sjukersättningsbeslutens ändrade utfall i procent vid förvaltningsrätterna. 
6
 Statistik från Sveriges Domstolar. Avgjorda mål – 400. 

http://www.fk.se/omfk
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ställda i regeringsformen (1974:152), RF.
7
 Dessa offentligrättsliga principer ger uttryck 

för rättens funktioner. Legalitetsprincipen innebär att de offentliga organens beslutande-

rätt måste ha stöd i lag. Kravet på legalitet innebär i praktiken att rätten kan fungera på 

ett för den enskilde rättssäkert sätt. Likhetsprincipen tar sikte på allas likhet inför lagen. 

Objektivitetsprincipen, som i viss mån sammanfaller med likhetsprincipen, innebär att 

förvaltningsorganen i myndighetsutövningen inte får grunda sina avgöranden på annat 

än gällande rätt för det prövade ärendet.
8
 Fråga uppstår om huruvida de påtagliga 

skillnaderna i utfallen av förvaltningsrätternas prövningar av rätten till sjukersättning 

kan innebära avsteg från dessa offentligrättsliga principer. 

År 2011 överklagades 1478 av de i förvaltningsrätterna avgjorda sjukersättningsmålen 

till kammarrätterna. Enbart i 314 mål beviljades prövningstillstånd i kammarrätterna, 

vilket motsvarar 21 procent av samtliga överklaganden.
9
 För resterande 79 procent blir 

förvaltningsrätterna således sista och högsta instans som överprövar rätten till sjuk-

ersättning. Att avgörandena är korrekta i såväl formellt som materiellt hänseende bör 

därför ligga i såväl allmänhetens som förvaltningsdomstolarnas intresse. 

En aspekt av förvaltningsrätternas olikartade bedömningar av rätten till sjukersättning 

kan belysas genom Försäkringskassans organisatoriska struktur ur ett historiskt 

perspektiv. Försäkringskassan bestod fram till år 2005 av 21 allmänna och separata 

länskassor. Den 1 januari 2005 bildade länskassorna tillsammans med Riksförsäkrings-

verket en enhetlig förvaltningsmyndighet, närmare bestämt den Försäkringskassa 

gemene man känner till idag.
10

 Länskassorna var direkt underställda regeringen och den 

centrala myndigheten Riksförsäkringsverket hade ingen funktion som huvudkontor. 

Länskassorna hade därför en stor autonomi – något som ledde till stora skillnader i 

beslutsutfall. Rättssäkerheten brast således i form av stora regionala skillnader i 

beviljandegrad och ersättningsnivåer.
11

 Ett av syftena med centraliseringen var därför 

att verka för lagenlighet och enhetlighet i rättstillämpningen inom verksamhets-

                                                 
7
 Se 1 kap. 1 och 9 §§ RF. 

8
 Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson, Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen. Styrning, 

legitimitet och bevisning s. 63 f. 
9
 Statistik från Sveriges Domstolar. Inkomna och avgjorda mål – 101 och PT i avgjorda mål – 614. 

10
 Försäkringskassan. Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena 1968-01-01 – 2011-07-

01 s. 52. 
11

Andersson, Bergström, Bringselius, Dackehag, Karlsson, Melander & Paulsson, Organisatoriska vägval: 
en studie av Försäkringskassans förändringsarbete s. 11 f.  
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området.
12

 Mot bakgrund av Sveriges domstolars statistik om skillnaderna i ändrings-

frekvenser ligger det nära till hands att ställa sig frågan om centraliseringen verkligen 

har uppfyllt detta syfte. 

Under den praktik på Försäkringskassans processjuridiska enhet som föregick 

författandet av denna uppsats fick jag insikt om att de olikartade bedömningarna i 

sjukersättningsmål på förvaltningsrätterna är en fråga som även förbryllar personal på 

Försäkringskassan. Att samma måltyp får så varierande utgång beroende på geografiskt 

läge går stick i stäv mot Försäkringskassans målsättningar om lagenlighet och 

enhetlighet i rättstillämpningen och är även oförenligt med de grundlagsfästa 

offentligrättsliga principerna. Hur kan en rättsstat rättfärdiga att vissa medborgare, 

beroende på deras geografiska bosättning i landet, får mer gynnsamma förutsättningar i 

förvaltningsdomstolarna än andra? Hur rimmar domstolarnas sjukersättnings-

bedömningar med likhetsprincipen – är alla verkligen lika inför lagen eller är detta bara 

en vision? 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga faktorer som kan vara orsak till 

förvaltningsrätternas olika ändringsfrekvenser i sjukersättningsmål. I detta syfte ligger 

även att analysera dessa faktorer för att på så sätt få underlag till en de lege ferenda 

diskussion för hur bedömningarna i sjukersättningsmål kan göras mer likformiga i 

förvaltningsrätterna. 

 

1.2 Material och metod 

Den svenska rättskällelärans hierarki är inte fastställd i lag. Dess utformning är i 

praktiken överlämnad till domstolarna och doktrinen. Trots åsiktsskillnader 

rättsvetenskapsmän emellan är dock lagar och författningar, på grund av sin bindande 

natur, alltjämt att betrakta som den främsta rättskällan. Denna lagpositivistiska syn är, 

inte minst på grund av det grundlagsfästa kravet på legalitet, utmärkande för svensk 

rätt.
13

 Författningar som har använts i uppsatsen utgörs främst av SFB, men även 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, och förvaltningslagen (1986:223), FL, 

berörs. Författningarna har främst använts i beskrivningen av sjukförsäkringsrätten, men 

                                                 
12

 Se 2 § 3 p förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan. Förordningen upphävdes 
den 1 januari 2008. 
13

 Warnling-Nerep, Wiweka. Vad är rätt? s. 63 f. och s. 68. 
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som kommer att visas längre fram i uppsatsen finns det en problematik i SFB som till 

viss del försvårar användandet av lagtext. 

Gällande förarbeten, råder större enighet inom doktrinen. Förarbetena är klassificerade 

som en sekundär, icke bindande rättskälla. Det bör emellertid poängteras att vissa 

rättsvetenskapsmän anser att europeiseringen av svensk rätt har haft en förminskande 

effekt på förarbetenas betydelse.
14

 I uppsatsen har flertalet förarbeten inom 

socialförsäkringsrättens område använts som vägledning och komplettering till 

lagtextens rekvisit. Förarbetena har varit särskilt behjälpliga vid redogörelsen av 

sjukförsäkringsrättens uppbyggnad. 

Rättspraxis, som brukar användas som ett samlingsbegrepp för rättsliga avgöranden i 

samtliga domstolar, innefattar framförallt prejudikat från Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD. Prejudikaten intar en central roll som rättskälla. 

Prejudikaten är dock formellt sett inte bindande; deras funktion är snarare att vägleda 

underrättsinstanserna så att rättstillämpningen där blir enhetlig och förutsebar.
15

 Rätts-

praxis har stor betydelse inom de rättsområden där lagstiftning saknas, är föråldrad, 

ofullständig eller allmänt hållen.
16

 Prejudikat från HFD har redovisats i relevanta delar. 

För att kunna klarlägga vilka faktorer som kan vara orsak till förvaltningsrätternas 

olikartade bedömningar i sjukersättningsmål krävs en analys av förvaltningsrätternas 

avgöranden i sådana mål. Det material som främst ligger till grund för denna uppsats är 

således avgöranden från fyra förvaltningsdomstolar – förvaltningsrätterna i Luleå, 

Jönköping, Stockholm samt Uppsala. Domarna har begärts ut som allmänna handlingar 

från de nämnda domstolarna och urvalet har således företagits utav personal på 

domstolarna utifrån mina instruktioner, som har varit att urvalet ska bestå av 

sjukersättningsmål avgjorda under år 2011. Jag har från varje domstol granskat tio 

avgöranden rörande sjukersättningsmål under år 2011. Anledningen till att domar från 

år 2011 har granskats beror på att denna statistik är den senast färdigställda av Sveriges 

Domstolar vid tiden för författandet av denna uppsats. Eftersom förvaltningsrätterna i 

Luleå och Jönköping har de högsta ändringsfrekvenserna i sjukersättningsmål, har jag 

från dessa domstolar undersökt avgöranden där de klagande har medgivits bifall till sina 

                                                 
14

 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt? s. 76. 
15

 A.a. s. 81 ff. 
16

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Vogel & Warnling-Nerep, Finna rätt: juristens källmaterial och 
arbetsmetoder s. 33. 
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överklaganden. Från förvaltningsrätterna i Stockholm och Uppsala, som är de orter med 

lägst ändringsfrekvenser i sjukersättningsmål, har jag istället begärt ut avgöranden där 

de klagande har fått avslag på sina överklaganden. Såsom redan har framgått tar denna 

uppsats sikte på att i praxisstudien endast studera avgöranden från förvaltningsrätterna. 

Jag har valt att enbart granska avgöranden från fyra av landets 12 förvaltningsrätter för 

att jämföra de yttersta motpolerna beträffande ändringsfrekvenser med varandra. Att 

beakta domar som föreligger emellan dessa poler, vore tveklöst intressant i ett större 

forskningssammanhang, men har i denna framställning lämnats utan avseende på grund 

av uppsatsens begränsade omfattning. 

En observant läsare ställer sig kanske frågan varför urvalet inte består av såväl 

avgöranden med utgången bifall som avslag av sjukersättning för samtliga valda 

domstolar. Det är min fasta övertygelse att ett sådant urval inte på ett stringent och 

tydligt sätt kan peka på de faktorer som kan vara orsak till ändringsfrekvenserna i 

sjukersättningsmål. För att undersöka varför Förvaltningsrätten i Stockholm har låg 

ändringsfrekvens i sjukersättningsmål, är det i min mening ändamålsenligt att studera 

avgöranden från nämnda domstol där den försäkrades överklagan har avslagits. Att 

studera mål från samma domstol där den försäkrades överklagan har bifallits torde inte 

kunna besvara frågan om varför ändringsfrekvenserna vid denna domstol är låga. 

Genom att enbart granska avgöranden där den försäkrades överklagan har avslagits kan 

man bli varse om en metodik bakom avslagen – en gemensam faktor som präglar 

domstolens bedömningsgrunder och sätt att resonera. Det är denna typ av faktor som jag 

har velat penetrera, varför jag anser att urvalet av avgöranden bör vara av sådant slag 

som redovisats ovan. 

Det kan invändas att förvaltningsrätternas olikartade bedömningar i sjukersättningsmål 

torde vara av mindre betydelse på grund av deras avsaknad av prejudicerande domar. 

En replik mot ett sådant argument är att underrättsinstansernas rättskipning likväl ska 

genomsyras av likformighet och rättssäkerhet. Som redogjorts för i avsnitt 1.1, blir 

förvaltningsrätterna dessutom i 79 procent av målen sista och högsta instans som över-

prövar rätten till sjukersättning. Läsaren bör därför, i min mening, inte låta domstolarnas 

underrättskaraktär frånta vikten av en materiellt och formellt korrekt rättstillämpning i 

dessa mål. 
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Gällande rättspraxis som rättskälla bör det poängteras att det finns avgöranden från 

kammarrätterna i sjukersättningsmål från år 2012. Dessa avgöranden från 

kammarrätterna redogörs för i avsnitt 2.2.1. De avgöranden från förvaltningsrätterna 

som ingår i praxisstudien omfattas inte av kammarrätternas prövning, eftersom 

avgörandena som jag har granskat i praxisstudien är från år 2011. 

I den traditionella rättskälleläran har även juridisk doktrin en given plats. Härmed avses 

monografier, doktorsavhandlingar, artiklar, handböcker, lagkommentarer och läro-

böcker. Den juridiska doktrinen och dess analys av rättspraxis behandlar i många fall 

komplicerade rättsfrågor, vilka sedermera kan bli föremål för lagstiftning.
17

 Jag har 

under författandet av denna uppsats använt mig av doktrin på socialförsäkringsrättens 

och förvaltningsprocessrättens område. Mannelqvists publikation i Förvaltningsrättslig 

Tidskrift, Läkarintyg som bevis i förvaltningsprocessen, har varit av särskild vikt vid 

författandet av denna uppsats eftersom Mannelqvist däri har sammanfattat resultatet av 

hennes forskningsprojekt vars syfte var att undersöka hur begreppet arbetsförmåga 

tolkas i lagtext och av domstolar i sjukpenning- och sjukersättningsmål. Hennes senare 

tillkomna publikation Möten mellan juridik och medicin i sjukförsäkringen har varit 

behjälplig i uppsatsens analysdel. 

I de delar som berör sjukersättningsförsäkringens uppbyggnad och regelverket för 

omprövning och överklagan av Försäkringskassans beslut, har jag även haft stor nytta 

av Försäkringskassans vägledningar, främst vägledningen 2004:9 Sjukersättning och 

aktivitetsersättning – rätten till ersättning, beräkning m.m. version 14. Jag har även 

använt mig av vägledningen 2001:7 Omprövning, ändring och överklagande av 

Försäkringskassans beslut version 9. Det bör poängteras att de myndighetsutgivna 

vägledningarna intar allra högsta ställning av rättskällorna i det interna arbetet på 

Försäkringskassan, vilket jag har erfarit under min praktik där. Vägledningarna 

innehåller samlad, enhetlig information och verkar som ett stöd i myndighets-

utövningen. Sådan så kallad soft law betraktas som en betydelsefull rättskälla om andra 

rättskällor inte på ett adekvat sätt kan redogöra för ett visst rättsläge.
18

 I de avsnitt i väg-

ledningarna där hänvisningar till andra rättskällor finns redovisas givetvis primärkällan. 

                                                 
17

 Warnling-Nerep, Vad är rätt? s. 84 f. 
18

 A.a. s. 64. 
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För att kunna klarlägga huruvida förvaltningsrätternas bedömningar kan bero på 

Försäkringskassans handläggningsramar, har Försäkringskassans tillvägagångssätt vid 

beslutsfattande redovisats. Svar på denna fråga har Åke Kärnell, enhetschef på 

Försäkringskassans processjuridiska enhet i Stockholm bistått mig med. 

Det bör poängteras att rättskällorna är dynamiska på så sätt att de många gånger går in i 

varandra och samspelar med varandra.
19

 Det råder således inga statiska förhållanden 

rättskällorna emellan, de redovisade hierarkierna till trots. 

Den metod som har använts för att genomföra praxisstudien är en rättsvetenskaplig 

metod. En sådan metod inbegriper såväl rättskällelära i vid mening som delar av den 

juridiska metoden. I stort sett alla metoder som kan användas för att öka kunskapen om 

rätten är rättsvetenskapliga, förutsatt att ett juridiskt perspektiv ingår i inriktningen. Den 

juridiska metoden som delvis ingår i den traditionella rättsvetenskapliga metoden 

inkluderar såväl rättskällelära som subsumtion
20

 och bevisvärdering.
21

 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats är begränsad till att undersöka sjukersättningsförsäkringen, oavsett yrkad 

nivå. Aktivitetsersättningsförsäkringen kommer inte att behandlas, trots att denna 

många gånger sammankopplas med sjukersättningsförsäkringen.
22

 Sveriges domstolars 

statistik visar ändringsfrekvenserna för måltypen sjuk- och aktivitetsersättning.
23

 Detta 

är tyvärr något som inte kan frångås, då dessa förmåner alltid redovisas tillsammans, 

både hos Försäkringskassan och hos Sveriges domstolar. Åke Kärnell, enhetschef på 

Försäkringskassans processjuridiska enhet har dock intygat att aktivitetsersättnings-

målen nästintill är försumbara i statistiken på grund av deras begränsade antal. Jag har 

därför ansett mig berättigad att i denna uppsats enbart granska och redovisa praxis 

avseende sjukersättningsförsäkringen. 

                                                 
19

 Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? - del II s. 869. 
20

 Med subsumtion avses att tillämpa en rättsregel på ett visst faktiskt förhållande. 
21

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 38 f. 
22

 Den största skillnaden mellan dessa försäkringar är att sjukersättning är en stadigvarande 
sjukförsäkring för personer mellan 30-64 år, medan aktivitetsersättning är en tidsbegränsad 
sjukförsäkring för personer mellan 19-29 år. 
23

 Se statistik från Sveriges Domstolar. Avgjorda mål – 400. 
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Regelverket för sjukförsäkring är omfattande och för framställningens skull har endast 

de mest väsentliga delarna i regelverket redovisats. EU:s samordningsbestämmelser 

beträffande sjukförsäkring har därmed utelämnats. 

Det bör även framhävas att denna uppsats inte gör anspråk på att åstadkomma ett 

uttömmande svar på frågan som är föremål för detta arbete. En sådan fullständighet 

hade krävt forskning av större omfång. Följande framställning bör snarare betraktas som 

en belysning av faktorer som kan vara orsak till förvaltningsrätternas varierande 

ändringsfrekvenser. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 ges en introduktion till reglerna om sjukersättning. Kapitlet har till syfte att 

orientera läsaren i regelverket för sjukersättning, så att denne på ett adekvat sätt kan 

tillgodogöra sig praxisstudien och efterföljande analys. I kapitlet redogörs för vilka 

kriterier som ska vara uppfyllda för att sjukersättning ska beviljas samt hur rekvisitet 

”stadigvarande nedsatt arbetsförmåga” har tolkats i rättspraxis. Läsaren får även en 

överblick av Försäkringskassans beslutsprocess i sjukersättningsärenden, bland annat 

vilka åtgärder som vidtas för att rättssäkerhet ska uppnås i beslutsfattandet. I kapitel 3 

behandlas själva praxisstudien, där en sammanfattning av de 40 studerade avgörandena 

ges. Avgörandena återges som sammanfattningar för varje domstol, för att underlätta för 

läsaren att få en helhetsbild av bedömningarna. Slutligen görs i kapitel 4 en analys av 

praxisstudien med efterföljande slutord och förslag de lege ferenda. 
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2 Introduktion till sjukförsäkringsrätten 

 

2.1 Sjukersättningsförsäkringens roll i socialförsäkringen 

Den svenska socialförsäkringen är indelad i dels en arbetsbaserad (se 6 kap. 6 § SFB), 

dels en bosättningsbaserad (se 5 kap. 9 § SFB) försäkring. Den arbetsbaserade 

försäkringen har som syfte att täcka inkomstbortfall, medan den bosättningsbaserade 

försäkringen avser täcka ersättningar för olika kostnader och bidrag.
24

 

Sjukersättning kan erhållas dels på inkomstrelaterad basis, dels genom garantiersättning. 

Den inkomstrelaterade sjukersättningen är till sin karaktär en arbetsbaserad försäkring, 

medan garantiersättningen tillhör de bosättningsbaserade förmånerna. För att den 

försäkrade
25

 ska ha rätt till inkomstrelaterad sjukersättning ska han eller hon vara 

försäkrad för denna förmån vid såväl tidpunkten för försäkringsfallets inträffande som 

från och med den tid då ersättningen lämnas.
26

 

Rätt till sjukersättning i form av garantiersättning föreligger om en person är försäkrad 

för denna förmån både vid den tidpunkt då försäkringsfallet har inträffat och under den 

tid då ersättningen ska lämnas.
27

 Garantiersättningen har till syfte att ge ett grundskydd 

åt de i Sverige bosatta personer med låg inkomstrelaterad sjukersättning, om de har haft 

en rimlig anknytning till Sverige under tiden före försäkringsfallet.
28

 Den faktiska 

försäkringstiden är den tid då en person varit försäkrad på grund av bosättning i Sverige 

enligt 5 kap. 2 och 3 §§ SFB. En person anses bosatt i Sverige om hans eller hennes 

egentliga hemvist är i landet. En person som har kommit till Sverige och kan antas 

komma att vistas i landet under längre tid än ett år ska anses vara bosatt här. 

 

 

 

                                                 
24

 Prop. 1998/99:119 s. 78 f. 
25

 Begreppet ”den försäkrade” kommer framledes att användas för att beskriva den person som är 
försäkrad för socialförsäkringens förmåner. 
26

 Prop. 2000/01:96 s. 75 och prop. 2001/02:119 s. 55. 
27

 Försäkringskassan. Vägledning 2004:9. Sjukersättning och aktivitetsersättning – rätten till ersättning, 
beräkning m.m. s. 93 ff. 
28

 Prop. 2000/01:96 s. 107. 
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2.2 Grundläggande bestämmelser för rätt till sjukersättning 

 

Rätt till sjukersättning föreligger om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med 

minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 

psykiska prestationsförmågan (33 kap. 5 § SFB). Därtill krävs att arbetsförmågan kan 

anses stadigvarande nedsatt och att medicinska eller arbetslivsinriktade rehabiliterings-

åtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga (27 

kap. 6 §, 29-31 kap. samt 33 kap. 6 § SFB). I praktiken har bestämmelsen om 

rehabiliteringsåtgärder tolkats av både Försäkringskassan och domstolar som att 

medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder måste vara uttömda innan 

sjukersättning kan beviljas eller bifallas, något som kommer att visas i praxisstudien i 

kapitel 3. 

Enligt uttalanden i förarbeten måste arbetsförmågans nedsatthet bestå av: 

”[…] kroniska sjukdomar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller 

arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår 

någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras.”
 29 

 

Prövningen av arbetsförmågan görs i förhållande till förvärvsarbete på hela 

arbetsmarknaden. Detta är ett vitt begrepp och innefattar även för sjukdomen anpassade 

arbeten samt arbeten med lönebidrag.
30

 Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn 

över nödvändiga rehabiliteringsinsatser och ska i samråd med den försäkrade se till att 

rehabiliteringsbehovet klarläggs och att erforderliga åtgärder vidtas (30 kap. 8 och 9 §§ 

SFB). 

Sjukersättning kan beviljas för fyra olika nivåer, beroende på arbetsförmågans 

nedsättning – hel, halv, tre fjärdedels och en fjärdedels (33 kap. 9 § SFB). Ett heltids-

arbete ligger dock alltid till grund för bedömningen. Heltidsarbete beräknas som 40 

timmars arbete per vecka.
31

 Arbetsförmågans nedsättning för personer som arbetar 

deltid och personer som saknar förvärvsarbete bedöms utifrån förmågan att arbeta 

heltid oavsett faktisk arbetstid.
32

 Denna grupp har således rätt till sjukersättning om 

arbetsförmågan blir helt eller delvis nedsatt.
33

 

                                                 
29

 Prop. 2007/08:136 s. 88. 
30

 Se HFD 2011 ref. 63 mål I samt prop. 2007/08:136 s. 103. 
31

 Prop. 1996/97:28 s. 23. 
32

 Försäkringskassan. Vägledning 2004:9 s. 164. 
33

 Prop. 1996/97:28 s. 24 f. 
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I slutet av år 2005 fick Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen 

att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. 

Socialstyrelsen tog därmed fram försäkringsmedicinska riktlinjer som syftade till att 

vägleda behandlande läkare vid bedömning av arbetsförmåga samt vid bedömning av 

sjukskrivningsperioders längd i förhållande till olika medicinska tillstånd. Resultatet 

blev ett Försäkringsmedicinskt beslutsstöd som syftar till att kvalitetssäkra praxis, öka 

förutsägbarheten för patienter och vårdpersonal samt minska antalet skadliga 

sjukskrivningar.
34

 Läkarnas bedömning av arbetsförmågan vid sjukskrivning har 

numera många gånger sin grund i det Försäkringsmedicinska beslutsstödets 

rekommendationer.
35

 

 

2.2.1 Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga 

Kravet på ”stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan” har prövats av HFD i tre 

avgöranden.
36

 I avgörandena konstaterar HFD att det egentligen vare sig i förarbeten 

eller i lagtext finns stöd för att kravet på att nedsättningen av arbetsförmågan ska 

kvarstå fram till pensionsåldern eller vara livslång (med hänsyn till lagtextens bruk av 

ordet stadigvarande, författarens anmärkning). Inför ett beslut om sjukersättning ska 

svar på frågan om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt sökas i det medicinska 

underlaget och annan utredning som föreligger i varje enskilt fall. Utredningen ska börja 

med ett klargörande av vilka sjukdomsbesvär den enskilde är drabbad av. Information 

om den medicinska prognosen måste också finnas. Nästa steg i bedömningen är att 

avgöra om medicinska rehabiliteringsåtgärder kan förväntas förbättra tillståndet för den 

försäkrade. Är svaret nekande, bör en tydlig motivering finnas. Slutligen görs en 

bedömning av om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan förbättra arbets-

förmågan. 

De tre domarna från HFD visar emellertid att kravet på att rehabiliteringsåtgärder 

faktiskt ska ha vidtagits vare sig finns i lagtext eller förarbeten. Det är tillräckligt att 

dessa åtgärder bedöms sakna utsikt för att förbättra den försäkrades arbetsförmåga. 

                                                 
34

 Prop. 2007/08:136 s. 54. 
35

 Se SOU 2008:66 s. 66 och Socialstyrelsen. Så ska beslutsstödet användas. 
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/omforsakringsmedicinsktbeslutssto
d/saskabeslutsstodetanvandas, lydelse 2012-11-28. 
36

 HFD 2011 ref. 63 I-III. 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/omforsakringsmedicinsktbeslutsstod/saskabeslutsstodetanvandas
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/omforsakringsmedicinsktbeslutsstod/saskabeslutsstodetanvandas
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Rehabiliteringsåtgärderna behöver således inte vara uttömda (jämför med 33 kap. 6 § 

SFB) om de inte bedöms kunna förbättra den försäkrades arbetsförmåga. HFD har 

därmed gjort en bokstavstolkning av ordet ”bedöms” i förarbetsuttalandet som lyder: 

”[…] kroniska sjukdomar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller 

arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår 

någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras”.
37

  

 

HFD har i ett avgörande beträffande arbetsförmågeutredning från Arbetsförmedlingen 

även fastställt att en sådan utredning efter den försäkrades deltagande i arbetslivs-

introduktion eller annan åtgärd kan vara till god ledning när Försäkringskassan bedömer 

den försäkrades arbetsförmåga.
38

 

Hur arbetsförmåga definieras i lagtext och tillämpas av läkare och av domstolar har 

studerats i ett forskningsprojekt vid namn Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt 

perspektiv där bl.a. Ruth Mannelqvist, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet 

medverkat. I studien undersöktes 300 domar från förvaltningsdomstolar under åren 

2004-2008 rörande rätten till sjukpenning och sjukersättning, begränsat till sjukdomar i 

rörelseorganen och vid hjärtinfarkter. Även om studien grundas på domar som har 

tillämpat äldre lagstiftning, är slutsatserna av studien intressanta att iaktta. Trots 

forskarnas generösa bedömning ansågs läkarintygen många gånger vara av låg kvalitet 

och i majoriteten av intygen saknades koppling mellan funktionsnedsättning och arbete. 

I vissa intyg hade läkaren inte gjort en medicinsk bedömning, utan istället sökt behandla 

problem som egentligen hemmahörde hos socialtjänsten. Beträffande domstolarnas 

värdering av intygen konstaterade Mannelqvist att det sällan framkom hur enskilda 

intyg hade värderats i domstolsprocessen. Exempelvis framkom det i en dom att 

”[…] vid en sammanvägning av de olika läkarutlåtandena som förekommit att under-

laget inte ger stöd för att arbetsförmågan är nedsatt […].” 

 

Hur domstolen de facto hade kommit fram till sitt beslut och huruvida intygen höll 

erforderlig kvalitet framkom sällan eller aldrig.
39

 

Försäkringskassan fick under år 2012 i uppdrag av regeringen att undersöka hur 

rekvisitet ”stadigvarande nedsatt arbetsförmåga” har tolkats av förvaltnings-

                                                 
37

 Prop. 2007/08:136 s. 88.  
38

 Se HFD 2012 not. 16. 
39

 Se Mannelqvist, Läkarintyg som bevis i förvaltningsprocessen s. 137. 
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domstolarna.
40

 Försäkringskassan granskade med anledning av detta ett antal 

kammarrättsdomar som rör rätten till sjukersättning efter lång tids sjukskrivning för 

olika svårvärderade sjukdomar och efter deltagande i arbetsmarknadsåtgärd. Samtliga 

granskade domar är meddelade efter HFD 2011 ref. 63 I-III. Granskningen visade att de 

försäkrade som har befunnit sig i sjukförsäkringen sedan början av 2000-talet och som 

har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av olika svårvärderade sjukdomsbesvär som 

inte direkt faller in under begreppet ”kroniska sjukdomar och irreversibla skador”, 

ändock har bedömts ha stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. En gemensam faktor för 

de försäkrade som har ingått i denna, senare rättstillämpning är att de har varit föremål 

för olika rehabiliteringsförsök under flera år och även för arbetslivsintroduktion. Efter 

arbetsmarknadsåtgärderna har de återkommit till sjukförsäkringen med fortsatt nedsatt 

arbetsförmåga. Domstolarna har med hänsyn till den långa tiden i sjukförsäkringen 

bedömt arbetsförmågan som stadigvarande nedsatt och mot bakgrund av vidtagna 

åtgärder funnit rehabiliteringsåtgärderna såsom uttömda, vilket har renderat bifall till 

sjukersättning.
41

 Kammarrättspraxis under år 2012 medger således en mer nyanserad 

tolkning av vad som kan avses med förarbetsuttalandet ”kroniska sjukdomar och 

irreversibla skador” när sjukdomsbesvären har varit långvariga.
42

 

 

2.3 Beslutsunderlag i sjukersättningsärenden 

 

För att bättre kunna förstå förvaltningsrätternas avgöranden i sjukersättningsmål bör 

beslutsprocessen hos Försäkringskassan belysas. När den försäkrade ansöker om sjuk-

ersättning måste ett läkarutlåtande om hälsotillstånd bifogas till ansökan, såvida inte 

särskilda skäl talar emot det (3 § förordning [2002:986] om sjukersättning och 

aktivitetsersättning). Rätten till sjukersättning ska baseras på medicinska kriterier utan 

att särskilda arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska eller sociala förhållanden vägs in (27 

kap. 3 § SFB). Den fastställda diagnosen och övriga medicinska uppgifter har därför 

                                                 
40

 Socialdepartementet, regeringsbeslut III:3. Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende 
Försäkringskassan.  
41

 Försäkringskassan. Domsnytt 2012:90. Hänvisningar till Kammarrättens i Jönköping dom i mål nr 3707-
11 och 3301-11, Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 4934-11 och 5844-11, Kammarättens i 
Stockholm dom i mål nr 3527 - 3528-11, 6762-11 och 6589-11, Kammarrättens i Sundsvall dom i mål nr 
838-11, 2430-11 samt 200-12. 
42

 Notera att detta de lege lata-resonemang på arbetsförmågans nedsättning i rättspraxis inte 
återspeglas i praxisstudien, som ju avser domar från år 2011. Jag har trots det valt att redogöra för 
gällande rätt för att i den senare delen av denna framställning kunna utveckla ett resonemang de lege 
ferenda. 
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stor betydelse vid bedömning av arbetsförmågan. Läkarutlåtandet måste vara utförligt i 

beskrivning av den försäkrades medicinska tillstånd och hur tillståndet påverkar och 

nedsätter dennes arbetsförmåga. Om informationen i läkarutlåtandet är knapphändig ska 

Försäkringskassan i första hand ställa kompletterande frågor till den läkare som har ut-

färdat utlåtandet, och i andra hand begära in ett särskilt utlåtande från annan läkare eller 

sakkunnig som den försäkrade har haft kontakt med (110 kap. 14 § SFB).
43

 

Försäkringskassan ska även se till att ärendet blir utrett i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver (110 kap. 13 § första stycket SFB). 

För att kunna tolka de medicinska underlag som har kommit in kan Försäkringskassan 

begära hjälp från försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR. Dennes uppgift är att bedöma 

innehåll och kvalitet i det befintliga medicinska materialet och analysera konsekvenser 

för arbetsförmågan. FMR möter eller behandlar dock aldrig den försäkrade och tar inte 

heller ställning till huruvida den försäkrade ska ha rätt till ersättning från social-

försäkringen.
44

 Den tolkning av medicinska underlag som FMR gör för 

Försäkringskassans räkning brukar vara av stor vikt för beslutsfattandet. 

Innan Försäkringskassan fattar beslut i ett sjukersättningsärende görs en utredning som 

består av såväl medicinska som övriga uppgifter om den försäkrades arbetsförmåga, 

försäkringstillhörighet och ersättningens storlek. I utredningen klarläggs även orsaken 

till nedsättningen av arbetsförmågan, i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt 

samt nedsatthetens varaktighet. Resultatet av beslutsunderlaget sammanställs i ett så 

kallat föredragningsmissiv. Föredragningsmissivet ska vara så pass fullständigt 

avseende ärendets beskrivning att rätten till sjukersättning enligt SFB ska kunna 

bedömas utifrån uppgifterna däri. 

 

Beslut som har stor ekonomisk betydelse för den enskilde och som innehåller ett större 

bedömningsutrymme ska fattas av en annan person än handläggaren. Försäkringskassan 

benämner detta ”särskild beslutsordning”. Syftet med denna arbetsprocess är att öka 

rättssäkerheten och likformigheten i besluten genom att fler än en person deltar i 

handläggningen och bedömningen av ärendet. Handläggarens föredragningsmissiv och 

                                                 
43

 Försäkringskassan. Vägledning 2004:9 s. 139. 
44

 Prop. 1994/95:147 s. 36. Observera att FMR här benämns med den gamla termen försäkringsläkare. 
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förslag till beslut lämnas till den särskilt utsedda beslutsfattaren som kvalitetssäkrar 

ärendet innan han eller hon fattar beslut i ärendet.
45

 

 

 

2.4 Omprövning, överklagbarhet och ändring av beslut 

 

Innan praxisstudien redovisas, bör det redogöras för omprövning- och besvärsinstitutet i 

socialförsäkringsärenden respektive socialförsäkringsmål. De flesta regler härvidlag 

anges i SFB och FPL.
46

 

Enligt 113 kap. 7 § SFB ska ett beslut om förmåner omprövas om den som beslutet 

angår begär det.
47

 Innan ett omprövningsbeslut har fattats kan det inte överklagas. Vid 

begäran om omprövning får beslutet inte ändras till den försäkrades nackdel (113 kap. 8 

§ respektive 10 § SFB). Omprövningen innebär en ny fullständig prövning av sak-

frågan. Försäkringskassan är skyldig att ompröva beslut, oavsett om hänvisning till 

omprövningsförfarandet har lämnats i grundbeslutet. En begäran om omprövning ska 

vara skriftlig och vara Försäkringskassan tillhanda inom två månader från det att den 

försäkrade tagit del av beslutet. Försäkringskassan prövar då om beslutet får omprövas, 

om begäran har gjorts på rätt sätt samt om begäran är rättidig, så kallad rättidsprövning. 

I allmänhet presumeras att begäran om omprövning har kommit in i rätt tid.
48

 Om det 

finns anledning att tro att skrivelsen kommit in för sent, bör Försäkringskassan göra en 

utredning om detta.
49

 

 Är den försäkrade fortsatt missnöjd med utgången av omprövningsbeslutet kan detta 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (113 kap. 10 och 32 §§ SFB). Ett beslut kan 

överklagas oavsett om det innebär en sakprövning, avvisning eller avskrivning.
50

 I 113 

kap. 14 och 15 §§ SFB anges att rätt domstol är den förvaltningsrätt inom vars domkrets 

den klagande hade sin hemortskommun när beslutet fattades. Med hemortskommun 

avses den kommun där den försäkrade var folkbokförd den 1 november året före det år 

då beslutet fattades. Överklagandet ska vara skriftligt enligt 23 § FL och ska vara 

                                                 
45

 Försäkringskassan. Vägledning 2004:9 s. 113 och s. 270. 
46

 Notera att FL är subsidiär i förhållande till SFB, se 3 § FL. 
47

 Jämför med lydelsen i 22 § FL: ”[…] om det har gått honom emot […]”. 
48

 Försäkringskassan. Vägledning 2001:7.  Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans 
beslut s. 10 och s. 15. 
49

 Se RÅ 2007 not. 34. 
50

 Försäkringskassan. Vägledning 2001:7 s. 42. 
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Försäkringskassan tillhanda inom två månader från det att den försäkrade fick del av 

beslutet (113 kap. 32 § SFB). Rättidsprövning görs även när det gäller överklaganden 

(24 § FL). 

I förvaltningsrätten blir Försäkringskassan part i målet (7 a § FPL). Försäkringskassan 

föreläggs då av förvaltningsrätten att svara på överklagandet, om detta inte anses 

onödigt (10 § FPL). I svaret ska Försäkringskassan ange sin inställning samt om den 

försäkrades yrkande bestrids eller medges. Om yrkandet bestrids, ska skälen för 

bestridandet anges (11 § FPL). Ett yrkande kan medges även till viss del. Exempelvis 

kan en försäkrad som ansöker om hel sjukersättning medges halv sjukersättning av 

Försäkringskassan.
51

 Processen i förvaltningsdomstolarna är vanligtvis skriftlig men den 

försäkrade kan begära en muntlig förhandling om det ”kan antas vara till fördel för 

utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet” (9 § FPL). Förvaltningsrättens 

avgörande kan i sin tur överklagas hos kammarrätt och kammarrättens beslut kan 

överklagas hos HFD (33 § FPL). För att överrätterna ska ta upp målet till prövning, 

krävs att prövningstillstånd medges (34 a samt 35-37 §§ FPL).  

Det framkommer av 8 § första stycket FPL
52

 att rätten ska se till att målet blir utrett i 

den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Detta utredningsansvar brukar benämnas 

officialprincipen och tar sikte på domstolens processledning. Om en part inte har ingett 

tillräcklig utredning till stöd för sin talan, och det därmed råder en rättslig brist i målet, 

ska domstolen enligt 8 § första stycket FPL tillse att målet blir utrett i den omfattning 

som krävs. Processledningen ska anpassas efter målets karaktär. I mål där en enskild 

part står mot en offentlig part bör domstolen rimligtvis i större utsträckning bistå den 

enskilda parten avseende processledning.
53

 Huvudansvaret för bevisningen ankommer 

dock på parterna. Rättens utredningsskyldighet är således sekundär och 

kompletterande.
54

  

Ett beslut om förmåner som inte har prövats i domstol kan ändras av Försäkringskassan 

ex officio eller på den försäkrades begäran. I 113 kap. 3 § SFB framgår omständigheter 

som kan berättiga en ändring. Häri ingår om beslutet har blivit uppenbart oriktigt på 

grund av skrivfel eller liknande, om beslutet har blivit oriktigt på grund av besluts-

                                                 
51

Försäkringskassan. Vägledning 2001:7 s. 49. 
52

 Det kan nämnas att en lagändring av bl.a. 8 § FPL träder i kraft den 1 juli 2013. Se prop. 2012/13:45. 
Lagändringen medför ett förtydligande av förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar. 
53

 von Essen, Processramen i förvaltningsmål – ändring av talan och anslutande frågor s. 228 ff. 
54

 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål. Bevis 7 s. 81. 
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fattande på ofullständigt beslutsunderlag eller om beslutet har blivit oriktigt på grund av 

felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak. En intressant aspekt av detta 

ändringsinstitut är att Försäkringskassan i detta fall kan ändra ett beslut till den 

försäkrades nackdel.
55

 Märk väl att ett ändringsbeslut inte kan omprövas av 

Försäkringskassan (113 kap. 11 § SFB), men kan överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol (113 kap. 10 § SFB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Försäkringskassan. Vägledning 2001:7 s. 20. 
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3 Förvaltningsrätternas avgöranden i sjukersättningsmål 

 

3.1 Inledning 

Som framgått i avsnitt 1.1 och 1.3 är förvaltningsrätterna i Stockholm respektive 

Uppsala de domstolar som under år 2011 hade lägst ändringsfrekvenser i 

sjukersättningsmål. Förvaltningsrätten i Stockholm ändrade under år 2011 utgången i 10 

procent av alla sjukersättningsmål, medan motsvarande siffra för Förvaltningsrätten i 

Uppsala samma år var 11 procent. Förvaltningsrätterna i Luleå och Jönköping är de 

domstolar som under år 2011 har haft högst ändringsfrekvenser i sjukersättningsmål. 

Förvaltningsrätten i Luleå ändrade utgången i 38 procent av alla sjukersättningsmål och 

motsvarande siffra för Förvaltningsrätten i Jönköping under år 2011 var 34 procent.
56

 

Något som bör poängteras i denna framställning är att antalet avgjorda mål rörande 

sjukersättning skiljer sig väsentligt för de olika domstolarna. Förvaltningsrätten i 

Stockholm avgjorde 1449 sjukersättningsmål under år 2011, vilket kan jämföras med 

178 avgjorda sjukersättningsmål vid Förvaltningsrätten i Luleå. Frågan är om det går att 

utesluta om antalet avgjorda mål har haft en inverkan på ändringsfrekvensen. Det går 

naturligtvis bara att spekulera i om denna omständighet är en faktor som har betydelse 

för ändringsfrekvensernas variationer. En fråga som emellertid kvarstår är hur det 

kommer sig att Förvaltningsrätten i Luleå (och Förvaltningsrätten i Jönköping) ändrar 

utgången i mer än en tredjedel av avgjorda sjukersättningsmål. 

Den 1 januari 2011 upphävdes lag (1962:381) om allmän försäkring, AFL, och ersattes 

av SFB. Av 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken följer 

emellertid att AFL alltjämt tillämpas i fråga om ersättningar och andra förmåner som 

avser tid före ikraftträdandet. Samtliga avgöranden från förvaltningsrätterna i 

Stockholm, Uppsala och Luleå har bedömts enligt AFL. Gällande avgörandena från 

Förvaltningsrätten i Jönköping har domstolen i fyra mål tillämpat bestämmelserna i 

AFL och i fem mål tillämpat bestämmelser i såväl AFL och SFB. I ett av målen 

framgick inte tillämplig lag överhuvudtaget. Att majoriteten av avgörandena har 

bedömts enligt bestämmelserna i AFL har inte utgjort något hinder för praxisstudien, 

eftersom de tillämpliga lagrummen i AFL (7 kap. 1 respektive 3 §§) återfinns med 

                                                 
56

 Sveriges domstolar, Avgjorda mål – 400. 
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samma innehåll i 32 kap. 5, 6 och 10 §§ SFB.
57

 Det kan även nämnas att det inte i något 

undersökt avgörande har hållits muntlig förhandling enligt 9 § FPL. 

Nedan kommer att redovisas de faktorer i förvaltningsrätternas bedömningar som har 

varit mest framträdande. För framställningens skull kommer en sammanfattning av de 

olika faktorerna från varje domstol att återges. 

 

3.2 Förvaltningsrätten i Stockholm 

En gemensam faktor som kunde skönjas i åtta av avgörandena från Förvaltningsrätten i 

Stockholm var att det medicinska underlaget i målet bedömdes vara för bristfälligt för 

att arbetsförmågan skulle anses stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund 

av sjukdom i förhållande till alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten.
58

 Detta 

trots att diagnosen i ett av målen beskrivits som ”livslång”.
59

 Brister i de medicinska 

underlagen som hänvisades till var bland annat avsaknad av påvisbara orsaker som 

visats genom undersökningsfynd,
60

 men även en till synes så enkel faktor som att 

läkaren inte specificerat arbetsförmågans nedsättning i andelar (hel, tre fjärdedels, halv 

eller en fjärdedels nedsatt arbetsförmåga) var i flera mål orsaken till att överklagandet 

avslogs.
61

 

Endast i ett avgörande berodde avslaget på att domstolen fann att behandlande läkares 

bedömning att arbetsförmågan var varaktigt nedsatt inte kunde vara riktig. 

Förvaltningsrätten hänvisade här till en medicinjustering som återgett den försäkrade sin 

arbetsförmåga och belyste även att sjukdomen tidigare gått i skov. Domstolen hänvisade 

även till att läkaren antytt att en viss behandling torde ha en gynnsam (framtida) effekt 

på sjukdomen.
62

 

I ett av målen berodde avslaget på att de medicinska rehabiliteringsåtgärderna inte var 

uttömda. Arbetsförmågans nedsatthet kunde därför inte utredas, vilket medförde att 

överklagandet avslogs.
63

 Ett annat intresseväckande fynd som gjordes under studiet av 

                                                 
57

 Detta går även att utläsa i domskälen i samtliga avgöranden. 
58

 Se mål nr 37230–10, 44179–10, 44411–10, 44852–10, och 44915–10, 47956–10, 48351–10 och 4964-
11. 
59

 Se mål nr 44852–10. 
60

 Se mål nr 48351–10. 
61

 Se t.ex. mål nr 37230–10, 44852–10 och 44915–10. 
62

 Se mål nr 47956–10. 
63

 Se mål nr 96–11. 
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avgöranden från Förvaltningsrätten i Stockholm var ett mål där ett yttrande från FMR 

förelåg. Trots att dylika yttranden brukar vara vägledande vid Försäkringskassans 

beslutsfattande (se avsnitt 2.3), hänvisades inte till yttrandet i domskälen.
64

 

 

3.3 Förvaltningsrätten i Uppsala 

I sex avgöranden från Förvaltningsrätten i Uppsala framkom samma gemensamma 

faktor som orsak till avslagen som framkom vid studiet av avgörandena vid 

Förvaltningsrätten i Stockholm.
65

 Domstolen motiverade avslagen med att de 

medicinska underlagen inte visade att de försäkrades arbetsförmågor var stadigvarande 

nedsatta med minst en fjärdedel i förhållande till alla på arbetsmarknaden 

förekommande arbeten. Denna argumentation återfanns både med och utan resonemang 

om icke uttömda rehabiliteringsåtgärder.
66

 

I två avgöranden ansåg domstolen att behandlande läkares intyg inte motsvarade 

rekvisiten för rätt till sjukersättning. I det ena målet yttrade förvaltningsrätten att 

sjukskrivande läkares bedömning av den försäkrades arbetsförmåga hade gjorts i 

förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, och inte arbeten 

som var lämpade för klagandens sjukdomsbesvär. De arbetslivsinriktade rehabiliterings-

åtgärderna ansågs därför inte vara uttömda.
67

 I det andra avgörandet konstaterade 

förvaltningsrätten att läkarutlåtandet i målet saknade en konkret beskrivning av den 

försäkrades funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar utöver de angivna 

koncentrationssvårigheterna och att utlåtandet till synes var baserat på observationen att 

den försäkrade hade svårt att sitta still och hans egen beskrivning. Utlåtandet ansågs 

därför inte styrka en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
68

  

Ett mål som särskilt utmärkte sig var mål nr 2271-10, vari förvaltningsrätten medgav att 

den försäkrades arbetsförmåga vid tiden för Försäkringskassans prövning de facto var 

helt nedsatt. De medicinska underlagen i målet styrkte emellertid inte att arbets-

förmågan var stadgivarande nedsatt i den meningen att nedsättningen kunde antas bestå 

för all framtid i samtliga arbeten på arbetsmarknaden, även i ett för honom lämpligt 

                                                 
64

 Se mål nr 44179-10. 
65

 Se mål nr 5837-10, 5909-10. 6361-10, 6700-10, 8130-10 och 146-11 . 
66

 Se t.ex. mål nr 146-11, 2271-10 och 5837-10.   
67

 Se mål nr 6554-10. 
68

 Se mål nr 5839-10. 
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arbete. Avgörandet visar hur avgörande formuleringen i läkarutlåtandena är för att sjuk-

ersättning ska kunna beviljas. 

I två avgöranden ansågs de ställda diagnoserna inte motsvara kraven på att arbets-

förmågans nedsatthet måste bestå av ”kroniska sjukdomar och irreversibla skador”, 

vilket medförde att överklagandena avslogs. Det rörde sig här om kroniskt utmattnings-

syndrom respektive fibromyalgi.
69

 Enligt Socialstyrelsens Försäkringsmedicinska 

beslutsstöd bör patienter med fibromyalgi trots besvär efter hand kunna återgå i lämpligt 

arbete på hel- eller deltid.
70

 Detta indikerar att sjukersättning för fibromyalgipatienter i 

regel inte kan beviljas då det brister såväl i rekvisiten ”stadigvarande” som ”kroniska 

sjukdomar och irreversibla skador”. Förvaltningsrättens resonemang härvidlag kan 

således inte klandras. 

I mål nr 6700-10 hänvisade domstolen i domskälen till det försäkringsmedicinska 

yttrande som förelåg i målet. Förvaltningsrätten fastslog att de medicinska och 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna inte var helt uttömda, helt i enlighet med 

det försäkringsmedicinska yttandet. I jämförelse med mål nr 44179–10 vid 

Förvaltningsrätten i Stockholm, som inte hänvisade till befintligt yttrande från FMR i 

domskälen, var dylikt yttrande avgörande vid Förvaltningsrätten i Uppsalas bedömning 

av rätten till sjukersättning. 

 

3.4 Förvaltningsrätten i Luleå 

I avgörandena från Förvaltningsrätten i Luleå framkom två väldigt tydliga faktorer i 

bedömningarna som ledde till att överklagandena bifölls. Den första faktorn var att 

Försäkringskassan i fyra utav målen medgav bifall till den försäkrades överklagan.
71

 I 

tre utav dessa fyra mål berodde Försäkringskassans ändrade ställningstagande på att den 

försäkrade hade inkommit med nytt medicinskt underlag som styrkte nedsatt arbets-

förmåga med minst en fjärdedel vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut. I dessa 

mål konstaterade förvaltningsrätten kort att parterna var överens och att det inte fanns 

något skäl att göra någon annan bedömning. Överklagandena bifölls med denna 

                                                 
69

 Mål nr 6654-10 respektive mål nr 67-11. 
70

 Socialstyrelsen. Sjukskrivning vid etablerad långvarig icke-malign smärta i rörelseapparaten inklusive 
fibromyalgi som rör rörelseapparaten. 
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/etableradlangvarigicke-maligns, 
lydelse 2012-11-28. 
71

 Se mål nr 2256-10, 2979-10, 258-11 och 1001-11. 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/etableradlangvarigicke-maligns


23 
 

motivering.
72

 Förvaltningsrättens domslut i dessa mål är föga överraskande. Det går 

emellertid inte att undvika frågan hur det kommer sig att så många klagande inkommer 

med ”rätt” typ av medicinskt underlag just inför en stundande domstolsprocess (och inte 

dessförinnan). 

Den andra faktorn som tydligt framkom i fyra av avgörandena var domstolens 

argumentation kring uttömda rehabiliteringsåtgärder.
73

 Argumenteringen var inte bara 

bristfällig, utan ibland även rättsstridig. Två av målen avgjordes efter HFD 2011 ref. 63 

I-III,
74

 vilket innebär att argumentationen kring rehabiliteringsåtgärderna i dessa mål 

borde vara rättsenliga. Vid en närmre granskning av domskälen förefaller det emellertid 

inte så. I mål nr 53-11 hänvisade förvaltningsrätten till ett av de medicinska underlagen 

i målet som beskrev den försäkrades smärttillstånd som tilltagande. Domstolen yttrade 

att detta talade emot att den försäkrades arbetsförmåga skulle bli högre i framtiden och 

att Försäkringskassan inte hade bidragit med någon utredning som emotsade de 

behandlande läkarnas bedömningar. Överklagandet bifölls med denna motivering. 

Avgörandet är inkorrekt i materiellt hänseende eftersom domstolen överhuvudtaget inte 

har berört frågan om rehabiliteringsåtgärder i konkreta ordalag, särskilt inte de 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna, som inte alls nämns i domskälen. Om 

rättens intention har varit att låta avgörandet grunda sig på HFD 2011 ref. 63 I-III, borde 

en hänvisning till detta avgörande vara befogat, men detta går inte att finna i domskälen. 

Ett liknande resonemang återfanns i mål nr 1936-10, där domstolen enbart baserade sin 

bedömning på två läkarutlåtanden i målet. Vare sig medicinska eller arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder nämndes i domskälen.
75

 

I mål nr 1046-11 hade Försäkringskassan avslagit den försäkrades begäran med 

motiveringen att de medicinska rehabiliteringsåtgärderna inte var uttömda eftersom 

medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi fortfarande pågick vid tiden för 

beslutsfattandet. Förvaltningsrätten motiverade bifallet med att den medicinska 

utredningen i målet (dvs. läkarintygen) gav ”tydligt stöd” för att ytterligare medicinsk 

rehabilitering inte kunde förbättra arbetsförmågan. Resonemanget är även här lagstridigt 

                                                 
72

 Se mål nr 2256-10, 258-11 och 1001-11. 
73

 Se mål nr 1936-10, 53-11, 361-11 och 1046-11. 
74

 Mål nr 53-11 och 1046-11. 
75

 Domen är en så kallad nämndemannadom, dvs. rådmannen är skiljaktig och nämndemännen är eniga. 
Rådmannen motiverade avslaget med att de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna inte var 
uttömda, vilket även var Försäkringskassans motivering till avslaget i det överklagade beslutet. 



24 
 

eftersom det de facto inte går att ta ställning till om arbetsförmågan har förbättrats 

förrän samtliga pågående medicinska behandlingar har slutförts. 

 

I mål nr 361-11 ”snickrade” förvaltningsrätten ihop en egen definition av uttömda 

rehabiliteringsåtgärder. Försäkringskassans inställning i målet var att de diagnoser som 

framkommit i den medicinska utredningen saknade relevans för arbetsförmågan och 

konstaterade att den försäkrades arbetsförmåga inte hade prövats i anpassade arbeten. 

De arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna var således inte uttömda. 

Förvaltningsrätten yttrade emellertid i domskälen att det utifrån den behandlande 

läkarens utlåtande gick att dra slutsatsen att de medicinska rehabiliteringsåtgärderna var 

uttömda. Förvaltningsrätten fortsatte sedermera med att yttra sig över de arbetslivs-

inriktade rehabiliteringsåtgärderna: 

”En förutsättning för att gå vidare med arbetslivsinriktad rehabilitering av N.N. är, 

enligt förvaltningsrätten, att hans besvär minskar. När ytterligare medicinsk 

rehabilitering inte bedöms kunna leda till någon förbättring kan det heller inte krävas att 

N.N. verkligen genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Mot denna bakgrund […] 

anser förvaltningsrätten att det finns tillräckligt medicinskt stöd för att ytterligare 

medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att N.N. 

återfår någon arbetsförmåga”. 

 

Det finns inget lagstöd eller vägledande avgörande som är förenligt med 

förvaltningsrättens yttrande ovan. De båda rehabiliteringsåtgärderna är inte avhängiga 

varandra, utan måste prövas separat. De arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna 

finns till för att kunna bedöma arbetsförmågans nedsättning. Om åtgärderna inte ens har 

vidtagits kan det inte uteslutas att den försäkrades arbetsförmåga, i någon grad, kan 

förbättras. Och innan ett sådant ställningstagande har gjorts kan rätten till sjuk-

ersättning, i lagens mening, inte bedömas. 

 

3.5 Förvaltningsrätten i Jönköping 

Vid studiet av avgöranden från Förvaltningsrätten i Jönköping framkom två genom-

gående faktorer till bifallandet av sjukersättning; i fyra av målen berodde bifallen på att 

alla rekvisit för sjukersättning de facto var uppfyllda.
76

 I fyra andra mål var 

                                                 
76

 Se mål nr 821-11, 4763-10, 5396-10 och 8004-10. 
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resonemanget om rehabiliteringsåtgärder, precis som i flera avgöranden från 

Förvaltningsrätten i Luleå, av bristfällig karaktär.
77

 

Beträffande avgöranden där jag har ansett att rättstillämpningen har varit korrekt kan 

följande sägas. I mål nr 821-11 och 8004-10 hänvisade domstolen till HFD:s 

prejudikat
78

 om att rehabiliteringsåtgärder inte behöver ha vidtagits om dessa bedöms 

som utsiktslösa för arbetsförmågan. Dessa mål avgjordes således efter den 19 oktober 

2011, varför jag inte har bedömt dessa mål som bristfälliga i resonemanget om 

rehabiliteringsåtgärder. I mål nr 5396-10, som rörde en försäkrad med kraftig övervikt 

och stora svårigheter att förflytta sig, bedömde förvaltningsrätten att rätt till sjuk-

ersättning förelåg. Någon annan bedömning utifrån underlaget i målet vore, i min 

mening, inte möjlig att göra eftersom det stod klart att den försäkrades arbetsförmåga 

inte skulle kunna återvinnas under överskådlig framtid. 

Beträffande domstolens bristfälliga resonemang om uttömda rehabiliteringsåtgärder kan 

följande sägas. I mål nr 3184-10, som är en nämndemannadom, frångick rätten helt 

ifrån FMR:s yttrande om att den försäkrade förvisso hade nedsatt arbetsförmåga, men 

att denna inte var stadigvarande. Bedömningen baserades istället endast på det övriga 

medicinska underlaget i målet. Bedömningen är fel i materiellt hänseende då den 

försäkrade vid tiden för Försäkringskassans beslut fortfarande deltog i medicinsk 

rehabilitering. Avsteg från FMR:s yttrande sågs även i mål nr 4383-11. Trots att 

Försäkringskassan vid tiden för beslutet fortfarande utredde om den försäkrade kunde 

delta i medicinsk utredning, och att en operation av den smärtande axeln var aktuell om 

hans ångestbesvär lindrades, bedömde domstolen att alla rehabiliteringsåtgärder var 

uttömda. Arbetslivsinriktad rehabilitering nämndes över huvudtaget inte i domskälen. I 

mål nr 7147-10, bedömdes rehabiliteringsåtgärderna som uttömda trots att den 

försäkrade inte hade genomgått någon arbetslivsinriktad rehabilitering de senaste fyra 

åren. Under fyra år kan arbetsförmågans omfattning skifta i såväl positiv som negativ 

riktning, varför jag anser att domstolens bedömning i detta avseende är felaktig. I mål nr 

4981-10 yttrade domstolen att den försäkrade hade arbetsprövat och misslyckats med att 

öka sin arbetstid. Domen saknar emellertid helt och hållet konkreta resonemang om 

medicinsk respektive arbetslivsinriktad rehabilitering. 

                                                 
77

 Se mål nr 3184-10, 4981-10, 7147-10 och 4383-11. Endast mål nr 4383-11 är avgjort efter HFD 2011 
ref 63 I-III. 
78

 HFD 2011 ref. 63 I-III. 
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De två övriga avgörandena i studien bestod av ett mål där Försäkringskassan medgav 

bifall till överklagandet
79

 respektive en nämndemannadom där arbetsförmågan 

bedömdes som nedsatt trots att det i ett läkarutlåtande framkommit att den försäkrade 

bör ha arbetsförmåga i anpassade arbeten.
80
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 Mål nr 5213-10. 
80

 Mål nr 4587-10. 
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4 Analys 

 

4.1 Inledning 

Detta kapitel tar i huvudsak sikte på att besvara fyra frågor: Vilket ansvar bär 

Försäkringskassan för de varierande ändringsfrekvenserna? Varför är ändrings-

frekvenserna låga vid förvaltningsrätterna i Stockholm och Uppsala? Varför är 

ändringsfrekvenserna höga vid förvaltningsrätterna i Luleå och Jönköping? Och 

slutligen, hur kan diskrepansen i ändringsfrekvenser vid landets förvaltningsrätter 

minska och bedömningarna bli mer likformiga? 

 

Innan analysen av praxisstudien redovisas bör det poängteras att en praxisstudie av 

sådant slag som har genomförts inom ramen för detta examensarbete kan utföras på 

många olika sätt och med beaktande av olika faktorer. I studien har framkommit fler-

talet intressanta faktorer i domstolarnas olika bedömningar. Jag kommer dock enbart att 

analysera de mest framträdande orsakerna till diskrepansen i ändringsfrekvenser mellan 

de olika domstolarna. Men först ska det undersökas om Försäkringskassan bär något 

ansvar för de varierande ändringsfrekvenserna i sjukersättningsmål. 

 

4.2 Bär Försäkringskassan något ansvar för de olika ändringsfrekvenserna? 

 

Det är inte orimligt att begrunda om Försäkringskassans handläggning kan vara en 

faktor som orsakar varierande ändringsfrekvenser vid förvaltningsrätterna. Är 

Försäkringskassans grund- och omprövningsbeslut rättssäkra? Kan det vara så att 

Försäkringskassans organisationsuppbyggnad är så spretig att besluten är ”ojämlika” 

redan innan de överklagas till förvaltningsdomstol, vilket leder till domstolarnas stora 

skillnader i ändringsfrekvenser? 

Försäkringskassans rutiner i handläggning har redovisats i avsnitt 2.3. Jag hävdar att 

Försäkringskassan inte bär något ansvar för förvaltningsrätternas skillnader i ändrings-

frekvenser i sjukersättningsmål. Den särskilda beslutsordningen som syftar till att 

kvalitetssäkra besluten reducerar avsevärt risken för godtyckliga beslut och genom 

föredragningsmissiven, som innehållsmässigt är väldigt utförliga, blir det tydligt att 

handläggarna beaktar alla aspekter av den försäkrades situation innan beslut tas. 
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En annan orsak till att jag betraktar Försäkringskassans beslut som rättssäkra är 

faktumet att alla omprövningsbeslut i sjukersättningsäreden tas centralt på två av 

Försäkringskassans enheter, Nationellt försäkringscenter, NFC, i Stockholm respektive 

Norrköping. Vilket NFC som handlägger omprövningsbesluten avgörs utifrån den dag i 

månaden som den försäkrade är född. Personer som är födda dag 1-15 får sina beslut 

omprövade av NFC Stockholm och personer som är födda dag 16-31 av NFC 

Norrköping.
81

 Det finns därmed ingen koppling mellan de försäkrades hemorter och var 

Försäkringskassans beslut tas. Omprövningsbesluten i sjukersättningsärenden är således 

centrerade till två enheter i landet, vilket medför att besluten blir enhetliga då de tas av 

en begränsad skara av personer som följer Försäkringskassans interna riktlinjer.
82

  

Något bör även sägas om Försäkringskassans ansvar för att rehabiliteringsåtgärder 

kommer till stånd. Precis som redogjorts för i avsnitt 2.3, ska Försäkringskassan 

samordna och utöva tillsyn över nödvändiga rehabiliteringsåtgärder. Ska 

Försäkringskassan lastas för att många mål avslås på grund av icke uttömda 

rehabiliteringsåtgärder? Även svaret på denna fråga blir nekande. Försäkringskassan har 

en service- och utredningsskyldighet som följer av 4 och 7 §§ FL samt 110 kap. 13 § 

SFB. I denna service- och utredningsskyldighet ingår att hjälpa den försäkrade att 

tillvarata sin rätt. Gränsen för Försäkringskassans service- och utredningsskyldighet går 

emellertid vid möjligheten för Försäkringskassan att kunna fatta ett beslut. 

Försäkringskassan är således skyldig att hjälpa den försäkrade att komplettera sin 

ansökan i den mån att det går att ta ett beslut utifrån de inkomna handlingarna. 

Försäkringskassan är dock inte skyldig att hjälpa den försäkrade till den mån det går att 

få sjukersättning beviljad.
83

 Detta är en viktig distinktion att vara medveten om, 

speciellt med tanke på att ett av Försäkringskassans uppdrag är att hjälpa sjukskrivna att 

komma tillbaka till arbete.
84

 Vidare vore det omöjligt för Försäkringskassan att styra 

över vid vilken tidpunkt i sjukskrivningsprocessen som den försäkrade inkommer med 

ansökan om sjukersättning. Om en sådan ansökan kommer in innan rehabiliterings-

möjligheterna är fastställda, ska Försäkringskassan givetvis se till att dessa kommer till 

stånd, men är ändå skyldiga att avslå begäran om sjukersättning, då rekvisiten i lagen 

ännu inte är uppfyllda. 
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 Uppgiftslämnare Åke Kärnell, enhetschef på Försäkringskassans processjuridiska enhet i Stockholm 
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4.3 Varför är ändringsfrekvenserna låga i Stockholm och Uppsala? 

Det korta svaret på frågan i rubriken är att förvaltningsrätterna i Stockholm och Uppsala 

gör en bokstavstolkning av rekvisiten i lagtexten, och att bedömningsgrunderna är 

väldigt snarlika Försäkringskassans beslutsmotiveringar. Dessa domstolar använder sig 

således av en strikt legalitetsprincip, vilket medför att många överklaganden avslås då 

alla rekvisit i de numera skärpta sjukförsäkringsreglerna följs. Majoriteten av dom-

skälen från förvaltningsrätterna i Stockholm och Uppsala bestod av den återkommande 

meningen: 

”Det medicinska underlaget och övrig utredning i målet visar inte att arbetsförmågan är 

stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla på arbetsmarknaden 

förekommande arbeten. Överklagandet ska därför avslås”. 

 

En intressant aspekt i denna formulering är att det inte på något sätt utesluter att den 

försäkrade de facto har betydande och allvarliga medicinska besvär. Det är min 

uppfattning att i den juridiska bedömning, baserad på strikt legalitet, som företas av 

Försäkringskassan och sedermera av dessa förvaltningsrätter, spelar de faktiska 

medicinska besvären mindre roll. Avgörande är istället om behandlande läkare har 

lyckats beskriva arbetsförmågans nedsättning i konkreta ordalag, motsvarande kravet i 

lagtexten på att arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i 

förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden. Att läkaren beskriver arbetsförmågans 

nedsättning som ”livslång” eller ”helt nedsatt” räcker således inte. För att få rätt till 

sjukersättning krävs att läkaren har angett hur många timmar i veckan arbetsförmågan 

är nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till ett heltidsarbete som omfattar 40 

timmars arbete per vecka, hur nedsattheten visar sig konkret och varför nedsattheten är 

att betrakta som stadigvarande. Läkaren bör även specificera att bedömningen av arbets-

förmågans nedsatthet har gjorts i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden, dvs. 

även i förhållande till för sjukdomen anpassade arbeten och arbeten med lönebidrag. 

Utöver detta krävs även att medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 

ska vara uttömda
85

 eller i vart fall bedömas som utsiktslösa för arbetsförmågans 

återfående (se avsnitt 2.2.1 där detta har redovisats). 

Domstolarnas många avslag i sjukersättningsmål aktualiserar frågan om hur vidsträckt 

utredningsplikten är för domstolarna. Bör domstolarna underrätta den försäkrade att de 
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medicinska underlagen i målet inte är tillräckligt beskrivande för att överklagandet ska 

bifallas? Som redovisats i avsnitt 2.4 är rättens utredningsskyldighet sekundär och 

kompletterande. Diesen beskriver vidare rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL som en 

utredningsstandard som bör vara uppfylld för att målet ska kunna avgöras. Ett alltför 

tunt processmaterial medför att det inte går att uttala sig om den sannolikhet eller 

säkerhet som avgörandet kräver. När utredningsstandarden inte är uppfylld föreligger 

hinder för avgörande, varför rätten bör utreda fram till att målet är färdigt för beslut. Är 

processmaterialet däremot tillräckligt för bevisprövning övergår utredningsansvaret på 

parterna.
86

 En jämförelse kan göras med gränsdragningen för Försäkringskassans 

service- och utredningsskyldighet som redovisats i avsnitt 4.2. Domstolen är skyldig att 

tillse att målet utreds fram till att dom kan avkunnas. Ansvaret sträcker sig dock inte till 

att hjälpa den klagande att komplettera sitt läkarintyg till den grad att överklagandet kan 

bifallas. 

Sammanfattningsvis har jag utifrån de undersökta avgörandena från förvaltningsrätterna 

i Uppsala och Stockholm inte funnit någon kritik att rikta mot domstolarnas förfaranden 

vad gäller bedömningar i sjukersättningsmål. I majoriteten av de undersökta målen är 

det snarare de av läkarna utgivna intygen som inte ”håller måttet” för att de försäkrade 

ska beviljas sjukersättning. Att läkarintyg med bristande kvalitet förekommer i 

sjukersättningsmål är något som även har konstaterats i Mannelqvists studie 

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv (se avsnitt 2.2.1 där denna studie 

har redovisats). Mannelqvist menar att en orsak till de bristfälliga läkarintygen kan vara 

att bedömningar av arbetsförmåga inte ingår i det medicinska begreppet vetenskap och 

beprövad erfarenhet, vilket läkarnas medicinska erfarenhet utgår från. Ett annat 

problem är läkarintygens varierande funktioner. För läkaren utgör intyget ofta en del i 

pågående behandling, medan det för Försäkringskassan utgör ett beslutsunderlag och 

för den försäkrade är ett bevismedel i förvaltningsprocessen.
87

 En annan ståndpunkt som 

Mannelqvist har lyft fram, och som jag ansluter mig till, är att arbetsförmåga som 

begrepp i sjukförsäkringen baseras på såväl medicin som juridik. Där begreppet inom 

den medicinska vetenskapen är sprungen ur vetenskap och beprövad erfarenhet kopplad 

till behandling och medicinsk rehabilitering, är den juridiska innebörden av begreppet 

baserad på rätten till ersättning. Mannelqvist menar att lösningen är att lagstiftaren bör 
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bli medveten om att begreppet har olika innebörd inom olika professioner och att 

begreppets innebörd, hur arbetsförmåga ska mätas och vem som ska mäta den i 

sjukförsäkringen bör tydliggöras.
88

 

 

4.4 Varför är ändringsfrekvenserna höga i Luleå och Jönköping? 

 

Den faktor som framkom tydligast i praxisstudien var att domstolarna med hög 

ändringsfrekvens tolkar bestämmelserna om uttömda rehabiliteringsåtgärder felaktigt. I 

åtta av 20 undersökta avgöranden fanns det anmärkningsvärda brister i resonemanget 

kring rehabiliteringsåtgärder. Tre av de åtta målen avgjordes efter HFD 2011 ref. 63 I-

III och torde därför kunna göra större utsvävningar i resonemanget om rehabiliterings-

frågan än i de övriga målen. Argumentationen kring rehabiliteringsåtgärderna i dessa 

mål har ändå bedömts som bristfälliga.
89

 I åtta av de 20 studerade målen kan 

domstolarnas rättsliga argumentation inte sägas vara förankrad i lag. I dessa mål görs 

avsteg från legalitetsprincipen till förmån för godtycke. Varför det är så går inte med 

säkerhet att säga, men något som står klart är att bestämmelserna i lag och förarbeten 

om rehabiliteringsåtgärder inte är tydligt utformade. Genom HFD 2011 ref. 63 I-III har 

domstolen sökt klargöra regelverket kring rehabiliteringsåtgärderna, men frågan är om 

detta har lyckats. Vad som ytterligare kan vara en bidragande faktor till de höga 

ändringsfrekvenserna är att det i förvaltningsmål i allmänhet och sjukersättningsmål i 

synnerhet inte finns något fastställt beviskrav.
90

 

 

En annan faktor som framkom vid studiet av avgöranden från Förvaltningsrätten i Luleå 

var att Försäkringskassan i fyra av tio avgöranden medgav bifall till den försäkrades 

yrkande, eftersom denne inför processen hade ingett ett läkarintyg som ansetts i 

tillräcklig grad styrka den försäkrades rätt till sjukersättning. Hur det kommer sig att ett 

så stort antal försäkrade har lyckats ”pricka in” rätt läkarintyg inför den stundande 

processen har dessvärre inte gått att finna svar på.  
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4.4.1 Rehabiliteringsåtgärder 

Lagtexten där förfarandet kring rehabiliteringsåtgärderna beskrivs är spretig och i valda 

delar kan den uppfattas som abstrakt utformad. Bestämmelsen utgår från 33 kap. 6 § 

SFB som lyder: 

”För rätt till sjukersättning krävs att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt 

och att åtgärder som avses i 27 kap. 6 § samt i 29-31 kap. inte bedöms kunna leda till att 

den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.” 

 

När man sedermera läser 27 kap. 6 § SFB anges följande: 

 

”En försäkrad har rätt till sjukpenning även när han eller hon genomgår en medicinsk 

behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att 

1. förebygga sjukdom, 

2. förkorta sjukdomstiden, eller 

3. helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. 

Som villkor för att sjukpenning ska lämnas gäller att den medicinska behandlingen eller 

medicinska rehabiliteringen har 

– ordinerats av läkare, och 

– ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan.” 

 

Om man efter att ha läst detta lagrum läser 29-31 kap. SFB får man inledningsvis i 29 

kap. 2 § SFB en definition av vad arbetslivsinriktad rehabilitering är: 

”Rehabilitering enligt bestämmelserna i denna underavdelning ska syfta till att en 

försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få 

förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete (arbetslivsinriktad 

rehabilitering).” 

 

Bestämmelsen är vag såtillvida att begreppet förvärvsarbete inte är närmre definierat. 

Lagstiftaren torde här ha haft nytta av att företrädesvis i punktform ytterligare klargöra 

vad som åsyftas med förvärvsarbete. 

29 kap. SFB åtföljs av allmänna bestämmelser om rehabilitering (30 kap. 2-11 §§ SFB). 

Dessa paragrafer må vara informativa om de läses i en följd, men problemet med 

otydligheten kvarstår. För den som söker svar på frågan om vilka åtgärder som avses i 

33 kap. 6 § SFB måste 32 paragrafer läsas innan svar kan fås på frågan om vad 

rehabiliteringsåtgärder är, när de ska vidtas och om de överhuvudtaget behöver vidtas. 

Såväl lagstiftaren som rättsvetenskapsmän torde instämma i att detta är ett ineffektivt 

sätt att klargöra regelverket för rehabiliteringsåtgärder. De 32 paragraferna till trots, 

lyckas lagtexten inte heller beskriva hur långt innan en ansökan om sjukersättning 

rehabiliteringsåtgärderna måste ha vidtagits. Om en försäkrad har genomgått arbetslivs-
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inriktad rehabilitering fyra år innan ansökan om sjukersättning, ska rehabiliterings-

åtgärderna betraktas som uttömda då? 
91

 

Den som tycker att lagtexten är otydlig beträffande rehabiliteringsåtgärder, vänder sig 

rimligtvis till förarbeten för att söka finna ytterligare vägledning. Dessvärre är 

beskrivningen av rehabiliteringsåtgärder för rätt till sjukersättning abstrakt utformade 

även i förarbetena.  Bestämmelsen om att rehabiliteringsåtgärder måste ha vidtagits 

innan sjukersättning kan beviljas infördes genom prop. 2007/08:136. På sidan 88 i 

propositionen står följande om rehabiliteringsåtgärder: 

”Utgångspunkten för regeringens förslag i denna proposition är att så många människor 

som möjligt ska ges förutsättningar att försörja sig själva genom förvärvsarbete. Sjuk-

ersättning ska därför i fortsättningen endast komma i fråga om den försäkrades arbets-

förmåga är stadigvarande nedsatt. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar 

och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering 

inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga eller att den 

arbetsförmåga som finns kan förbättras. Bedömningen av om arbetsförmågan är 

stadigvarande nedsatt eller om ytterligare rehabilitering kan leda till att den försäkrade 

återfår någon arbetsförmåga måste utgå från den kunskap som är tillgänglig vid 

prövningstillfället. Det kan inte rimligen vägas in att det i framtiden skulle kunna 

komma fram behandlingsmetoder eller arbetshjälpmedel som gör att arbetsförmågan då 

kan återvinnas. Det är dock inte orimligt att sådana metoder och hjälpmedel kommer att 

tas fram som gör det möjligt för en del av dem som bedömts stadigvarande arbets-

oförmögna att återkomma i förvärvsarbete.” 

 

Detta är den enda informationen som finns i förarbeten om rehabiliteringsåtgärder vid 

sjukersättning. Lagstiftaren har i detta avseende inte vidare exemplifierat vad som 

faktiskt utgör medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Inte heller går det att 

utläsa hur långt innan en ansökan rehabiliteringsåtgärderna behöver ha vidtagits. Vilken 

”kunskap” åsyftar lagstiftaren? Huruvida lagstiftaren har ämnat hänskjuta dessa för-

tydliganden till domstolarna framgår inte, men kan inte uteslutas. 
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4.4.2 Beviskrav i sjukersättningsmål 

Beträffande beviskrav är detta inte fastställt i FPL för förvaltningsmål. Det har heller 

inte ansetts möjligt att fastslå något beviskrav för dessa mål.
92

 Beviskravet anses istället 

variera utifrån sakens beskaffenhet. Ju viktigare eller ömtåligare sak, desto strängare 

krav fordras.
93

 

Inom sjukförsäkringen ska ett läkarintyg styrka en nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom. Vad som avses med begreppet ”styrkt” inom sjukförsäkringsrätten är 

emellertid inte avhandlat i praxis eller doktrin.
94

 Eftersom det inte finns någon 

”måttstock” för domstolarna att förhålla sig till vid bedömningen av rätten till sjuk-

ersättning, är det inte helt orimligt att ändringsfrekvenserna blir högre i vissa domstolar 

än andra. Vad som för någon är stadigvarande nedsatt sjukdom, omfattningen av denna 

och vidtagna rehabiliteringsåtgärder, behöver inte vara det för en annan. Oklarheten 

kring beviskravet i sjukersättningsmål medför att utrymmet för godtyckliga 

bedömningar ökar. 

 

4.4.3 HFD 2011 ref. 63 I-III 

En sammanfattning av prejudikatet i HFD 2011 ref. 63 I-III har givits i avsnitt 2.2.1. 

 Genom HFD:s bokstavstolkning av formuleringen ”[…] inte bedöms kunna leda till att 

den försäkrade återfår någon arbetsförmåga” (författarens kursivering) som återfinns i 

såväl 33 kap. 6 § SFB och förarbeten
95

 fastställde HFD att det inte finns något faktiskt 

krav på att rehabiliteringsåtgärder ska ha vidtagits. Om åtgärderna bedöms sakna utsikt 

för att förbättra arbetsförmågan behöver de således inte ens vidtas. 

I min mening finns det två sidor av myntet när det gäller HFD:s prejudikat. Dels går det 

att hävda att rättsläget blir klarare eftersom det nu finns ett komplement till den spretiga 

lagtexten och det tämligen intetsägande förarbetsuttalandet. Prejudikatet har förtydligat 

rättsläget något om rehabiliteringsåtgärdernas vara eller icke vara. Å den andra sidan 

lämnar prejudikatet några tomrum efter sig. Hur ska domstolen avgöra att medicinsk 

och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte kan medföra att en försäkrad får tillbaka 
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sin arbetsförmåga? Rätten saknar ju i regel medicinsk kunskap och som visats ovan, 

tolkas begreppet arbetsförmåga på olika sätt av jurister och läkare. Öppnar prejudikatet 

snarare inte upp för ytterligare godtyckliga bedömningar? När ska rehabiliterings-

åtgärder bedömas sakna utsikt för att förbättra arbetsförmågan? Jag anser att dessa 

frågor, med emfas på den senare, behöver förtydligas. 

 

4.5 Slutord och förslag de lege ferenda 

 

Sammanfattningsvis anser jag att Försäkringskassans handläggning i sjukersättningsmål 

inte kan anses vara en bidragande faktor till den stora diskrepansen i ändringsfrekvenser 

för sjukersättningsmål vid landets förvaltningsrätter. 

Genom praxisstudien har det belysts ett antal faktorer som kan vara orsaker till 

förvaltningsrätternas olika ändringsfrekvenser i sjukersättningsmål. Som visats 

tillämpar förvaltningsrätterna i Stockholm och Uppsala (som har låga ändrings-

frekvenser i sjukersättningsmål) en strikt legalitetsprincip, likt den som ursprungligen 

tillämpas på Försäkringskassan. Den främsta orsaken till att många försäkrade får 

avslag på överklaganden vid dessa domstolar är brister i de medicinska underlagen, 

något som jag menar ytterst beror på att begreppet arbetsförmåga inom den medicinska 

vetenskapen tolkas annorlunda än i juridiken. Detta behöver lagstiftaren bli medveten 

om. 

Det har även redovisats faktorer som kan ha bidragit till att ändringsfrekvenserna i 

sjukersättningsmål vid förvaltningsrätterna i Luleå och Jönköping är höga. Till att börja 

med är SFB spretig och lagstiftaren lyckas inte på ett ändamålsenligt sätt ge läsaren 

inblick i vad rehabiliteringsåtgärder är och hur långt innan en prövning om sjuk-

ersättning de behöver ha vidtagits. Denna otydlighet återfinns även i förarbeten till SFB. 

Lagstiftaren har där vare sig definierat vad rehabiliteringsåtgärderna består i eller fast-

ställt när dessa behöver vidtas, något som öppnar för att de avsett hänskjuta 

förtydligandet av rehabiliteringsåtgärderna till domstolarna. I avgörandet HFD 2011 ref. 

63 I-III, som ju är prejudicerande, fastställer HFD att rehabiliteringsåtgärder inte 

behöver vidtas om de bedöms sakna utsikt för att förbättra arbetsförmågan. Prejudikatet 

kompletterar lagtexten och förarbetsuttalandena något, men lämnar även några frågor 

obesvarade. När kan det bedömas att rehabiliteringsåtgärder faktiskt inte medför att en 
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försäkrads arbetsförmåga förbättras? Hur ska denna bedömning företas av domstolarna, 

som har en annan syn på arbetsförmåga än vad läkarkåren har? 

Dessa faktorer, tillsammans med faktumet att beviskravet i sjukersättningsmål inte är 

preciserat, medför att rättsläget beträffande rehabiliteringsåtgärder inom ramen för 

sjukersättning fortsatt är oklart. 

Vilka effekter har då den snåriga lagtexten och de abstrakta förtydligandena i förarbeten 

beträffande rehabiliteringsåtgärder? Jag menar att dessa två faktorer kan ha bidragit till 

förvaltningsrätternas höga ändringsfrekvenser innan HFD 2011 ref. 63 I-III. Beträffande 

höga ändringsfrekvenser härefter, torde HFD:s prejudikat spela en inkluderande roll.  

Det oklara rättsläget beträffande rehabiliteringsåtgärderna leder till att de offentlig-

rättsliga principerna, i huvudsak likhetsprincipen och legalitetsprincipen, inte kan 

upprätthållas. För att återknyta till uppsatsens inledande citat, är det viktiga inte att 

avgörandena i sjukersättningsmål är ”rätt eller fel”. Däremot behöver, för att 

sjukersättningsbesluten ska kunna betraktas som riktiga, likhetsprincipen tillämpas i alla 

beslut. Statistik rörande ändringsfrekvenserna i sjukersättningsmål under år 2011 visar 

att detta inte är fallet. Alla är inte lika inför lagen. Praxisstudien visar att legalitets-

principen inte heller efterföljs av alla domstolar. 

En mer enhetlig och på legalitet baserad rättstillämpning vid bedömningen av rätt till 

sjukersättning behöver inte enbart vara en vision. Jag menar att det är fullt möjligt att 

förvaltningsrätternas bedömningar i sjukersättningsmål kan bli mer likformiga. Till att 

börja med behöver lagstiftaren bli medveten om att begreppet arbetsförmåga tolkas 

olika inom olika professioner. Genom att därmed förtydliga hur arbetsförmåga ska 

tolkas och vem som ska mäta den i sjukförsäkringen skapas en större enhetlighet, något 

som sjukförsäkringen i många avseenden idag saknar. Lagstiftaren behöver även 

förtydliga regelverket för rehabiliteringsåtgärder genom införande av nya, mer enhetliga 

bestämmelser i SFB med åtföljande vägledande preciseringar i förarbeten. 

Förtydligandet bör härvidlag vara förankrat i prejudikatet som fastställdes med HFD 

2011 ref. 63 I-III, men även den utveckling som har skett genom praxis från 

kammarrätterna under år 2012. Som ett komplement till detta bör HFD i ytterligare ett 

prejudicerande avgörande göra ett mer konkret ställningstagande beträffande 

rehabiliteringsåtgärder, och förtydliga när dessa ska bedömas sakna utsikt för att 

förbättra arbetsförmågan. 
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