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FÖRKORTNINGAR

AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring
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FL Förvaltningslag (1986:223)

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)

FT Förvaltningsrättslig tidskrift

HFD Högsta förvaltningsdomstolen respektive högsta
förvaltningsdomstolens årsbok
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KR Kammarrätten
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SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SOU Statens offentliga utredningar

SvJT Svensk Juristtidning
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1. INLEDNING

1.1 SYFTE

Tydliga regler och transparenta domar och beslut är en förutsättning för att

maktdelningsprincipen ska få ett praktiskt genomslag. Rättsstaten är inte möjlig

i ett samhälle där tillämpare kommer undan med dunkla (sken)motiveringar till

domslut, eller där den administrativa ordningen är så oklar att den i praktiken

lämnas över i händerna på den enskilda tjänstemannens tycke och smak. Den

offentliga rätten, som förvisso utövas under lagarna som ett utflöde av

legalitetsprincipen, är måhända särskilt utsatt i detta hänseende. Inte bara för

att vi nu rör oss inom den del av juridiken som reglerar det offentligas makt

gentemot den enskilda medborgaren, utan för att besluten så ofta – även de

rättsliga överprövningarna av samma beslut – i praktiken mynnar ut i allmänna

rimlighetsbedömningar, i vart fall så länge vi håller oss till

förvaltningsbesvären. (jfr laglighetsprövningen).

Ambitionen är att undersöka spelreglerna för den förvaltningsrättsliga

processen, närmare sagt de regler som är avsedda att styra rättens insamling

och prövning av processmaterialet. Utan tydliga riktlinjer för handläggningen

av ett mål blir den rättsliga prövningen lätt godtycklig, och det beslut som tas

kommer att vara svårt att bedöma riktigheten av. Med begreppet

”probleminventering” i uppsatsens titel menas en översyn av regelverket och

tillämpningen i syfte att nå en slutsats om detta försvårar en rättssäker

handläggning.

Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med kunskap om hur en bristande

förutsebarhet i förvaltningsprocessen – mer specifikt i mål om sjukersättning i

socialförsäkringsprocessen – skapar grogrund för en rättsosäker prövning av

individens lagstadgade rätt till social förmån. I den mån denna brist har sitt

upphov i en rättsfråga har jag också för avsikt att försöka fastställa kriterier för

hur man kan besvara denna fråga.
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Redogörelsen blir vissa gånger mer generaliserande mot förvaltningsprocessen

i stort, andra gånger mer specifikt riktad mot socialförsäkringsbalken.

Avgörande är i vilken mån regleringen avviker eller ej från gängse ordning.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

1. Vilka oklarheter finns för fastställandet av utredningsskyldighetens

omfattning i mål om sjukersättning? Vilka kriterier kan ställas upp för att

fastställa denna?

2.  Vilka oklarheter finns för bevisprövningen i mål om sjukersättning? Vad

gäller särskilt för de olika momenten i bevisprövningen?

1.3 METOD OCH MATERIAL

Metodmässigt förhåller jag mig i denna framställning fritt till de traditionella

rättskällorna, jfr den så kallade rättskälleläran1. Anledningen till detta är att jag

vill identifiera problem för den rättsliga tillämpningen. Det finns då ingen

anledning att begränsa sig till enbart avgöranden från exempelvis Högsta

förvaltningsdomstolen, utan också praxis från underrätterna kan tjäna detta

syfte2. Av denna anledning finns i detta arbete flera hänvisningar till domar

från kammarrätterna3. Det innebär inte att uppsatsen ska ses som en

praxisstudie, rättsfallen lyfts istället fram för att exemplifiera och illustrera.

Domstolens utredningsskyldighet är en rättsfråga. Bevisprövningen rymmer

såväl rättsfrågor som faktiska frågor. Frågor om beviskrav, bevisbörda och

utredningsskyldighet behandlas mer traditionellt rättsdogmatiskt än fråga om

1 Se t.ex. Bernitz 2010, s. 29 f
2 Jfr Lavin 1989, s.121
3 Man kan för övrigt diskutera kammarrättspraxis status som rättskälla, se t.ex. Lindkvist &
Lyhagen 2014, s.20, även om rättskällevärdet är lägre än hos de traditionella rättskällorna
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bevisvärdering, som ju är fri. Denna senare fråga diskuteras därför snarare med

utgångspunkt i exempelvis uppföljande studier och resonemang i litteraturen

om vad som är en adekvat hjälp(vetenskap) för rättens värdering och inte, och

vad som är ett praktiskt fungerande bevismedel. Sammanfattande kan ansatsen

för denna uppsats beskrivas som rättsanalytisk. Kännetecknande för den

rättsanalytiska metoden är enligt Sandgren en analys mer eller mindre knuten

till rättskällorna (jfr förra stycket), utmärkt av en ”ganska fri argumentation”.

På så sätt ges också utrymme för kritisk granskning av rättsläget

(problematisering).4

Den rättsanalytiska metoden inskränker sig inte likt den rättsdogmatiska till en

normativ rekonstruktion av det rättsliga systemet, den får istället sägas

innefatta en bredare analys av de rättsliga reglerna. Det innebär att jag

exempelvis kan undersöka utomrättsliga verktyg för att kunna nå en slutsats

om hur det juridiska regelverket faktiskt tillämpas, även om jag inte har för

avsikt att närmare granska myndighetsnormering i form av råd och

vägledningar i detta arbete. Eftersom syfte och problemställning i denna

framställning i hög grad är problematiserande framför att vara primärt praktiskt

åsyftande med tydlig resultatorientering, något som har anförts som

karakteristiskt för den rättsdogmatiska metoden, är den rättsanalytiska metoden

enligt min mening bäst anpassad för de här valda frågeställningarna.5 Ansatsen

från min sida är snarare att analysera rätten, att kritiskt granska denna och

bedöma vilka konsekvenser valda lösningar fått/kan få, framför att fastställa

”gällande rätt”. Med den valda metoden kan jag avhandla icke-normativa

frågor om exempelvis bevisvärdering, även om min utvärdering av

bevisvärderingen i varje fall i någon utsträckning kan sägas vara normativt

bevisteoretisk6.

Högsta förvaltningsdomstolen klargjorde i HFD 2011 ref. 63 hur rekvisiten för

sjukersättning ska tolkas, tre mål som i någon mån sedan följdes upp av särskilt

HFD 2013 ref. 44 respektive 60. Många av resonemangen har sin utgångspunkt

4 Se vidare i Sandgren 2005, s.648 ff
5 Jfr Kleineman, rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni 2013, s.24 f
6 Jfr Lindkvist & Lyhagen 2014, s. 18 f
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i dessa domar. Vad beträffar utredningsskyldigheten i socialförsäkringsmål, se

särskilt RÅ 2010 ref. 120.

Vad som kan sägas vara ”standardverket” på ämnet bevisfrågor i

förvaltningsprocessen är Christian Diesens och Annika Lagerqvist Veloz Rocas

Bevisprövning i förvaltningsmål. Verket utgör en volym i en serie där Diesen

m.fl. undersöker bevisprövning i, för förvaltningens del, migrationsärenden och

skattemål (se volym 3 och 8). För detta arbete är det bara den allmänna

överblicken som är av intresse, mer än möjligen något resonemang från

utlännings- och skatterätten som går att analogisera till det

socialförsäkringsrättsliga området. Allmän bevisteori finner man exempelvis i

Ekelöf, rättegång IV. I övrigt har jag utgått ifrån valda delar av den

bevisrättsliga doktrinen, exempelvis Nordhs serie om bevisrätt och artiklar

publicerade i juridiska tidskrifter.

Ulrik von Essen & Bertil Wennergren behandlar i sin kommentar till

förvaltningsprocesslagen dels vissa bevisfrågor, men jag har använt mig av

kommentaren särskilt för frågor om officialprincipen och

utredningsskyldigheten för förvaltningsdomstolarna. Essens Processramen i

förvaltningsmål ger också viss vägledning.

Specifikt för frågor om socialförsäkring och sjukersättning finns en kommentar

till socialförsäkringsbalken, skriven av Lars-Göran Hessmark et al. Ruth

Mannelqvist har närmare forskat i begreppet arbetsförmåga i sjukförsäkringen,

och om läkarintyget som bevismedel. Hon belyser i sin forskning bland annat

vissa tillämpningsproblem som uppkommer i samband med domstolens

bevisvärdering av samma intyg.

Så långt vad främst avser den rättsliga redogörelsen. När det gäller mer

utvärderande frågor är Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) verksamhet

av intresse. Inspektionen kom med en rapport den 20 oktober 2014 som

avhandlar frågor om hur väl domar motiveras och i vilken utsträckning och

varför beslut och domar rivs upp och ändras. Denna rapport läggs till grund för

framförallt diskussionsdelen. Jag nyttjar mig i arbetet också i mer begränsad
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utsträckning av andra rapporter från t.ex. Försäkringskassan för att belysa

uppkomna problem i praxis.

1.4 AVGRÄNSNING

Avgränsningen till mål om sjukersättning har gjorts mot bakgrund av det stora

antal måltyper som ryms inom förvaltningsprocessen. Att uttala sig generellt

om utredning och bevisning för fler än 600 olika måltyper låter sig inte göras,

och framställningen blir lätt oöverskådlig och disparat.

I uppsatsen behandlas endast nedsättning av arbetsförmåga, med fokus på

sjukdomstillstånd, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Frågor om

utredning och bevisning av vem som är försäkrad och vad som är

beräkningsunderlag för den inkomstrelaterade ersättningen, indragning av

ersättning, återkrav, etc. (jfr kap 34-35 SFB) lämnas alltså därhän. Den med

sjukersättningen besläktade aktivitetsersättningen faller också utanför denna

framställning.

Det ska slutligen understrykas att jag med processuella handläggningsregler

(jfr syftesdelen) här gör en avgränsning till frågor om utredningsskyldighet och

bevisprövning.

1.5 DISPOSITION

Efter denna inledande del följer ett avsnitt om allmän bevisteori och om

officialprincipen med redogörelse för domstolars utredningsskyldighet, särskilt

för förvaltningsprocessen i allmänhet och för socialförsäkringsprocessen i

synnerhet. Här ges en kort historik med rättspolitiska ställningstaganden i fråga

om rätt till sociala förmåner, etc. Tanken är att ge läsaren ett sammanhang och

en ingång till de delar som mer specifikt riktar in sig på mål om sjukersättning
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(avsnitten 3 – 4), genom att först i stora drag behandla gällande rätt på området.

Avsnittet ska ses som en översiktlig introduktion. Sist följer i avsnitt fem en

mer resonerande del kring de resultat som kommit fram under arbetets gång.

Övergripande frågeställningar behandlas sammanhängande i alla delar, där

inledande avsnitt tjänar som teoridel och bakgrund med gällande rätt (lex

generalis), samtidigt som senare delar ska erbjuda en närmare orientering i det

rättsliga materialet vad just avser sjukersättningen (lex specialis).

Diskussionsdelen, slutligen, är särskilt ägnat att lyfta frågornas sammanhang

och belysa dessa ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
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2. BAKGRUND

2.1 ALLMÄN BEVISTEORI

2.1.1 CENTRALA BEGREPP

Anledningen till att en part överklagar ett beslut är att denne vill utverka en

viss, annan rättsföljd. För att lyckas med detta måste parten yrka samma

rättsföljd, formulera ett bevistema kring sitt yrkande, och lägga fram

bevismedel som styrker samma tema. En omedelbar omständighet som leder

fram till denna följd är ett rättsfaktum. En omständighet som har en medelbar

betydelse för fastställandet av ett rättsfaktum kallas för ett bevisfaktum. Ett

hjälpfaktum har, som begreppet antyder, inte ensam betydelse för fastställandet

av ett rättsfaktum. De stärker eller försvagar endast värdet av ett bevis genom

att tillföra information om betingelserna för ett visst bevisfaktum.7 Hjälpfakta

går in under samma kategori av indirekt bevisning som den strukturala

bevisningen och indicier, där bevisfaktum istället utgör direkt bevisning i

egenskap av omedelbar betydelse för ett rättsfaktum8. Begreppen är viktiga att

förhålla sig till för att säkerställa en korrekt hantering av regler om bevisbörda

och beviskrav. Endast rättsfakta, eller omständigheter, bör tillåtas att utgöra

slutliga bevisteman, och det är endast beträffande dessa man kan ställa upp en

börda och ett krav9. Av den anledningen är det viktigt att skilja ett rättsfaktum

från ett bevisfaktum och/eller ett hjälpfaktum, något som inte är helt enkelt alla

gånger. Karaktären av bevis- eller hjälpfaktum beror på bevistema och

formuleringen av detta. Det är en bärande princip vid bevisprövningen att

bedöma delarna före helheten, men för att framgångsrikt kunna göra detta

fordras en förståelse för vilka delar som ska värderas på vilka grunder,

7 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s.185
8 Borison, Lindkvist & Mattsson 2013, s.36
9 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 22. Se också Wennergren & von Essen 2013, s.312
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likaledes vilka delar som anförs till stöd för andra delar respektive ska stå

självständiga vid en sammantagen bedömning10.

2.1.2 BEVISBÖRDA OCH BEVISFÖRING

Begreppet bevisbörda innebär att en part måste göra ett åberopat rättsfaktum

tillräckligt sannolikt för att inte tappa målet. Av denna anledning kan

domstolen aldrig ha en bevisbörda, skyldigheten sträcker sig inte längre än till

att ombesörja en tillräcklig utredning genom exempelvis inhämtning av

kompletterande bevisning eller återförvisning till lägre instans (jfr

instansordningsprincipen). Domstolen har alltid att ta ställning till en rättsfråga,

men förekomsten av faktiska förhållanden ankommer på parterna att föra i

bevisning. Det innebär att sannolikheten för ett visst förhållandes existens

visserligen kan vara högre än samma förhållandes icke-existens, men att parten

ändå gör rättsförlust. Annorlunda uttryckt så når rättens bevisvärdepunkt inte

upp till partens bevisbördepunkt11.12

Alla parter är fria att lägga fram bevisning till stöd för den egna uppfattningen,

men då det bara är en part som har bördan får man förstå motpartens

anbringande av bevisning som en metod att sänka den andres möjligheter att nå

upp till sin börda genom att ifrågasätta dennes uppgifter. Det ska i

sammanhanget framhållas att bevisbördan kan vara delad mellan parterna på så

sätt att uppfyller endera parten bevisbördan för ett rättsförhållande åligger det

den andre att kontra detta genom att uppfylla bördan för ett annat förhållande.13

Ofta är det istället så att en part bedöms ha uppfyllt sin bevisskyldighet så att

bevisbördan gått över till motparten om inte denne vill tappa målet. Det rör sig

då om en falsk bevisbörda, i så måtto att den ”äkta” bördan alltid ligger på

10 Diesen 1997 [elektronisk källa]
11 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s.86
12 A.a., s.79
13 A.a., s.79 f
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samma part. På så sätt kan bevisbördan i praktiken komma att skifta flera

gånger under en pågående handläggning.14

Parterna är fria att anföra den bevisning de själva upplever ger dem den bästa

möjligheten att vinna målet, principen om fri bevisföring i 35:1 RB. Få

undantag finns från denna huvudregel, se t.ex. RB 35:14 om vittnesattest.

Emellertid balanseras denna princip något av domstolens möjligheter att avvisa

onödig bevisning, RB 35:7 och FPL 8 §. Av förklarliga skäl måste man dock

vara försiktig med att nyttja denna möjlighet, det är sällan man vet redan innan

ett bevis presenterats om det har någon betydelse för prövningen i sak.

2.1.3 BEVISKRAV

Bevisbördan måste knytas till ett beviskrav, den nivå av bevisning som den

klagande måste nå över för att anses ha uppfyllt sin börda. De olika

beviskraven kan graderas i en skala, i Ekelöf uttryckt som antagligt – sannolikt

– styrkt/visat – uppenbart – säkert15, där de olika intervallen får beteckna olika

grader av sannolikhet för att ett visst förhållande föreligger. Först efter att

domstolen tagit ställning till bevisbörda och beviskrav, och sålunda pekat ut

vem som står risken för att ett visst rättsfaktum inte är visat, kan den skilja

målet ifrån sig.

Det är oundvikligt att begreppen blir vaga och rymmer variationer i

tillämpningen, men skalan tjänar ändå som pedagogiskt hjälpmedel att ställa de

olika kraven emot varandra. I sammanhanget bör dock tilläggas att begreppen i

praxis inte konsekvent på detta sätt ger uttryck för ett krav i relation till andra

krav. Begreppen styrkt/visat skrivs vissa gånger ut för att någonting ska anses

vara bevisat, utan att för den skull säga något om vilket krav som aktualiserats i

det aktuella målet16. Det är vissa gånger en mindre lycklig ordning, som

14 A.a., s.86 f
15 Se också Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 93, för en betydligt mer omfångsrik
gradering
16 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 81f
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beviskravet i sådana fall kan komma att variera beroende på omständigheterna

i det enskilda fallet.

2.1.4 BEVISVÄRDERING OCH BEVISPRÖVNING

Bevisvärderingen är bildandet av en uppfattning om bevisningen lever upp till

kraven eller inte. Principen om fri bevisvärdering anses komma till uttryck i

samma bestämmelse i rättegångsbalken som reglerar den fria bevisföringen, jfr

ovan, och innebär att rätten fritt har att utvärdera bevisningen i enlighet med

kunskapsteoretiska grunder17. I Ekelöfs hänvisning till epistemologiska

grundsatser måste rymmas ett uttryck för att den ”fria värderingen” inte får

tillåtas utrymme för domarens intuition och känsla åt något håll, övertygelsen

ska vara ”objektivt grundad”18. Däremot ger den utrymme att välja metod för

värderingen19.

Här ska bara kort sägas att metoderna är flera och att deras inbördes ställning

inte är en oomstridd fråga (Ekelöf, a.a., s.161ff). Ekelöf precis som Diesen

betonar i sina arbeten vikten av en tydlig strukturering av bevisningen. Jag

kommer att återkomma till denna fråga senare, när jag närmare behandlar

förvaltningsmålen.

Ett samlande begrepp för den prövning av ett föreliggande material som en

domstol har att ta ställning till är bevisprövning. Diesen åsyftar med detta

begrepp den intellektuella process som innefattar en prövning av utredningens

kvalitet likaväl som en bedömning av bevisningens styrka20. I förekommande

fall använder jag mig av begreppet enligt denna definition, även om flera kan

tänkas, då den är tillräckligt bred för att fånga in mina frågeställningar.

17 A.a., s.160, jfr också Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 160
18 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 162)
19 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 122
20 A.a., s. 7
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2.1.5 BEVISSÄKRINGSTEORIN

Slutligen ska något sägas om bevissäkringsteorin. Teorin, som får sitt namn av

att parterna typiskt sett har olika förutsättningar att säkra bevisning21, innebär i

korthet att det är den part som har lättast att anskaffa bevisning som har att

uppfylla en bevisbörda22. Den författare som förmodligen gjort mest för att

befästa teorins betydelse i Sverige är Lars Heuman, som genom sitt omfattande

arbete att systematisera teorins tillämpning i svensk rätt presenterat den som

främsta förklaringsgrund till bevisbördans placering, inte sällan genom att

hävda dess tillämpning när bevisbördans placering är praxis inte är

motiverad23. Heuman står emellertid inte oemotsagd på den punkten24, och att

ge teorin en egen underrubrik i ett arbete av det här slaget kan först te sig

märkligt. Teorin får dock en lite annan innebörd i förvaltningsmålen, som en

del av ansvaret för bevisanskaffningen kan åligga myndigheten på grund av

dess egenskap av starkare part med utredningsresurser, även i de fall då det är

den enskilde som bär bevisbördan. Det innebär inte att teorin skulle vara satt ur

spel, Diesen beskriver det istället sammanfattande som att det är ”den enskilde

som har att svara för utredning/bevisning inom sin egen besittningssfär”25.26

Det är alltså snarare så att det många gånger starkare samspelet mellan

utrednings- och bevisregler i förvaltningsprocessen borde göra teorin mer

dynamisk än vad den många gånger är på den allmänna sidan.

Målsättningen är att denna korta, allmänt hållna teoretiska introduktion till

bevisrätten ska exemplifieras och förtydligas för förvaltningsprocessrätten i

nästkommande delar.

21 Jfr Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009 s. 309 ff
22 Jfr NJA 2009 s. 64
23 Heuman 2005, s. 166 ff
24 Se bl.a. Nordh 2012, s.785
25 Diesens egen kursivering, i Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 84. Jfr också
maktsfärsteorin i Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s.117
26 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 83f
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2.2 SÄRSKILT OM FÖRVALTNINGSPROCESSEN

Denna del kommer att tydligare fokusera på förvaltningsprocessen specifikt.

Tanken är att sedan knyta tillämpningen av FPL till den allmänna bevisteori

som redogjorts för i föregående avsnitt.

2.2.1 OFFICIALPRINCIPEN

Förvaltningsprocessen kännetecknas möjligen särskilt av den så kallade

”officialprincipen”, se 8 § FPL. Principen kan uttryckas som att domstolarna

får eller ska agera självständigt27 och gå utöver en parts egen talan och

framlagda utredning. Domstolen har det yttersta ansvaret för att utredningen är

”fullgod”28, eller tillräcklig för att kunna avgöra målet på handlingarna, 8 § 1

st. Omfattningen av denna skyldighet är emellertid svårare att uttala sig om.

Det som gör bedömningen särskilt svår är den avvägning som måste göras

mellan intresset av materiellt riktiga resultat och domstolens opartiskhet.29 Det

är lätt hänt att motparten upplever att domstolen aktivt söker argument för ett

visst ställningstagande. Här har i doktrinen framförts åsikten att det är viktigt

att företrädesvis processleda parterna framför att vidta egna

utredningsåtgärder30, som man vill komma så långt ifrån ett självständigt

agerande från domstolen som möjligt31. Vidare är det viktigt att processleda på

rätt sätt, dvs. genom att på ett transparent sätt klarlägga vad parterna vill med

sin talan och vad man eventuellt kan tillföra denna, vägledning som liknar den

materiella rådgivningen är utesluten32.

27 Ekelöf, Rättegång I, s.69
28 Jfr Wennergren & von Essen 2013, s. 84
29 A.a., s. 82
30 Vad Essen kallar domstolens ”utredningsplikt”, i förhållande till processledningen, von
Essen 2009, s.227
31 Jfr A.a.s.102. Se också prop. 2009/10:215, s.165
32 Jfr Wennergren & von Essen 2013, s.115
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Officialprincipen är på intet sätt unik för förvaltningsprocessen. Motsvarande

bestämmelser till 8 § FPL hittar man i såväl ärendelagen som i

rättegångsbalken, jfr 12 § ärendelagen och 43:4 andra stycket respektive 46:4

andra stycket RB, se också 42:8 andra stycket33. I lagrummen är

utredningsskyldigheten formulerad som att domstolen ska tillse att målet blir

utrett efter ”vad dess beskaffenhet” kräver. Detta är centralt som det är en

tydlig indikation på att officialprincipen, om än tillämplig i mål av allehanda

slag, betyder väsentligen olika saker beroende på måltyp och omständigheter i

det konkreta fallet. Utredningsskyldigheten beror på måltypen och

skyldigheten i ett brottmål sträcker sig normalt längre än i exempelvis ett mål

om utbetalning av ett mindre ekonomiskt bistånd. Varför

förvaltningsprocessrätten skulle, som anfördes i början på avsnittet, särskilt

aktualisera tillämpningen av officialprincipen har att göra med att den går in

under den offentliga rätten, och således är indispositiv34. Syftet med den

offentliga rättskipningen är inte enbart att bereda parterna ett rättsskydd,

intresset av materiellt tillfredställande resultat gör också att domstolarna i en

större utsträckning måste förvissa sig om att avgörandet är riktigt (jfr dock

nedan).35

Detsamma kan emellertid sägas om brottmålen (jfr t.ex. 35:6 och 45:11 RB)

och de indispositiva tvistemålen. Diesen menar här att direkta jämförelser

förvisso går att göra, men att ansvaret är betydligt mer långtgående i

förvaltningen. Diesen tycks dock inte på samma självklara sätt som Essen gör

utgå ifrån att rätten inhämtar egen utredning endast i undantagsfall, och att den

”huvudsakliga och naturliga” utredningsåtgärden är att processleda. Han anför

istället att domstolen kan vidta betydande bevisanskaffningsåtgärder och att

utredningsansvaret inom förvaltningen inte alls har samma kompletterande

karaktär som på den allmänna sidan36.37 Möjligen är det så att

utredningsplikten för domstolarna idag fått ge vika för en mer omfattande

33 Jfr också Wennergren 1996, s. 77; ”samma grundprincip om att det yttersta ansvaret för
utredningens fullständighet vilar på domstolen gäller såväl för tvistemål och brottmål som för
förvaltningsmål.”
34 Det finns visserligen måltyper även inom förvaltningsprocessen med dispositiva inslag, jfr
Wennergren & von Essen 2013, s. 308ff,
35 A.a., s. 83 ff
36 Jfr Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 13
37 A.a., s. 13 f



18

processledning, till resultat av den numera språkliga formuleringen av 8 § st. 2

FPL och motivuttalandena i propositionen till samma bestämmelse38. Det kan

också vara så att Diesen lägger större vikt vid omständigheten att en enskild i

ett förvaltningsmål typiskt sett antas klara sig utan hjälp från ombud, och att

man därför kan förvänta sig ett mer aktivt handlande från domstolen.

Vad gäller straffprocessen kan man i sammanhanget särskilt erinra om den

ackusatoriska principen som starkt påverkar rättens möjligheter att föra in eget

processmaterial i negativ riktning39. En annan fråga är om man kan anföra skäl

för att förhandlingsprincipen – som likaledes påverkar rättens möjligheter att

agera ex officio – skulle göra sig gällande med varierande grad i indispositiva

tvistemål respektive förvaltningsmål40? Klart är i alla fall att det fortfarande är

svårt att säga något definitivt om rättens möjligheter att införskaffa utredning

ex officio41. Att en domstol i ett brottmål har att fria en tilltalad när åklagaren

inte presenterat en tillräcklig utredning/förundersökning är självklart, men att

tilldöma enskild en förmån för att myndigheten inte fullgjort sin del av

utredningsbördan är inte lika klart. Bilden kompliceras av att utredningsbördan

i ett förvaltningsmål typiskt sett är delad mellan parterna när det är den

enskilde som har bevisbördan42. Ett misslyckande hos endera parten att

uppfylla sin utredningsbörda kan på liknande sätt som med bevisbördan

resultera i en rättsförlust för denne, men då under förutsättning att målet ändå

är tillräckligt utrett enligt 8 § FPL.

2.2.2 OFFICIALPRINCIPEN OCH BEVISREGLERNA

I uttrycket fullgod utredning antyds att utredningen inte på något sätt behöver

vara fullständig för att rätten ska kunna avgöra målet. Utredningen kan vara

behäftad med flera brister men ändå vara godtagbar. Det är enligt Essen på

38 Prop. 2012/13:45 s.116. Jfr också Lindkvist 2013, s. 265 f.
39 Se också NJA 1990 s. 542
40 Jfr t.ex. för skatteprocessen, Hultqvist 1999, s. 403
41 Jfr von Essen 2009, s. 242
42 Jfr Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s.83
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detta stadium reglerna om bevisbörda aktualiseras och får reglera vilken part

som tappar målet på grund av brister i utredningen. Frågan om hur mycket

utredning som krävs innan denna kan anses vara fullgod beror på målets

beskaffenhet som enligt honom är avhängig två faktorer, dels vad målet

materiellt gäller, dels partsförhållandena.43

Det har anförts att beviskravet skulle ha en direkt inverkan på kravet på

utredning, på så sätt att ett högre beviskrav skulle medföra krav på mer

utredning44. Självfallet är det svårare att nå upp till ett högt beviskrav om

utredningen uppvisar klara brister, i dessa fall kan man inte säga något om hur

eventuell annan bevisning skulle påverka utgången, dvs. om bevisningens

robusthet45. Essen menar emellertid att en sådan ordning är svår att påvisa i

praxis och att bevisbördans placering också spelar en roll i sammanhanget.

Beviskravet i sig förefaller enligt honom därför inte kunna läggas till grund för

en bestämning av utredningsansvaret. Mot bakgrund av att utredningsbördan på

en offentlig part i de fall då det är den enskilde som har bevisbördan i praktiken

kan fylla en funktion som bevisbördelindring, och så bör göra då den offentliga

parten typiskt sett har de avgjort bästa utredningsförutsättningarna, ligger det

enligt min mening närmast att konsekvent ställa högre krav på myndigheters

utredning om det ställts upp ett högt beviskrav för måltypen. Kvarstående

osäkerhet bör nämligen av rättsäkerhetsskäl i sådana fall gå ut över den

offentliga parten46. Med för lågt ställda krav på utredningar med tillhörande

höga beviskrav blir risken då uppenbar att man får leva med materiellt felaktiga

domar, något som visserligen inte behöver upplevas som ett större problem i

sammanhanget, jfr stycke nedan om förvaltningsprocessens funktion. Fråga

uppkommer dock hur pass förenlig en sådan ordning är med officialprincipen.

En annan sak är att officialprincipen, som sagts inledningsvis, gör sig gällande

med olika styrka beroende på måltyp.

43 Se Wennergren & von Essen 2013, s. 88 f, som bl.a. hänvisar till domstolsutredningen, SOU
1991:106 del A s.527)
44 Borison, Lindkvist & Mattsson 2013, s. 40 f. Uttalandet tar dock sikte på skatteprocessen,
där någon utredningsskyldighet i traditionell mening enligt författarna inte förekommer.
45 Jfr Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 187 f
46 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 83
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2.2.3 OFFICIALPRÖVNINGEN OCH SYFTET MED

FÖRVALTNINGSPROCESSEN

Det är myndigheterna som har det yttersta ansvaret för att förverkliga den

materiella lagstiftningen. Av denna anledning är domstolens möjligheter att

bedöma omständigheter som inte tillförts målet och att efterforska alternativ

begränsade, vad som i doktrinen benämnts som att domstolarna inte har någon

officialprövningsskyldighet47. Syftet med en rättslig prövning av överinstans

kan av denna anledning sägas vara att i huvudsak bereda den enskilde

rättsskydd (rättssäkerhet) mot en felaktig maktutövning (jfr Montesquieus

maktdelningsprincip), en linje som bland annat Essen driver i sin kommentar,

se vidare nedan. Emellertid är det svårt att säga något definitivt om syftet med

högre domstolsprövning i förvaltningsmål.

I motiven till förvaltningsprocesslagen framhålls såväl intresset av materiellt

riktiga avgöranden som det av att värna den enskildes rättsskydd och erbjuda

denne en rättssäker prövning48, vad som kan benämnas som den kontrollerande

funktionen. Essen menar att lagstiftaren med ”rättsskydd” ser ut att ha utgått

från rätten till överprövning av myndighetsbeslut. Hur avvägningen mellan

(den enskildes) rättsskydd och materiellt korrekta avgöranden skulle göras

utvecklades däremot inte närmare. Dessa båda strävanden står emellertid inte

nödvändigtvis i ett motsatsförhållande till varandra,49 men kan särskilt komma

att aktualiseras när fråga uppkommer om domstols möjlighet att hjälpa

offentlig part att utforma sin talan mot enskild.

I kommentaren till förvaltningsprocesslagen lyfts fram företrädesvis tre skäl att

processleda offentlig part. En utebliven ledning kan utmynna i materiellt

felaktiga resultat. Vidare kan det många gånger vara svårt att på förhand veta

om vad som framkommer vid en komplettering egentligen kommer att gynna

den ena parten framför den andra. Till detta kommer att myndigheten kan

47 Wennergren & von Essen 2013, s. 100. Jfr dock Westberg 1988, s. 35 f. Begreppet
officalprövning tycks då inte ha någon vedertagen betydelse i doktrinen.
48 Se t.ex. prop.1971:30 del 2 s. 278 ff
49 Wennergren & von Essen 2013, s.16 f
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väntas överklaga en dom där man missbedömt sin utredningsbörda, för att

sedan ”komma igen” med ett berikat processmaterial i en överprövning,

förutsatt att detta då är tillåtet. En sådan ordning gifter sig inte väl med

instansordningsprincipen.50

Essen ställer sig dock kritisk till att tillmäta dessa förhållanden någon i vart fall

avgörande vikt för frågan om domstolens utredningsskyldighet och lyfter fram

förvaltningsprocessens kontrollerande funktion som den centrala, i syfte att

bereda den enskilde ett rättsskydd.51 Några invändningar kan dock presenteras

mot att den kontrollerande funktionen nödvändigtvis skulle ha ett avgjort

försteg gentemot intresset av materiellt korrekta avgöranden.

Prövning av enskilds rätt till sjukersättning är liksom de flesta mål i

förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär och innefattar som sådan, mer än en

laglighetsprövning, en lämplighetsprövning av rätten, jfr överklaganderegeln i

SFB. Det ska dock sägas att förvaltningsbesvären i första hand tar sikte på

laglighetsfrågor, och att distinktionen mellan lämplighets- och

laglighetsprövning inte är helt klar52. Vidare gäller att domstolen ska tillämpa

den vid prövningen gällande lagstiftningen, något som kan leda till en

bedömning på andra grunder än i tidigare instans53. Slutligen kan en delvis ny

bedömning bli resultatet av att parten för de flesta fall får anföra nya

omständigheter i senare instans.

Inledningsvis ska bara kort sägas att vissa författare och tillämpare synes

betona intresset av materiellt riktiga avgöranden mer än andra. Exempelvis

Petrén framhöll särskilt som ledstjärna för handläggningen av förvaltningsmål

materiellt riktiga avgöranden, något som skulle förverkligas med en utredande

verksamhet54. Spörsmålet är av mer än enbart teoretiskt intresse, då syftet bör

ha en påverkan på vilka krav man ställer på en fullgod utredning. Den utförliga

50 Wennergren & von Essen 2013, s. 97.
51 Wennergren & von Essen 2013, s. 97 f., se också prop. 1994/95:27 s.141 och 1995/96:22 s.
79
52 Se t.ex. Ragnemalm 2012, s.147
53 RÅ 1988 ref. 13. Jfr RÅ 1996 ref. 5
54 Petrén 1977, s.166 f. Det bör dock noteras att flera förvaltningsprocessuella förändringar
skett sedan artikeln skrevs
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utredningen ger naturligtvis bättre förutsättningar för korrekta avgöranden,

något som kan vara särskilt viktigt om förhållandena är komplicerade55.

2.2.4 TVÅPARTSPROCESSEN OCH

INSTANSORDNINGSPRINCIPEN

Sedan 1996 är förvaltningsprocessen en tvåpartsprocess, 7 a § FPL56. I motiven

sägs att syftet med ändringen från den tidigare enpartsprocessen bl.a. varit att

utredningen vinner på ett motpartsförhållande. Liknande tankegångar har

uttryckts i litteraturen57. Därutöver kommer utrymmet för prejudikatbildning

att öka när myndigheten får möjlighet att överklaga ett avgörande som upplevs

som felaktigt, och tyngdpunkten kommer att på ett tydligare sätt förflyttas till

prövning i första domstolsinstans. Den enskilde skulle också få en större tilltro

till domstolarnas opartiskhet och lättare få kunskap om vad som krävs för att

vinna en process. 58 På samma grunder har Lavin till och med ifrågasatt om den

tidigare enpartsprocessen egentligen är förenlig med principen om fair trial i

art. 6 Europakonventionen59.

Kontrariteten till trots bör man fortsatt ha med sig att förvaltningsmålens

indispositiva karaktär innebär att den objektivitetsplikt som åligger

tjänstemännen på myndigheten och som följer av RF gäller även vid en fortsatt

domstolsprocess av ett överklagat beslut, liknande den en åklagare har i ett

brottmål, jfr RB 23:4. Myndigheten är därför inte fullt ut en ”part” i målet på

samma sätt som en enskild är det. Med det sagt så kan denne räkna med att

behöva argumentera för sin egen sak och kanske även komplettera materialet,

då man kan utgå ifrån att en myndighet som redan prövat frågan kommer att

55 Jfr bl.a. RÅ 1990 ref 64
56 Notera dock st. 2, som innebär att stadgandet inte är tillämpligt om beslutet överklagas direkt
till kammarrätt. Det innebär exempelvis att mål om att få ut allmänna handlingar fortfarande är
enpartsmål.
57 Se t.ex. Borison, Lindkvist & Mattsson 2013, s.37
58 Prop. 1995/96:22 s. 72 f och 95f
59 Lavin 2001, s.99 f. Jfr lag (SFS 1994:1219) om den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
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försvara skälen för det egna beslutsfattandet60. Essen har beskrivit detta

förhållande som att myndigheternas verksamhet – till skillnad från

domstolarnas – får vara och i regel är intressebevakande61.

Det är naturligt, inte minst av processekonomiska skäl, att med beaktande av

instansordningsprincipen koncentrera utredningen till första instans. I praxis

återförvisar man vid konstaterade brister i utredningen allt som oftast målet till

förnyad handläggning i lägre instans framför att anbringa ny utredning för

prövning först i överrätt, jfr t.ex. RÅ 2010 ref.120. Att så inte behöver vara

fallet syns exempelvis i KRNSU mål nr 2768-2004, där kammarrätten

inhämtade sakkunnigutlåtande, jfr 110:14 SFB och 24 § FPL.

Omständigheterna i det målet var speciella såtillvida fråga uppkom om den

försäkrade uppvisat arbetsförmåga genom att ta hand om sjukt barn

(vårdbidrag). En specialist uttalade att det inte är orimligt att en moder utför

omfattande arbetsuppgifter i relation till det egna barnet samtidigt som hon

saknar arbetsförmåga i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete

(fallet rörde sjukpenning). Se också KRNSU mål nr 1008-2005.

Processledningen oaktad åligger det som en konsekvens av ett kontradiktoriskt

förfarande primärt parterna att formulera sin talan, och att yrka allt man vill

yrka med alla omständigheter och den bevisning som kan ha betydelse för

utgången i målet. Nya omständigheter kan visserligen föras in i processen i alla

instanser utom högsta förvaltningsdomstolen, om det inte finns särskilda skäl

mot det, jfr 37 § FPL. Klart är i alla fall att processramen som parterna ställt

upp med sin talan – mot bakgrund av vad som ovan sagts om avsaknaden av en

officalprövningsskyldighet – måste utgöra en yttre ram för en domstols

utredande verksamhet.62.

Med denna del har jag nu utvecklat utgångspunkten för detta arbete, att

utrednings- och bevisregler i förvaltningsprocessen samspelar och måste

60 Jfr Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 83
61 Wennergren & von Essen 2013, s. 20
62 Jfr dock 29 § FPL. Att rätten kan döma utöver yrkandena till enskilds förmån betyder
emellertid inte att man bör efterforska den möjligheten, särskilt som det ska krävas särskilda
skäl för att göra det.
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förstås som två mer eller mindre, beroende på vilken part som har bevisbördan,

integrerade bedömningsgrunder för ett avgörande i sak, och om ett sådant är

möjligt i föreliggande skick. Rätten kan inte nå en slutsats grundad på

handlingarna i målet utan att ställa frågor om utredningens kvalitet och om en

eventuell brist i detta avseende får några bevismässiga konsekvenser.

Nedan följer en introduktion till socialförsäkringsprocessen och den materiella

bedömningen av rätten till sjukersättning, innan reglerna närmare belyses i det

sammanhang som nu målats upp.

2.3 SOCIAL- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSPROCESSEN

Utredningen i socialförsäkringsärenden är närmare reglerad i 110 kap

socialförsäkringsbalken (SFB). I 110:13 st. 1 finner man samma lokution som i

FPL och RB, ärendena ska vara så utredda som deras beskaffenhet kräver. I st.

2 kan man utläsa att del av utredningsbördan faller på den enskilde som vill

utverka viss förmån, men det torde står klart att myndighetens

utredningsansvar får sägas vara vidsträckt, uppdelningen till trots63.

Skyldigheten för den försäkrade är i den här typen av mål utsträckt gentemot

vad som gäller för förvaltningsprocessen i allmänhet, i så måtto att den

enskilde självmant måste anbringa viss utredning om den egna situationen,

typiskt sett i formen av ett läkarintyg, jfr 27:25 i balken, utöver att bidra med

den egna berättelsen och eventuella dokument i sin ägo (jfr ”besittningssfären”

ovan). Att läkarutlåtande ska ges in i samband med en ansökan om

sjukersättning framgår av 3 § förordning (2002:986) om sjukersättning och

aktivitetsersättning.

Av 110:14 följer den handläggande myndighetens utredningsbefogenheter.

Myndigheten får göra förfrågan hos möjlig uppgiftslämnare, exempelvis läkare

eller den försäkrades arbetsgivare. Den får besöka den försäkrade, inhämta

yttrande av viss läkare (ofta en försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR) och

63 Hessmark et al.2013, kommentaren till 110:13
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begära att den försäkrade genomgår en undersökning för bedömning av det

medicinska tillståndet och arbetsförmågan, samt behovet av hjälp i den dagliga

livsföringen och behovet av och möjligheterna till rehabilitering. Denna

befogenhet är vidare utsträckt för sjuk- och aktivitetsersättningens del i 110:22,

där det framgår att den försäkrade för rätt till ersättning kan behöva genomgå

försäkringsmedicinsk utredning på sjukhus eller vårdinrättning under högst 30

dagar. Av 110:21 följer att den försäkrade efter anmaning måste ge in särskild

försäkran eller utlåtande av arbetsgivaren.

Nämnda bestämmelser reglerar utredningsskyldigheten och befogenheterna för

beslutande myndighet, oftast försäkringskassan. Regleringen av utredningen

hos beslutsmyndigheten återverkar på vad som får anses vara tillräckligt för

”målets beskaffenhet” vid en senare överprövning i domstol.

2.3.1 SJUKERSÄTTNINGEN OCH 2008 ÅRS REFORM

Numera finner tillämparen regler om socialförsäkring i en samlad balk,

Socialförsäkringsbalken. Tidigare var frågorna reglerade i ett lapptäcke av

lagar, såsom lag om allmän försäkring (AFL) och lag om arbetsskadeförsäkring

(LAF).

Förutsättningarna för att tillerkännas sjukersättning regleras närmare i 33 kap.

SFB. I materiellt hänseende är den stora nyheten den reform som drevs igenom

2008 och som i huvudsak innebar att arbetsförmågan skulle prövas mot hela

arbetsmarknaden, inklusive stödanställningar64. Hänsyn tas inte längre till

omständigheter som yrke, bosättning eller ålder, endast arbetsförmågan ska

spela en roll för bedömningen65.

Rätten till sjukersättning kan brytas ner i två rekvisit, ett varaktighets- och ett

rehabiliteringsrekvisit. Den försäkrade ska ha en stadigvarande nedsatt

arbetsförmåga, och medicinsk behandling och rehabilitering ska inte bedömas

64 Prop. 2007/08:136, s. 103
65 A.a. s. 88
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kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga, SFB 33:6.

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2011 ref. 63 fastslagit att

bedömningen av rätten till ersättningen bedöms i två steg, dessa båda moment

efter varandra66.

Av samma referat följer att kravet på stadigvarande nedsatt arbetsförmåga inte

innebär ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram tills

pensionsåldern, när den enligt motiven ska förväntas bestå under all

överskådlig framtid67. Kan inga generella slutsatser dras om nedsättningen över

tid blir det avgörande den utredning som föreligger i det enskilda fallet, HFD

2011 ref. 63 III.

Reformen har i doktrinen sammanfattande beskrivits som ett tydligare ansvar

på individen att ta tillvara på den arbetsförmåga som denne trots allt kan ha,

trots sjukdomstillstånd68. Utvecklingshistoriskt kan man under den senare

hälften av 1900-talet spåra en ändring av attityden till den sjuke och dennes

arbetsförmåga. Från att under 50-talet ha betraktats som ett samhälleligt,

kollektivt ansvar, banade man under 80- och 90-talen väg för ett större

ansvarstagande hos arbetsgivaren. Idag har vi en ordning där arbetstagarna ska

motiveras till arbete, där funktionsnedsättningen visserligen är ett hinder i

vardagen, men där individens väg till bättring går genom sysselsättning, och

där fokus således måste ligga på att motivera patienten till att vara aktiv i en

anställning.69

66 Se också HFD 2013 ref. 60
67 Se också SFB 33:17, ny utredning om arbetsförmågan ska göras åtminstone vart tredje år
68 Mannelqvist 2008, s. 509 f
69 Mannelqvist 2012 A, s. 28 ff. Se också SOU 2009:89
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3. UTREDNINGSSKYLDIGHET I MÅL OM

SJUKERSÄTTNING

3.1 UTREDNINGSSKYLDIGHET AVSEENDE RÄTTS- OCH

BEVISFAKTA

På liknande sätt som funnits behövligt avseende bevisprövningen kan man vara

betjänt av en uppdelning i bevis- och rättsfakta också för frågan om domstols

utredningsskyldighet. Lindkvist menar att endast bevisfakta kan vara föremål

för domstols utredningsskyldighet. Rättsfakta kan bara bli föremål för rättens

materiella processledning (”utredningsskyldighet”), och bör som sådan

differentieras från den egentliga utredningsskyldigheten. Anledningen till detta

är enligt honom att domstolars aktivitet i ”alla rimliga fall” avseende rättsfakta

begränsas till ett förtydligande av parternas talan.70 Vad som ska betraktas som

omständigheter i mål om sjukersättning utvecklas vidare i bevisdelen, avs. 4.

Själv är jag benägen att skilja den materiella processledning som görs i syfte att

förtydliga processmaterialet från den som görs för att berika det. Som nämnts

inledningsvis kan det anföras goda skäl för rätten att genom ledning låta

parterna själva berika ett otillräckligt material för avgörande, framför att rätten

agerar självmant71. Materiell processledning i syfte att berika underlaget för ett

avgörande i sak menar jag är en utredningsåtgärd som faller inom ramen för

rättens utredningsskyldighet.

Frågan kan få praktiska implikationer för rätten till sjukersättning. Gör man likt

Lindkvist gällande att det inte finns något egentligt utredningsansvar för

rättsfakta borde konsekvensen av att ställa upp två rekvisit för rätt till

ersättning innebära att domstolen inte har någon skyldighet – i alla fall initialt –

att utreda om möjligheterna till rehabilitering är uttömda, om den enda

omständighet som gjorts gällande av en försäkrad är den stadigvarande

70 Lindkvist 2014, s.662 f
71 Se vidare i Wennergren & Essen 2013, s.118 f. Se också Lavin 1991, s.68
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nedsättningen. Ett sådant synsätt på utredningsskyldigheten i just mål om

sjukersättning menar jag dock kan ifrågasättas – inte minst mot bakgrund av att

den enskilde förväntas processföra utan ombud72 – som det i den praktiska

tillämpningen visat sig svårt att skilja de båda omständigheterna från varandra,

även för praktiserande jurister73. Jag vill mena att den enskilde genom att

hävda stadigvarande nedsättning nog samtidigt får anses hävda att

rehabilitering inte kommer att hjälpa denne i arbete, varför man närmast skulle

kunna tala om, med en formulering lånad från Lindkvist, ett rättsfaktum som

s.a.s. redan ”ligger i luften”. En annan sak är att domstolen då kan behöva

processleda parten att prestera bevisning också gällande denna andra

omständighet. Det har anförts att om domstolen syftar till att med materiell

processledning utforska en parts vilja i processen (här att utfå ersättning), borde

det stå klart att rätten ska ingripa för att förtydliga vilka omständigheter

(rättsfakta) som finns att ta ställning till i målet, om inte parten uttryckligen

åberopar sig på en omständighet74.

3.2 OFFICIALPRINCIPENS TILLÄMPNING

När domstolen – vad avser rättens ansvar för en fullgod utredning i ett visst fall

– inom den allmänna processen gör en distinktion mellan dispositiva och

indispositiva tvister, skiljer man inom förvaltningsprocessen mellan gynnande

och betungande beslut från myndigheter. När enskild söker utverka gynnande

beslut i form av social förmån anses domstolens utredningsskyldighet vara mer

begränsad än när försäkringskassan exempelvis vill ålägga någon att återbetala

en redan utbetalad ersättning75. Följaktligen är utredningsskyldigheten större

när det är den offentliga parten som har bevisbördan, något som borde falla sig

72 Det är sällsynt att den enskilde beviljas rättshjälp i ett socialförsäkringsmål, jfr
Riksrevisionen, 2014, s.80
73 Se t.ex. ISF 2013, s.49
74 SOU 1982:26 s.124. Det ska dock påpekas att uttalandet i SOU:n tar sikte på dispositiva
tvistemål, med åberopsbörda på parterna, till skillnad från vad som allmänt gäller i
förvaltningsprocessen
75 Jfr Hans Ragnemalm 2012, s. 80 f
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naturligt då det här rör sig om åtgärder vidtagna av ett allmänt intresse76, och

då ett större utredningsansvar faller på myndigheten. Den enskilde kan då anta

en mer passiv roll i processen77.

3.2.1 OFFICIAL- KONTRA FÖRHANDLINGSPRINCIPEN

Frågan om official- eller förhandlingsprincipens tillämpning har en indirekt

bäring på frågan om domstolens utredningsskyldighet, i det att den primärt

besvarar frågan om åberopsbörda på parterna. Åberopsbördan anses vara

beroende av domstols utredningsskyldighet. Som nedan kommer att framgå är

det endast i ett begränsat antal måltyper man inom förvaltningsprocessen rör

sig med en ”renodlad” åberopsbörda. I praktiken är frågan ändå viktig att

besvara, då domstolens aktivitet i detta initiala skede – att klarlägga parternas

talan, jfr 30 § FPL – kan komma att avgöra vilka rättsfakta domstolen ska ha

att ta ställning till och således få vidare konsekvenser också för vilken

utredning som ska anses hålla för ett avgörande och inte, för att därefter

bevisvärderas.78

I samband med införandet av en tvåpartsprocess uttalade regeringen att

reformen inte skulle ha en påverkan på förvaltningsdomstolarnas

utredningsskyldighet. Man gjorde det inte i omedelbar anslutning till reformen,

i prop. 1995/96:22, men väl i motiven till rättshjälpsreformen, där man skriver

ut att de förändringar som skett på förvaltningsprocessrättens område inte

minskat domstolarnas utredningsskyldighet79. Lagrådet ställde sig däremot

tveksamma till detta, i remiss till såväl tvåparts- som rättshjälpsreformen. Man

slår där fast att införandet av en tvåpartsprocess i förvaltningsmål visserligen

inte medfört ändring i domstolarnas lagreglerade utredningsskyldighet, men att

76 Jfr dock HFD 2013 ref.50. Rättsfallet behandlas närmare under avsnitt 5
77 Lavin 2001, s. 99
78 Jfr Lindkvist 2014, s.662 f
79 Prop. 1996/97:9 s. 117
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det ändå står ”rätt klart” att domstolarnas handläggning nu kommer att präglas

mer av förhandlings- och mindre av officialprincipen80.

För ärenden om sociala förmåner torde förhållandet vara sådant att

officialprincipen gäller med en något modifierad tillämpning. Det råder ingen

tvekan om att domstolarna och kassan har en utredningsskyldighet i denna typ

av mål81. Det åligger primärt initiativtagaren, den förmånssökande, att skaffa

fram ett tillräckligt underlag för ett avgörande i sak. Är den försäkrade i denna

bemärkelse passiv torde han inte ha några möjligheter att utverka sin förmån.82

Detta förhållande återspeglas för sjukersättningens del inte minst i det

förhållandet att möjligheten till rehabilitering ska vara ”uttömda”, en

omskrivning av rekvisiten i lagstiftningen som ofta syns i praxis från

underrätterna83.

3.2.2 SOCIALFÖRSÄKRINGSPROCESSENS KARAKTÄR

Åtskilligt pekar på att officialprincipen i praktiken ofta inte fyller en större roll

i förvaltningsdomstol än vad den många gånger tillåts göra i allmän domstol.

Domstolsutredningen fann i betänkandet Domstolarna inför 2000-talet till och

med att den materiella processledning som utövats inom förvaltningen i en del

hänseenden inte ens nådde upp till den nivå som utövades av de allmänna

domstolarna i dispositiva tvistemål84. Anledningen till detta förblir oklar, men

man kan tänka sig att det dominerande skriftliga förfarandet i förvaltningen

spelar en roll, jfr den muntliga förberedelse som ofta hålls i dispositiva

tvistemål.

Min erfarenhet är att det förhållandet att det normalt inte är någon negativ

rättskraft inom förvaltningsprocessen i praktiken är något som gör domstolarna

80 Prop. 1995/96:22 s 162 och 1996/97:9 s 116
81 Se t.ex. RÅ 2010 ref. 120, där domstolens utredningsskyldighet tar formen av ett
tillsynsansvar i det att målet återförvisas till beslutsmyndigheten, jfr förvaltningsprocessens
kontrollerande funktion
82 Ragnemalm 2012, s. 80 f
83 Se t.ex. kammarrättens skäl i HFD 2013 ref. 44
84 SOU 1991:106 del A s 521 f. Jfr också Dahlgren 1994, s. 388 ff
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obenägna att processleda och agera ex officio. Finns anledning att anta att den

enskilde har rätt till förmån men som exempel har lämnat in bristfälliga eller

rentav motstridiga intyg kan denne istället för att ledas igenom en första

process komma igen i en ny sådan, till skillnad mot vad som normalt är fallet i

en vanlig civilprocess enligt RB 17:11, där i vart fall en av de huvudsakliga

funktionerna är att slita tvister mellan enskilda85.

Inom förvaltningsprocessen gäller som allmän förvaltningsrättslig princip att

endast för den enskilde gynnande beslut vinner negativ rättskraft86, en

omständighet som borde tala emot att alltför regelmässigt låta offentlig parts

misslyckande att nå upp till sin utredningsbörda resultera i en gjord rättsförlust

(jfr avs. 2.2.2). Endast för den enskilde gynnande beslut är sålunda orubbliga.

Efter RÅ 2002 ref 61 står emellertid klart att lagakraftvunna avgöranden från

förvaltningsdomstol har negativ rättskraft i mål om socialförsäkring, bland

annat på grund av dessa måls tvistemålsliknande karaktär. Ett regeringsråd,

Melin, skrev sig skiljaktig och menade att skäl saknades att avvika från den för

förvaltningsförfarandet i övrigt gällande huvudregeln. Man kan fråga sig om

inte det faktum att socialförsäkringsmål nu ska anses vara tvistemålsliknande

inte då också borde innebära att förhandlingsprincipen gör sig gällande i en

bredare bemärkelse, liksom vad gäller exempelvis parts åberopsbörda i mål om

offentlig upphandling och återkallelse av läkarlegitimation? Någon absolut

åberopsbörda gäller dock inte i socialförsäkringsprocessen, utan rätten anses

alltjämt kunna ta in nya omständigheter i målet. Möjligen är HFD:s slutsats i

RÅ 2002 ref. 61 snarast en återspegling av vad som sagts i avsnittet ovan, att

officalprincipen i den här typen av mål gäller med en modifierad tillämpning87.

RB:s reglering av rättskraftsfrågan har här ansetts vara analogt tillämplig, till

synes främst som följd av den tvistemålsliknande karaktär saken fått genom

införandet av tvåpartsprocessen. Dissidenten i RÅ 2002 ref. 61 betonade dock

hur flerpartsprocessen i mål av nu nämnt slag i betydelsefulla avseenden skiljer

sig ifrån tvistemålsprocessen, främst genom beslutsmyndighetens

85 Jfr Ekelöf, Edelstam & Heuman 2002, s.27ff
86 Ragnemalm 2012, s. 125 ff
87 Se också RÅ 2010 ref. 120. Lindkvist menar att domen ger uttryck för såväl domstolars
utredningsskyldighet som kontradiktion, Lindkvist & Lyhagen 2014, s. 336
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motpartställning till enskild. Min mening är att uttalandet stärker uppfattningen

att det egentliga syftet med införandet av en tvåpartsprocess och vilken

inverkan denna ska ha på bl.a. frågor om rättskraft och, i förlängningen, om

förhållandet mellan offical- och förhandlingsprincip, alltjämt är oklart, jfr avs.

ovan88. I vilken bemärkelse innebär reformen egentligen ett närmande till den

allmänna processen?

Lavin har som en förutsättning för det kontradiktoriska förfarandet i

förvaltningsdomstol anfört att parterna ska vara till stor del jämbördiga. I Gäst

hos Försäkringsdomstolen gick han igenom ett flertal mål vid

försäkringsöverdomstolen där den enskilde inte kunde anses vara jämbördig

med motparten, då Riksförsäkringsverket. Domstolen tog då på sig ett

utredningsansvar, för att nå ett ”så objektivt riktigt resultat som möjligt”.

Domstolen hade alltså i dessa fall ett ansvar för att de faktiska förhållandena

blev utredda. Det är troligt att inställningen att domstolen ska nå ”så objektivt

riktiga resultat som möjligt” nu har övergivits, möjligen till följd av vad Lavin

anser vara en ”ökad tyngd” i den rättsliga tillämpningen av stadgandet i 8 §

FPL, ”som dess beskaffenhet kräver”. Är nu socialförsäkringsmålen

tvistemålsliknande så synes det inte rimligt att eftersträva ett så ”riktigt”

resultat som möjligt. Lavin resonerar därvid vidare kring vilka förhållanden

mer än partsförhållandena som kan spela in vid denna bedömning, se t.ex.

under 4.2. Samtidigt står det med RÅ 2010 ref. 120 klart att den

förhandlingsprincip som tillämpas i dispositiva tvistemål inte gäller för denna

måltyp, någon som Lavin också förordade.89

Rättskraftsinstitutet ska inte utvecklas närmare i detta arbete. Här erinras bara

om att skäl emot att tillerkänna domar rättskraft annars sagts vara att det är

otillfredsställande om ett avgörande som visserligen ansetts vara korrekt vid

prövningstillfället, mot bakgrund av då föreliggande utredning, inte kan rättas i

samband med nya, uppdagade omständigheter90. Bland annat av denna

anledning borde det i vart fall vara rimligt att upprätthålla en ”modifierad

officialprincip” även i socialförsäkringsmål med förmånssökande, om än en

88 Jfr lagrådsremissen i prop. 1995/96:22, s 162. Där ifrågasätts om reformen är tillräckligt
underbyggd
89 Lavin 1991, s.57 ff
90 Jfr t.ex. Ragnemalm 2012, s.126 f



33

mera utbyggd förhandlingsprincip tillsammans med den negativa rättskraften

kan sätta större press på parterna att redan initialt verkligen föra fram allt som

kan vara av intresse i målet91. Sägas ska också att det i praxis utvecklats en rad

undantag då rättskraft ändå inte gäller. För just sjukersättningen kan man

särskilt notera tidigare nämnda regel i SFB 33:17, att rätten till sjukersättning

ska omprövas vart tredje år, även om det är en omprövning som i praxis ser ut

att ha antagit en närmast summarisk karaktär där någon vidare utredning av

sjukdomstillståndet knappast kommer ifråga92.

3.2.3 OFFICIALPRINCIPEN I DOMSTOL OCH PÅ

MYNDIGHETSNIVÅ

Försäkringskassan tillämpar förvaltningslagen (FL), en lag som saknar en

motsvarighet till 8 § FPL. Detta förhållande har tidigare rönt uppmärksamhet i

doktrinen där frågan har uppkommit om det verkligen kan vara så att

domstolars utredningsskyldighet skulle vara vidare än den först beslutande

myndighetens.93

Numera anses officialprincipen gälla som allmän förvaltningsrättslig princip

även hos första instans94. Det får sägas vara en naturlig ordning, inte minst då

utredningsresurserna finns hos den först beslutande myndigheten.

Domstolsprövningen skulle i annat fall riskera att bli betydligt mer

omprövande än överprövande, jfr avs. 2.2.3, domstolarnas kontrollerande

funktion.

Hade ordningen varit en annan hade man i praxis haft svårt att på sätt som nu

sker kunnat återförvisa mål till avgörande när utredningen ansetts vara

otillräcklig95. Beslutsmyndigheten kunde ju då tänkas ha fullgjort sin

91 Prop. 1995/96:22 s 78 och skiljaktig mening i RÅ 2002 ref. 61
92 ISF 2014 A, s.5. Generaldirektören menar att rapporten visar att omprövningen ”generellt
sett inte görs så omsorgsfullt som lagstiftaren har förutsatt”. Se också prop.2007/08:124 s.93 f
93 Se t.ex. Petrén, 1977, s. 161 f
94 Se t.ex. Lundin, i Markusson 2012, s.200
95 Se t.ex. RÅ 2010 ref. 120
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utredningsskyldighet enligt FL, även om denna vid en senare domstolsprövning

skulle visa sig otillräcklig enligt FPL. I vilket fall hade en upprätthållen

distinktion av utredningsansvar hos beslutsmyndighet respektive domstol

kunnat väcka besvärliga gränsdragningsfrågor om ett visst ärende ska

återförvisas eller avgöras efter gjorda kompletteringar i processmaterialet först

vid överinstans. En annan sak är att de praktiska möjligheterna att säkra

relevant bevisning kan vara flera vid en domstolsprövning än hos

beslutsmyndigheten, se särskilt 9 och 25 §§ FPL, om muntlig förhandling och

vittnesbevisning96. Detta förhållande är särskilt intressant som RÅ 2010 ref.

120 kan sägas uttrycka en restriktivitet hos domstolen att vidta egna

utredningsåtgärder eller aktiv processledning för att snarare utöva en annan

form av aktiv tillsyn, dvs. återförvisning av mål som inte är fullgott utredda 97.

3.3 SAMMANFATTNING AV UTREDNINGSSKYLDIGETENS

OMFATTNING I MÅL OM SJUKERSÄTTNING

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utredningsskyldighetens

omfattning på grund av i praxis konstaterade likheter med den allmänna

processen i dispositiva tvistemål (”tvistemålsliknande”) – som ett första

kriterium för bestämmandet av utredningsskyldighet – får sägas vara

begränsad. Å den andra sidan föreligger inte någon åberopsbörda (jfr 17:3 RB)

på parterna, en tydlig indikation om att utredningsskyldigheten ändå inte är

negligerbar.

Som ett andra kriterium gäller att utredningsskyldigheten är mindre omfattande

när den enskilde har bevisbördan än när den offentliga parten har det. Denna

omständighet betraktar jag som ett utslag av att kontradiktionen blir mer

framträdande när, återigen, parterna har en delad utredningsbörda, till skillnad

från när såväl bevis- som utredningsbördan åligger den offentliga parten. Med

96 Jfr dock samtidigt 14 § FL
97 Jfr Ryberg-Welander 2014, s.413 f
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en mer framträdande kontradiktion borde domstolen kunna inta en mindre aktiv

hållning som parterna sporrar varandra till en bättre processföring.

Som ett tredje kriterium kan anföras att omfattningen av

utredningsskyldigheten varierar med den lagtekniska utformningen, beroende

på hur parterna lägger fram sin talan. Att domstolen självmant skulle utreda ej

förekommande omständigheter (rättsfakta) ter sig främmande, särskilt med

beaktande av att det inte primärt åligger domstolarna att förverkliga den

materiella lagstiftningen. I mål om sjukersättning får utformningen med två

rekvisit dock enligt min mening samma praktiska innebörd för

utredningsskyldigheten som om man istället skulle betrakta frågan om

rehabilitering som bevisfakta för en stadigvarande nedsättning. Detta som en

konsekvens av att de två rekvisiten är nära sammanflätade, och i den praktiska

tillämpningen borde mynna ut i samma bedömning.
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4. BEVISPRÖVNING I MÅL OM

SJUKERSÄTTNING

4.1 INLEDNING

Bevisteoridelen under inledande avsnitt ska här appliceras på bestämmelserna

om sjukersättning enligt 33 kap SFB. Som kommer att märkas görs paralleller

till regleringen av rätten till sjukpenning. Det har sin förklaring i att det i

materiellt hänseende alltjämt handlar om en konstaterad nedsättning av

arbetsförmågan, med den största skillnaden att rätt till sjukpenning är

begränsad i tiden och inte sker mot hela arbetsmarknaden, inklusive

stödanställningar98. Sambandet understryks i 27:34-35a, och syns därutöver

inte minst i försäkringskassans möjligheter att byta en försäkrads sjukpenning

mot sjukersättning, utan ansökan från en enskild99.

En första fråga är återigen vad som är att betrakta som omständigheter eller

rättsfakta enligt 33:4 SFB. För egen del anser jag att en sammantagen

bedömning av en försäkrads nedsättning av arbetsförmågan – där

nedsättningen skulle vara varaktig som ett resultat av att rehabiliterande

åtgärder inte bedöms kunna leda till att denne återfår sin arbetsförmåga – är

den tolkning som förefaller som den mest intuitiva. Det måste vara svårt att

hävda att en arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt, under förutsättning att det

alltjämt finns en möjlighet att denna kan rehabiliteras. Som sagts ovan har

HFD emellertid slagit fast att man ska förstå lagrummets uppbyggnad så att

den varaktiga nedsättningen är en bedömning, eventuella resultat av vidtagna

åtgärder en annan. Slutsatsen torde då vara att det är fullt möjligt att för den

bevisrättsliga konstruktionen av en försäkrads rätt att utfå sjukersättning tänka

sig två beviskrav och bevisbördor, dels vad avser ett första rättsfaktum, den

98 Mot vilka arbeten prövningen görs specifikt skiljer sig åt beroende på antal dagar med
sjukpenning, se vidare i 27 kap SFB, särskilt 46 – 55 §§ (rehabiliteringskedjan). Se också prop.
2011/12:113
99 Jfr Prop. 2002/03:89 s. 47
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varaktiga nedsättningen, dels vad avser omständigheten rehabiliteringsförmåga.

HFD ser här onekligen ut att för den rättsliga konstruktionen av

sjukersättningen laborera med två omständigheter.100

Om varaktig nedsättning med minst en fjärdedel är ett rättsfaktum som måste

föras i bevisning, och de åtgärder som avses i 27:6 och 29-31 kap. i SFB inte

bedömts kunna leda till en återfunnen arbetsförmåga är en annan, är de

förhållanden som faktiskt konstituerar nedsättningen bevisfakta, tillsammans

med eventuell genomgången, verkningslös rehabilitering101. Utgångspunkten

för en bedömning av arbetsförmågan har i praxis utvecklats till en analys av

den s.k. DFA-kedjan102, som behandlas utförligare nedan. Enkelt uttryckt kan

man dock slå fast att de tre komponenterna i kedjan, diagnos, funktion och

aktivitetsförmåga, sammantaget utgör bevisfakta för de omständigheter som en

försäkrad måste visa för en rätt till ersättning. I princip alla sjukdomstillstånd

bör godtas som bevisfakta, jfr som ovan HFD 2011 ref. 63 III.

DFA-kedjan kan betraktas som en kedja av bevisning103, där den försäkrade

visar en diagnos (1) som ger upphov till en funktionsnedsättning (2), som

resulterar i en begränsad aktivitetsförmåga (3). Det tredje ledet är det

viktigaste, och kan tjäna som slutligt bevistema – dvs. bevistema för ett

rättsfaktum, se under 2.2.1 – för omständigheten varaktig nedsättning, förutsatt

att aktivitetsförmågan då sätts i relation till allt arbete. Vad som skulle utgöra

ett andra slutligt bevistema, uttömda möjligheter till rehabilitering, visar den

enskilde alltsomoftast med fruktlösa ansträngningar till återfunnen

aktivitetsförmåga. Den försäkrade har i praktiken mycket svårt att föra denna

omständighet i bevisning utan aktiva försök till rehabilitering. Möjligheterna

till rehabilitering ska vara uttömda104.

100 Jfr ovan, med hänvisning till Ekelöf och Essen.
101 Notera dock att en försäkrad inte måste ha genomgått rehabilitering för att ha rätt till
sjukersättning, se HFD 2011 ref. 63 I; ”Däremot krävs det inte att rehabiliteringsåtgärder har
vidtagits.”
102 Jfr SOU 2009:89, s.172f. Jfr också Försäkringskassan 2012 B, s.4.
103 Som inte här ska förväxlas med termen beviskedja i Ekelöfs mening, jfr Ekelöf, Edelstam &
Heuman 2009, s.182. I denna kedja som avses här gör sig tvärtemot talesättet ”en kedja är
aldrig starkare än dess svagaste länk” gällande, jfr not 140. Se mer under 3.5
104 Se t.ex. KRNJ 914-14. Sökanden hade i målet genomgått en lång rehabilitering och ett stort
antal operationer, men ansågs inte färdigbehandlad. Först efter ytterligare några ingrepp kunde
mer träffsäkra slutsatser dras om arbetsförmågan. Jfr dock HFD 2013 ref. 44, där framgår att en
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Hjälpfakta i målet, alltså vad som utgör tolkningshjälp, torde i första hand vara

hur intyg och utlåtanden från läkare är skrivna, och vilka möjligheter rätten har

att följa DFA-kedjan med ledning av denna skriftliga dokumentation av en

patients hälsotillstånd. Det är inte ovanligt att försäkringskassan också

inhämtar kompletterande uppgifter muntligen efter att läkare önskat detta i

intyg, då det naturligtvis blir av vikt att uppgifterna diarieförs i vederbörlig

ordning, jfr 15 § FL.

Det finns ingen uttrycklig, direkt tillämpbar bevisregel för den här behandlade

måltypen. Att notera är dock regeln i 27 kap. SFB, som reglerar rätten till

sjukpenning. I 27:25 st. 1 står att ”Den försäkrade ska styrka nedsättningen av

arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den sjunde dagen

efter sjukperiodens första dag genom att lämna in ett läkarintyg till

Försäkringskassan.” Stadgandet är vid en första anblick en bevisregel, som

ställer upp såväl bevisbörda (”den försäkrade”), beviskrav (”styrka”) som

bevismedel (”läkarintyg”). Fråga uppkommer dock om man ska förstå

stadgandet på så sätt, och om det går att analogisera denna bestämmelse till

sjukersättningen? De olika delarna av bevisprövningen kommer nedan att

behandlas för sig, inledningsvis med avstamp i 27:25.

4.2 BEVISKRAV I MÅL OM SJUKERSÄTTNING

Vad gäller beviskravet styrkt får detta sägas vara ett högt krav, högre än vad

Diesen anser vara ”normalkravet” för förvaltningsprocessen, sannolika skäl.

Men som sagts behöver inte begreppet styrkt innebära ett specifikt beviskrav

längs en skala av sinsemellan olika krav. Med begreppets alternativa betydelse,

tillräckligt bevisat, kan man ur stadgandet inte utläsa annat än att bevisbördan

ligger på den försäkrade, något som ändå skulle följa av allmänna

förvaltningsrättsliga principer (möjligen skulle bestämmelsen för det fallet

försäkrad kan ha giltig anledning att vägra delta i medicinsk rehabilitering (här ett operativt
ingrepp) och ändå ha rätt till sjukersättning
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också kunna säga något om en större utredningsbörda på den sökande än

normalt).

Vad gäller först frågan om 27:25 kan tänkas äga giltighet även för ersättning

enligt 33 kap. ska först sägas att det inte är en fråga som behandlas varken i

motiv eller i kommentar till lagstiftningen. Vad som går att säga är att

bevismedlet enligt kap. 27, läkarintyg, typiskt sett inte är formellt detsamma för

sjukersättningen, utan att det ordinära förfarandet snarare är inhämtning av

läkarutlåtande efter ansökan från enskild. Skillnaden mellan utlåtanden och

intyg ligger främst däri, att där intyget ska vara en redogörelse för sakuppgifter

ska utlåtandet mer ha karaktären av ett bedömningsunderlag. Inom ramarna för

detta arbete definieras emellertid såväl det formella läkarintyget som hela den

försäkringsmedicinska utredningen och utlåtandet som intyg från läkare105.

4.2.1 ETT ”NORMALT” BEVISKRAV?

Ansluter man till Diesens resonemang att det ska krävas ett uttryck i

rättskällorna för att frånträda det normala beviskravet ”sannolika skäl”

uppkommer fråga om bestämmelsen i 27:25 SFB skulle kunna anses vara ett –

om än indirekt – uttryck för tillämpligheten av ett sådant avvikande beviskrav

vad gäller sjukersättningen? Något direkt stöd för detta finner man alltså inte.

Mot detta talar bland annat det förhållandet att sjukersättningen rör längre

sjukfall än sjukpenningen, och att lagstiftaren i motiv till lagstiftning betonat

att prövningen för dessa fall bär en starkare prägel av försäkringsbedömning

(jfr ”bedömningsunderlag” i föregående stycke), mot de kortare fallen där man

i regel kan låta sig nöjas med en läkares bedömning av arbetsförmågan106.

Kortare sjukfall fordrar inte på samma sätt som de långvariga en fullständig

105 Jfr 1 § 2 st., Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och
sjukvården m.m. (SOSFS 2005:29). Se även Adler & Sjölenius 2011, s.40 f och under avs. 3.5.
106 Prop. 1994/95:147, s. 30
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bedömning av arbetsförmågans nedsättning107. Detta borde tala för ett högre

krav på bevisningen i sjukersättningsfallen.

Med Essens mindre kategoriska perspektiv på frågan om beviskrav för en viss

måltyp ges måhända mer utrymme för en mer nyanserad bedömning, samtidigt

som det kan vara svårt att säga något bestämt om vad som är sakens

beskaffenhet i just mål om sjukersättning. Vi har konstaterat att beskaffenheten

enligt honom beror på partsförhållandena och vad målet materiellt gäller. Med

en hänvisning till Wennergren anför han vidare att avgörande för hur högt

beviskravet ska ställas blir sakens vikt och ömtålighet. En annan fråga är

naturligtvis hur man i praktiken fastställer dessa kriterier108.

Man borde dock tämligen enkelt kunna slå fast att mål om sjukersättning

generellt är viktigare och ömtåligare än mål om sjukpenningen. De

ackumulerade värdena av en sjukersättning kan bli betydande, och inte sällan

med åren uppgå till värden av flera hundratusen kronor. Även med nu anlagt

perspektiv borde det alltså finnas skäl att höja beviskravet i mål om

sjukersättning jämte sjukpenningen. Partsförhållandena är desamma, liksom

vad målen i stora drag materiellt gäller, en nedsatt arbetsförmåga till följd av

sjukdom.

Sammanfattningsvis borde vi alltså kunna konstatera att beviskravet ska vara

högre i mål om sjukersättning, oavsett vilken författares uppfattning man

eventuellt väljer att bekänna sig till. Detta då förutsatt att man anser måltyperna

differentiera tillräckligt mycket från varandra för att överhuvudtaget motivera

en skillnad i beviskrav.

Man kan fråga sig om det är en tanke från lagstiftarens sida bakom att skriva in

en ”bevisregel” i kapitel 27 i balken, för att sedan utelämna ett motsvarande

stadgande i 33 kap. I motiven finner man emellertid inget stöd för att detta

skulle vara medvetet, exempelvis i form av en formulering i stil med att

regeringen valt att lämna frågan om tillämpligt beviskrav i mål om

sjukersättning till rättstillämpningen. Troligare är nog att man finner

anledningen till nuvarande ordning i det faktum att flera regler i

107 Prop. 2002/03:89 sida 25
108 von Essen 2009, s. 37
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socialförsäkringsbalken i mycket är en kvarleva av tidigare reglering, om än

systematiserad på ett annat sätt. I AFL fann man motsvarigheten till 27:25 i

3:8, och på liknande sätt ingen motsvarighet i kap. 7. Det är inte osannolikt att

man fört över bestämmelsen i balken utan att närmare adressera frågor om

bevisning och vad termen styrkt egentligen ska ha för innebörd av idag.

Behovet av att nå en slutsats om analog tillämpning av just 27:25 får ändå

sägas vara begränsat. Man får konstatera att det är den alternativa tolkningen

av begreppet ”styrka”, i meningen ”bevisa”, som vunnit genomslag i praxis.

Vid en genomgång av praxis kan man slå fast att de i skälen tillämpliga

beviskraven är väl så disparata, där den enskilde alltifrån ”visat” till ”styrkt”

till ”gjort sannolikt” (se mer under 3.2.2) att rätt till förmån föreligger, med

reservation för att domstolen i flera av dessa fall inte egentligen uttalat sig om

beviskrav109. Med det sagt torde det alltjämt vara av intresse hur litteratur och

avgöranden i mål om sjukpenning kan tjäna till ledning för hur man också bör

bedöma rätten till sjukersättning. Bör beviskravet vara högre i mål om

sjukersättning frågar man sig följdriktigt vad det ska vara högre än? Bör det

ligga på (ungefärligen) samma nivå?

4.2.2 I PRAXIS

I ett avgörande från kammarrätten i Jönköping, KRNJ 2010-12-14 mål nr

2721-10, biföll man försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens

dom och tillerkände inte den enskilde sjukpenning. Underlaget ansågs inte ge

tillräckligt stöd för att dennes arbetsförmåga på grund av sjukdom skulle vara

ytterligare nedsatt (hon var sedan tidigare beviljad halv sjukersättning) med

minst en fjärdedel. Förvaltningsrätten hade i sina skäl fastslagit att ”styrka”

enligt dåvarande AFL (jfr ovan) inte innebär att kravet ska vara högre än

”sannolikt”. Man stödde sig i motiveringen på Diesens och Wennergrens

arbeten. Kammarrätten uttalar sig inte om detta. I KRNJ 2010-10-29 mål nr

1269-10 var förhållandena likartade, men här anförde inte förvaltningsrätten

109 Jfr Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s.93f, om en ”varierande terminologi” i praxis.
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något stöd för sin uppfattning att sökanden ska göra sannolikt. Se också

dåvarande länsrättens i Jönköping dom i mål nr 2777-07, där man skriver att

det är domstolens mening att styrkt inte är ett högre krav än sannolikt, dock

återigen utan att närmare motivera varför man har denna mening.

I Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11, där

saken var sjukersättning, tillrättavisade domstolen försäkringskassan som

hävdat att den sökande skulle ”klarlägga” sin rätt till förmån. Tillräckligt är

istället att hon gör sannolikt. För ett senare fall från kammarrätten i Jönköping

rörande just sjukersättning, se t.ex. KRNJ 914-14, den sökande skulle återigen

nå upp till bevisbördepunkten sannolikt. Vid en genomgång av

kammarrättspraxis har jag kunnat konstatera ett genomslag för att

nedsättningen ska göras just sannolik.

Likväl får man konstatera ett behov av vägledning, såvida man eftersträvar en

förutsebar tillämpning av regler om beviskrav för den rättsliga prövningen. Tar

man processuella regler om bevisning på allvar borde det vara givet att inte

bara kammarrätterna aktivt förhåller sig till frågan, utan att också Högsta

förvaltningsdomstolen tar på sig att tydligare staka ut riktningen. HFD har i

sina avgöranden om sjukersättning inte specifikt uttalat sig om beviskrav för

omständigheten varaktig nedsättning, men väl om möjligheten till

rehabilitering.

I HFD 2011 ref. 63 II var fråga om en man med funktionsnedsättning sedan

födseln. Av ett läkarutlåtande i målet framgick att han aldrig hade haft någon

arbetsförmåga, och att det heller inte skulle ske någon utveckling avseende

denna. Det föreföll enligt HFD:s mening ”inte sannolikt att ytterligare

rehabiliterande insatser skulle vara framgångsrika”.

I HFD 2013 ref. 60 konstaterade domstolen att sökanden genomgått

rehabilitering utan resultat på arbetsförmågan. ”Ytterligare medicinsk eller

arbetslivsinriktad rehabilitering kan inte antas kunna leda till mer än en

fjärdedels arbetsförmåga”.

Det borde stå klart att antas är ett lägre beviskrav än sannolikt. Troligen kan

man inte dra någon annan slutsats av detta än att kravet på bevisning i denna



43

del av bedömningen skiljer sig åt beroende på sammansättning i HFD110. En

alternativ tolkning skulle kunna vara att HFD i själva verket velat sänka kravet

från tidigare, då detta ansetts vara för högt satt. HFD ser hursomhelst ut att ha

öppnat för att ställa upp ett lägre beviskrav avseende rehabiliteringsmomentet

än vad som gäller när den enskilde först ska ”visa” sin stadigvarande

nedsättning111.

Man kan möjligen skönja spåren av denna utveckling i två exemplifierande

avgöranden från kammarrätterna i Jönköping respektive Sundsvall, båda från

2014. I KRNJ, mål 2750-13 skriver domstolen att det inte kan antas att

rehabilitering leder till återfunnen arbetsförmåga och sökanden blir beviljad

ersättningen. I KRNSU 2014-03-28, mål 2249-13 formulerar man emellertid

skälen så att det inte förefaller sannolikt att ytterligare rehabilitering leder till

ökad arbetsförmåga112. Det framstår således som om den oklarhet kring de

frågor som just redogjorts också kan få ett tydligt avtryck i praxis från

underinstanserna, i form av en möjlig icke-likvärdig prövning av individens

socialförsäkringsrättsliga skydd.

4.3 BEVISSTRUKTUR OCH BEVISVÄRDERING I MÅL OM

SJUKERSÄTTNING

Kammarrättens i Jönköpings avgörande kan här få illustrera vikten av att skilja

ut omständigheter för den bevisrättsliga prövningen, som man slutledningsvis i

domen konstaterar att sökanden därför (ej framgång med rehabilitering) gjort

sannolikt att hon har rätt till ersättning, efter att ha funnit ”tillräckligt stöd” för

att hennes arbetsförmåga var stadigvarande nedsatt. Så som domen nu är

motiverad måste man då ställa sig frågan om inte kammarrätten gjort en sådan

sammantagen bevisprövning av de två rekvisiten i 33:4 SFB som visserligen

110 Två av justitieråden dömde i båda målen, Dexe och Knutsson.
111 Jfr Mannelqvist 2012 A, s.208
112 Se också bl.a.: KRNG 2014-09-09, mål 4564-13, ”framstår som osannolikt”, KRNSU 2004-
02-27, Mål 23-13 ”inte sannolikt”, KRNS 2014-01-28, mål 4851, finns inte ”några realistiska
utsikter (skiljaktig mening), KRNS 2014-06-25, mål 424-14 och KRNJ 2014-12-12, mål 3404-
13 ”inte kan förväntas”
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kan falla sig naturlig, men som nu mot bakgrund av högsta domstolens referat

kan ifrågasättas. Utgår man ifrån att sökanden ska föra två rättsfakta i

bevisning kan en rätt till förmån inte gärna göras sannolik av den anledningen

att det inte är antagligt att den sökande kommer att kunna återfå sin

arbetsförmåga. Är det vidare så att den försäkrade gjort sannolikt att hon har en

stadigvarande nedsättning, vilket kammarätten möjligen utgått ifrån, frågar

man sig om bedömningen av rehabiliteringsförmågan verkligen bör inverka på

sannolikheten av denna senare omständighet?

Eftersom bevisens relevans avgörs av uppsatt bevistema, och värdet av

bevisningen bestäms av sambandet mellan bevis och tema, är det centralt att

skilja ut vilka bevis som ska bevisa vilket tema., dvs. en upprätthållen

bevisstruktur spelar en avgörande roll för den rättssäkra domstolsprövningen.

Risken för sammanblandning med resulterande felslut är annars uppenbar,

särskilt som sambandet mellan varaktighets- och rehabiliteringsrekvisitet i mål

om sjukersättning är så starkt. Ett bevis för en stadigvarande nedsättning av

arbetsförmåga behöver inte samtidigt vara bevisning för att rehabilitering inte

kommer att ha önskvärd effekt, det måste i vart fall vara slutsatsen om man

tänker sig dessa båda förhållanden som sinsemellan skilda rättsfakta, så som

HFD ser ut att ha gjort i sina referat. Den omständigheten att bevisprövningen i

dessa fall ofta är av mer komplex natur kan anföras ställa särskilt höga krav på

en domstols förmåga att dissekera och analysera underlaget, i syfte att

undkomma en prövning som bär schabloniseringens prägel, översiktlig och

baserad på intryck113.114

Det nu sagda kan uttryckas som – förutsatt att underrätterna verkligen tänker

sig en bevisrättslig prövning med utgångspunkt i två rekvisit – en

uppdelningsproblematik i rättstillämpningen. I doktrinen har framförts

uppfattningen att bevisningen ska bedömas mot varje enskilt rättsfaktum för

sig, och att rätten därför inte har att ta ställning till den samlade, adderade

osäkerheten115. Det är emellertid inte givet att det ska vara så116. Själv menar

113 Jfr Nordh 2013
114 Jfr Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s.115 f, och Diesen 1997. Se också vidare under
avs. 5.1
115 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s.81
116 Jfr Lindkvist & Lyhagen 2014, s. 164 f
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jag att den nära anknytningen mellan de båda rekvisiten i 33:4 kan vara skäl att

frångå sagda utgångspunkt, om inte annat så av praktiska skäl.

Viktigast att påpeka här är dock att prövningen riskerar att bli en annan, om

man inte här förhåller sig till frågor om vad som är rätts- och bevisfakta i

processen. Som ett utslag av den fria bevisvärderingen gäller nämligen att

bevisfakta adderas till en sammanlagd osäkerhet. Detta borde innebära att en

försäkrad som ställs inför en domstol som betraktar alla omständigheter som

bevisfakta för en visad nedsättning117 får det svårare att nå upp till sin

bevisbörda än vad som borde vara fallet. Den samlade osäkerheten kring om en

viss person har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och denna förmåga inte

kan rehabiliteras borde nämligen kunna vara större, än osäkerheten kring dessa

båda omständigheter bedömda för sig. För förutsebarheten i rättstillämpningen

och intresset av alla individers lika rätt till ersättning borde det alltså vara

centralt att domstolarna har ett grepp om detta.118

Att i praxis hitta resonemang där domstolarna aktivt lyfter ut rättsfakta och

diskuterar olika nivåer av krav på bevisning för dessa är dock svårt att hitta,

även efter HFD 2011 ref. 63. Har Högsta förvaltningsdomstolen öppnat för en

tolkning av rätten till ersättning baserad på två bevisade, slutliga bevisteman,

kan det vara önskvärt att förtydliga detta, då det ännu är svårt att se ett

genomslag för sådana tankegångar i tillämpningen av regelverket. Att

domstolarna i sina skäl inte för ett resonemang kring frågor om

bevisprövningen betyder förvisso inte att frågorna gått obemärkta förbi,

tvärtom hör det till undantagen att man utvecklar denna del av den rättsliga

prövningen i motiveringen. Som det är tydligt att den bevisrättsliga analysen i

denna del inte är konsekvent måste ambitionen ändå vara, enligt mitt

förmenande, att på ett mer transparent sätt redogöra för denna prövning. Först

då kan man förvissa sig om att allas rätt till ersättning bedöms på lika villkor.

Att så de facto inte ser ut att vara fallet kommer att nedan utvecklas i

diskussionsdelen.

117 En uppfattning som borde gå att spåra i tillämpningen, jfr ISF 2013, s.43
118 Lindkvist & Lyhagen 2014, s.164
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4.4 BEVISBÖRDA I MÅL OM SJUKERSÄTTNING

Det har konstaterats att det är den enskilde som har bevisbördan för sitt

påstående om rätt till sjukersättning. Fråga uppkommer då om det är en börda

som åligger denne både vad avser varaktighets- och rehabiliteringsrekvisitet?

Svaret kan komma att bero på vilket beviskrav domstolen ställer upp.

I litteraturen har anförts att ett tillräckligt lågt beviskrav i praktiken innebär en

omvänd bevisbörda, eller motbevisbörda119. Ett sådant lågt beviskrav skulle

kunna vara ”skäl att anta”, jfr HFD 2013 ref. 60. Man kan, särskilt mot

bakgrund av HFD 2011 ref. 63, ändå inte anse det stå klart att beviskravet ska

anses vara så lågt som ”antas” för detta senare rekvisit. Det borde betyda att det

inte bara är beviskravet som är oklart, utan också på vilken part bevisbördan

egentligen ligger. Är beviskravet högre, ”sannolikt”, torde de alltjämt vara den

enskilde som har bevisbördan även avseende rehabiliteringsrekvisitet.

En anledning att på detta sätt ålägga den offentliga parten en ”falsk

bevisbörda”, när den enskilde väl bevisat sin nedsättning, är att ett rättsfaktum

samtidigt kan vara bevisfaktum för ett annat rättsfaktum. Som exempel nämns i

litteraturen att ett objektivt rekvisit ofta är det viktigaste beviset för att också

det subjektiva rekvisitet är uppfyllt120. Beroende på vilken vikt man väljer att

tillmäta den omständigheten att den försäkrade bevisat sin stadigvarande

nedsättning kan det ankomma på kassan att motbevisa denna omständighet

genom att föra omständigheten att rehabiliteringsmöjligheterna inte är uttömda

i bevisning. Jag vill dock mena att ett sådant resonemang är tveksamt av främst

två skäl. Dels är det främst den försäkrade som genom försök till rehabilitering

har praktiska möjligheter att bevisa att denna inte fungerar (jfr

bevissäkringsteorin, 2.1.5), dels hade sökanden i HFD 2013 ref. 60 – där

beviskravet ”kan antas” förekommer – genomgått sådana försök till

rehabilitering.

119 Se Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s.113
120 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2002, s.41
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Mot detta kan anföras att redan genomgången rehabilitering inte behöver vara

ett krav för att få ersättning121. Dessutom har som nämnts inledningsvis

försäkringskassan vissa befogenheter att anmana den försäkrade att genomgå

viss undersökning, inhämta yttranden osv., se 2.3. Har kassan inte nyttjat sig av

denna möjlighet samtidigt som rätten finner att sökanden visat sin

stadigvarande nedsättning, uppkommer fråga om inte det allmänna då bör

tappa målet om ett så lågt beviskrav som ”antas”, likt anförs i doktrinen, i

praktiken ska anses innebära en motbevisbörda. Kammarrätten i Jönköping

konstaterar i KRNJ, mål 3684-10, att det inte kan ställas några större krav på

den utredning som görs med hänseende till rehabiliteringsmöjligheterna,

”[M]ed tanke på de svårigheter som i allmänhet finns att bevisa att ett

förhållande inte föreligger”. Det är inte omöjligt att ett liknande resonemang

lades till grund för Högsta förvaltningsdomstolens sänkning av beviskravet

avseende rehabiliteringsrekvisitet i HFD 2013 ref. 60. Försäkringskassan

tappade målet hos kammarrätten, då ett allmänt hållet påstående om att alla

rehabiliteringsmöjligheter var uttömda inte kunde anses vederlägga den

utredning som fanns i målet (och som alltså visade en nedsatt arbetsförmåga

hos den enskilde). Jag vill mena att detta mål kan illustrera vad som sagts i

föregående stycke, att ett rättsfaktum också kan vara bevisfaktum för ett annat

rättsfaktum, och att det därför skulle åligga försäkringskassan att mer konkret

bemöta framlagd utredning.

Särskilt mot bakgrund av att försäkringskassans utredningar rörande särskilt

den den arbetslivsinriktade rehabiliteringen lyfts fram som ofta bristfälligt

dokumenterade kan det vara värt att lyfta frågan om vilken part som har den

faktiska bevisbördan med avseende på rehabiliteringsrekvisitet i 33:6 kap SFB.

Det tycks därutöver finnas en uppfattning hos domstolsjurister att

försäkringskassan på något sätt måste bemöta när den enskilde kommer med

nya uppgifter av värde i processen.122

121 HFD 2011 ref. 63 III
122 ISF 2014 B, s. 63 f, se särskilt s. 75 och 79. Baserat på intervjuer med domstolspersonal

från fem förvaltningsrätter och samtliga kammarrätter
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4.5 BEVISMEDEL OCH BEGREPPET ARBETSFÖRMÅGA

Som sagts kan bevisprövningen i mål om sjukersättningen beskrivas som en

kedja, där diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsförmåga är avgörande

(DFA-kedja) för den försäkrades rätt att utfå sin förmån. Anledning att

uppställa prövningen som en kedja av sinsemellan beroende omständigheter, är

det samband mellan nedsättning av arbetsförmåga och sjukdomstillstånd som

förutsätts i motiven. Det måste således kunna konstateras att nedsättningen av

arbetsförmåga beror på en funktionsnedsättning, av medicinska orsaker.123 Den

samlade osäkerheten i dessa delar kan bli betydande, varför det är av vikt att

bevisningens robusthet ändå går att upprätthålla. Enklast görs detta genom

solida hjälpfakta och erfarenhetssatser124. I praktiken torde denna omständighet

vara avgörande för varför läkarintyget har en framskjuten placering som

bevismedel. Det är då som enklast att skapa sig en bild av förhållandena vid

bedömningen och av vem som gjort denna, läkare som presumeras vara

kompetent att göra medicinsk bedömning125. I de försäkringsmedicinska

utredningar av fördjupad karaktär som syns i sjukersättningsmålen görs

bedömningen dessutom framför allt av hela team, där exempelvis

specialistläkare, psykologer och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) kan

ingå.

Naturligtvis är inte enbart läkarens slutsats god nog, ofta i en sammanfattande

bedömning efter utredning, i sådant fall finns ju inget för rätten att värdera. Det

är alltså viktigt att det bedömningsunderlag som går att utläsa i intyget är

relevant och tillförlitligt.

Mannelqvist har i sin forskning särskilt utpekat mötet mellan medicin och

juridik som en problematik i den rättsliga tillämpningen. Hon konstaterar att

begreppet arbetsförmåga (jfr kap 33 SFB) inte tillämpas på ett enhetligt sätt av

den juridiska och den medicinska professionen. Mannelqvist menar i sin analys

123 Mannelqvist 2010, s.131
124 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s.193 och Nordh 2013
125 Jfr dock prop. 1994/95:147, s.29 där lagstiftaren uttalar att få läkare besitter en så bred
kunskap om arbetslivet som fordras för att kunna göra en så god bedömning av arbetsförmågan
i relation till arbetsmarknaden, som kan vara önskvärd
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att den medicinska förståelsen och bedömningen av begreppet kännetecknas av

ett helhetsgrepp på patienten, med behandlande och rehabiliterande insatser

med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet, samtidigt som juristen

främst utgår ifrån rätten till ersättning. Att ett så centralt begrepp för

ersättningen som arbetsförmåga visat sig vara svagt och opreciserat torde

utgöra ett problem inte minst i belysning av det relevanskriterium som ställts

upp ovan, men också vad avser tillförlitligheten då intygandet kan grunda sig

på andra bedömningsgrunder än de som rätten har att ta hänsyn till.

Mannelqvist förordar inte att arbetsförmåge-begreppet fasas ut till förmån för

ett nytt/flera nya begrepp, utan betonar istället vikten av att lagstiftaren

förtydligar innebörden av begreppet arbetsförmåga, hur denna mäts och av vem
126. Själv ställer jag mig tveksam till om detta är rätt väg framåt. Hur begreppet

arbetsförmåga ska förstås rättsligt är en sådan rättsfråga som lika gärna kan

tydliggöras i praxis som i lag och motiv till lag. HFD har i sin praxis nu

utvecklat hur man ska förstå begreppet arbetsförmåga, även om man nog får

konstatera att det finns utrymme kvar att göra detta. Det problem Mannelqvist

här målar upp vill jag ändå mena har sitt grundläggande upphov i en bristfällig

kommunikation och förståelse läkare och jurister emellan, och är således

ingenting som löses genom enbart ett normativt tydliggörande. Detta utvecklas

vidare i diskussionsdelen.

Vi befinner oss nu i brytpunkten mellan regler om utredning och bevisning.

Här väcks nämligen frågan om hur pass relevant intyg och eventuell annan

bevisning behöver vara för den rättsliga prövningen, för att en värdering av

materialet överhuvudtaget ska vara möjlig för ett ställningstagande i sak. Eller,

annorlunda formulerat, vilken utredning som här är tillräcklig för målets

beskaffenhet, jfr 8 § FPL, jfr avs. 3

126 Mannelqvist 2012 B, s. 193 f
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4.6 FÖRHÅLLANDET MELLAN BEVISPRÖVNING OCH

UTREDNINGSSKYLDIGHET

I HFD 2013 ref. 50 hade försäkringskassan beslutat att återkräva bostadstillägg

som utbetalats på felaktiga grunder. Förmånstagaren hade, menade kassan, levt

i ett samboförhållande men fått tillägg som om hon varit ensamboende. I

avgörandet såg sig Högsta förvaltningsdomstolen tvungen att sänka beviskravet

på kassan som en konsekvens av att all dokumentation av betydelse fanns i den

enskildes egen besittningssfär (jfr ovan avs. 3), utom räckhåll från kassan annat

än vad som möjligen framgår av offentliga uppgifter. Tillgängligheten av

utredning fick här en direkt påverkan på krav på bevisning.

Fallet får illustrera hur bevisprövningen kan komma att kompliceras av

svårutredda omständigheter, och hur pass integrerad frågan om

utredningsbörda är med den om bevisbörda, när båda bördorna faller på samma

part. Inom ramen för detta arbete ska inte närmare utvecklas vilka närmare

bevis- och utredningsrättsliga regler som gäller vid ärenden om återkrav. Man

kan dock enligt min mening finna goda skäl att föra liknande tankegångar som

i HFD 2013 ref. 50 även vad gäller ärenden med en förmånssökande i mål om

sjukersättning.

4.6.1 SJUKDOMSTILLSTÅND OCH DIAGNOS

Som ovan anförts har Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 ref. 63 III

uttalat att, om inga generella slutsatser kan dras om ett sjukdomstillstånd,

domstolen istället har att ta fasta på omständigheter i det enskilda fallet. Det

borde inte råda något tvivel om att omständigheter i det enskilda fallet alltid

ska vägas in i bedömningen, men värt att ta fasta på är att domen i grunden

torde vara ett utslag av samma princip som i HFD 2013 ref. 50, såvitt gäller

förhållandet mellan utredning och bevisning. De närmare betingelserna var

naturligtvis vitt skilda men med den gemensamma nämnaren svårutredda
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förhållanden. Sjukdomstillståndet, här diagnosen myofasciellt smärttillstånd

(del i fibromyalgi-diagnosen), var svårutrett i den meningen att det egentligen

inte gick att bilda sig ett hållbart medicinskt underlag för varaktighetsrekvisitet.

Då utgångspunkten alltså måste vara att förhållanden i det enskilda fallet alltid

är grund för bedömningen127 kan man enligt min mening inte förstå HFD 2011

ref. 63 III på annat sätt än att all eventuell ”annan” bevisning får ett högre

bevisvärde för det fall en fastställd diagnos skulle visa sig otillräcklig för

bedömningen. Det är i sammanhanget viktigt att betona att en mer stereotyp

uppfattning om hur saker ”normalt utvecklar sig” är ett många gånger dåligt

underlag för ett ställningstagande i ett enskilt fall128. Kammarrätten i

Stockholm har i en dom försökt att närmare utveckla vilka läkarutlåtanden som

ska vara att betrakta som med en särskilt hög svårighetsgrad, se KRNS mål nr

1229-2003. Avgörande är bl.a. komplexiteten i sjukdomsbilden och de

undersökningar som har varit nödvändiga för ett utlåtande.

En slutledning av detta borde vara att rätten beroende på de faktiska

förutsättningarna att utreda varaktighet och rehabiliteringsförmåga måste

anpassa kraven på av den försäkrade anbringade bevismedel. Har ett intyg

givet ett visst sjukdomstillstånd aldrig egentliga förutsättningar att för den

försäkrades del bevisa dennes rätt till förmån, måste man i högre grad kunna

godta övrig bevisning, i form av exempelvis sjukdomshistorik och den egna

berättelsen. Frågan om vilken betydelse man ska tillmäta exempelvis

sjukdomshistorik är en faktor som borde kunna ha betydelse för utgången i ett

mål129.

En sådan tolkning borde vidare vara bäst förenlig med principen om bästa

bevismedel, en princip som man kan argumentera får ett uttryck i 27:25 SFB.

Beviskedjan blir med intyg från läkare som kortast, något som i doktrinen sagts

vara syftet med nämnda princip130. Det är främst för de fall intyg inte ensamt

ger förutsättningar för den enskilde att uppfylla sin bevisbörda som denne bör

lägga vikt vid att lägga fram annan bevisning till stöd för sin talan, och

127 Jfr prop. 1996/97:28, s.14
128 Jfr Roberth Nordh 2013
129 Jfr ISF 2014 B, s.133
130 Jfr Westberg, Anskaffning av bevismedel i dispositiva tvistemål, s.621. Se också Ekelöf,
a.a., s.182 f
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domstolen bör då tillmäta dessa ett värde. Möjligheten för den försäkrade att

utverka sin rätt blir i annat fall illusorisk varje gång domstolen ställs inför ett

särskilt svårbedömt fall. En annan sak är att principen om fri bevisföring

innebär att sökande kan föra fram all tillgänglig bevisning – med reservation

för onödig sådan – men eftersom bevisvärderingen också är fri är det naturligt

att en domstol, så som Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för i HFD 2011

ref. 63 III, tillmäter sådan ”annan utredning” något större värde i första hand

när det inte finns möjlighet till bättre, företrädesvis medicinsk, utredning131.

Även om lagstiftningen kan tyckas förutsätta visst bevismedel, i direkt mening

vad avser sjukpenningen och möjligen indirekt för sjukersättningen, måste

principen om fri bevisvärdering innebära att också annan bevisning kan komma

ifråga, om inte annat så undantagsvis. I litteraturen har jämförts med

rattfyllerimålen, där utgångspunkten för bevisningen är analysbesked, men där

åklagare i avsaknad av sådan alternativt kan ta in exempelvis vittnesbevisning

för att uppfylla sin bevisbörda132. Möjligen kan man förstå HFD 2011 ref. 63

III som att sjukdomstillstånd omöjliga att uttala något generellt om, i termer av

eventuell arbetsförmåga, är ett sådant undantagsfall där sådan annan bevisning

blir av värde för prövningen.

Sammanfattningsvis borde alltså de praktiska möjligheterna att utreda

varaktighet och rehabilitering för ett visst sjukdomstillstånd påverka vilken

slags bevisning som kan krävas av den enskilde i det konkreta fallet.

Beviskravet ska däremot vara fastställt redan innan prövningen i det särskilda

fallet, så att den enskilde kan gå in i en process och veta vad som förväntas av

denne. Tillämpligt beviskrav är, till skillnad från rättens bevisvärdering av visst

bevismedel, ett rättspolitiskt styrmedel och en rättsfråga, alltså inte något som

avgörs från fall till fall. Det är därför olyckligt om det råder oenighet kring

tillämpligt beviskrav – likt fallet är i HFD 2013 ref. 50 och alltjämt i viss mån

synes vara fallet i mål om sjukersättning – då värderingen ska förhålla sig till

beviskravets formulering.133

131 Jfr 35:1 RB och Ekelöf, a.a., s. 26 f
132 Edelstam, G, s.158 och 270
133 Roberth Nordh, a.a.. Se också Diesen, a.a., s.115 f.



53

4.6.2 BEVISPRÖVNINGEN OCH DEN ”MODIFIERADE

OFFICIALPRINCIPEN”

Vad innebär det då, att det i bland annat mål där enskild söker sjukersättning

mest troligt borde tillämpas vad Ragnemalm kallat för en ”modifierad

officalprincip”? Frågan är av vikt då det borde vara så att en mindre tillämplig

officialprincip till förmån för förhandlingsprincipen ställer partens egen

förmåga att nå upp till sin bevisbörda i en starkare dager, och omvänt resulterar

i spegelbilden att domstolarnas utredningsskyldighet blir successivt

underordnad bevisprövningen av det föreliggande processmaterialet.134. I takt

med att man bortskär rättens möjligheter att berika målet tillkommer ett utökat

ansvar för utredningen på parterna, som en renodlad förhandlingsprincip

innebär ett fullständigt utredningsansvar på dessa135.

Det ska här sägas att det i litteraturen framförts invändningar mot att på detta

sätt ställa officialprincipen mot förhandlingsprincipen, då officialprincipen

gäller i alla processformer, jfr avs. 2.2.1. Att tala om en ”renodlad

förhandlingsprincip” kan alltså ställas ifråga136. Leidhammar och Lindkvist

menar dock att domstolen inte har möjligheter att vidta egna utredningsåtgärder

när förhandlingsprincipen gäller137. Oaktat detta får man enligt min mening

konstatera att bevisprövningen – såvitt gäller frågan om rättens ansvar för

bevisanskaffning och bevisföring – inte kompliceras i någon större grad i mål

om sjukersättning, inte minst mot bakgrund av målens tvistemålsliknande

karaktär. Det kontradiktoriska upplägg för processen som syns i t.ex. RÅ 2010

ref. 120 borde kringskära rättens möjligheter till egna utredningsåtgärder

betänkligt. Att Högsta förvaltningsdomstolen i det målet ändå inte avdömde

målet enligt regler om partens bevisbörda, utan återförvisade till

försäkringskassan, menar jag är ett utslag för att utredningsunderlaget i det

fallet var helt undermåligt, i det att det hänvisades till viktig bevisning (en

134 Jfr Leidhammar & Lindkvist 2010, s.31
135 Se t.ex. RÅ 2009 ref.69, upphandlingsmåls kommersiella karaktär med ekonomiska
förhållanden näringsidkare emellan innebär en åberopsbörda på parterna. Se också RÅ 1991
ref. 67 och RÅ 1990 ref. 64
136 Wennergren & Essen 2013, s. 81 f
137 Leidhammar & Lindkvist 2010, s. 31
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läkares bedömning) som inte gick att värdera. Vilken bedömning läkaren

faktiskt gjort på vilka grunder var oklar i målet, och det intyg som fanns att

tillgå gav inte någon säker bild av tillstånd och arbetsförmåga hos den

försäkrade. I fallet framhölls också att förhållandena var komplicerade. Som

jag ser det är avgörandet ett uttryck för att en myndighet inte utan vidare kan

avslå en enskilds begäran om det är tydligt att underlaget för bedömningen kan

förbättras genom enklare utredningsåtgärder. Som framhållits är ett av motiven

till att upprätthålla officialprincipen i förvaltningsprocessen den ofta

förekommande bristen på juridiskt skolade ombud. Styrkeförhållandet

(partsförhållandet) mellan parterna borde således ha spelat en avgörande roll

för vad som kan anses vara en fullgod utredning för ett avgörande i sak, jfr t.ex.

RÅ 2006 ref. 46. Domen är dock svårtydd i den meningen att HFD uttalar att

kassan inte nått upp till utredningskravet utan att samtidigt säga något om vad

som återstår att önska, vad som har uttryckts som ett ”utslag av en

minimalistisk hållning”138.

En annan ingång till denna problematik är frågan om vilken

bevisning/utredning som kan finnas tillgänglig för den försäkrade, jfr om

”bevissäkringsteorin” under 2.1.5. Utgår man ifrån att en enskild ska uppfylla

sin bevisbörda med utgångspunkt i att utredning om funktionsnedsättning av

medicinska skäl är närmast tillgänglig för denne (besittningssfär) blir det

problematiskt att den enskilde i endast mindre utsträckning kan kontrollera det

egna bevismedlet, i den meningen att intygets utformning och vad detta ska

innehålla är styrt av den allmänna parten, tillsammans med den omständigheten

att den försäkringsmedicinska rådgivarens (tidigare försäkringsläkaren)

yttrande i praxis ser ut att tillmätas ett minst lika stort värde som

intygsskrivande läkares bedömning. Detta trots att rådgivarens bedömning som

bevisfaktum befinner sig längre från bevistemat än det bevisfaktum som är

undersökande läkares bedömning. Bevisvärdet av rådgivarens yttrande borde

rimligen påverkas av den osäkerhet som finns kring bevisvärdet av det

ursprungliga intyget, som mellanliggande led139.

138 Ryberg-Welander 2014, s. 414
139 Jfr Roberth Nordh 2013
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Särskilt som kontrariteten mellan parterna nu konstaterats vara framträdande i

den här typen av processer kan det anföras som ett rättssäkerhetsproblem att

den allmänna motparten i hög grad styr utformning och innehåll av

bevisning140. Mannelqvist menar att tendensen från försäkringskassan att styra

intygen är ett resultat av synsättet att medicinska intyg är utredningsmaterial

för domstolarna, men att det i sammanhanget glöms bort att samma intyg

samtidigt är det viktigaste bevismedlet för den enskilde. Hon betonar därvid

principen om den fria bevisföringen141.

4.7 SAMMANFATTNING AV BEVISPRÖVNING I MÅL OM

SJUKERSÄTTNING

Jag har nu identifierat vissa moment i bevisprövningen av en individs rätt till

sjukersättning som kan leda till en olikformig tillämpning av det materiella

regelverket i 33 kap SFB, beroende på hur domstolen i ett enskilt fall tillämpar

bestämmelserna.

Beviskravet på den enskilde synes vara att göra sin nedsättning av

arbetsförmågan ”sannolik”. Däremot är fortfarande oklart vilket beviskrav som

ska gälla avseende rehabiliteringsrekvisitet. Därutöver är det tydligt att

huruvida domstolarna faktiskt brutit ner de två rekvisiten eller gör en

sammantagen bedömning oftast inte framgår av motiveringarna till dom.

Denna omständighet väcker frågor om en samlad osäkerhet med avseende på

de båda rekvisiten bör gå ut över den försäkrade eller inte.

Bevisbördan faller på den sökande. Som (den falska) bevisbördan dock kan

komma att skifta under pågående handläggning uppkommer fråga om

bevisbördan för rehabiliteringsrekvisitet i praktiken kan komma att åligga det

allmänna, när den enskilde väl uppfyllt sin börda med avseende på

varaktigheten. Denna fråga kan i praktiken komma att sammanfalla med den

om uppställt beviskrav.

140 Mannelqvist, 2010, s. 140 f
141 Mannelvist, Ruth, föredrag om rättssäkerhet, på Socialförsäkringsdagarna 20-21/10-2014
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Det bevismedel som tillmäts störst betydelse, läkarintyget, är behäftad med

tydliga problem i tillämpningen. Rättens bevisvärdering kompliceras av att den

medicinska definitionen av begreppet arbetsförmåga skiljer sig från den

juridiska, något som potentiellt resulterar i ett bevismedel som inte är helt

relevant och tillförligt för den rättsliga prövningen. Det torde särskilt vara ett

problem för den sökande, då av denne ingivna intyg inte i dessa fall kan anses

nå upp till bevisbördepunkt. Problemet blir särskilt betydande med en inskränkt

utredningsskyldighet för myndigheterna och domstolarna, då sannolikheten för

återförvisning/komplettering av ett otillräckligt utredningsunderlag minskar,

för att istället avgöras med tillämpning av regler om bevisbörda.

De praktiska möjligheterna att säkra bevisning kring villkoren för

sjukersättning borde ha en påverkan på vilket slags bevisning (bevismedel)

som kan krävas av den förmånssökande, såväl som på hur högt man kan ställa

kravet på utredning. Det kan härvid anföras som ett problem att det

processmaterial som oftast är tyngst vägande underlag för utredningen (det

medicinska underlaget) och som i praktiken därför styrs till sin utformning av

den allmänna parten, samtidigt är den enskildes bevismedel i processen. Detta

blir ett större problem som kontrariteten mellan parterna nu skjutits i

förgrunden, samtidigt som myndigheten i de flesta fall har avgjort starkare

resurser än den enskilde.
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5. DISKUSSIONSDEL

5.1 INLEDNING

Socialförsäkringsprocessen i sjukersättningsmål har i detta arbete fått illustrera

förvaltningsprocessens ofta prognostiserande särdrag. Bakgrundsfakta tjänar

blott som underlag för en fortsatt bedömning142. Oklarheten kring vad som bör

gälla för den bevisrättsliga prövningen och officialprincipens tillämpning i mål

om sjukersättning gör potentiellt denna redan svåra bedömning mer godtycklig

och öppen för fritt skön. Uppfattningen att det förhåller sig så, och att detta

förhållande kan vara värt att vidare problematisera ur ett

rättssäkerhetsperspektiv, förstärks av den rapport som publicerades av ISF i

oktober 2014, Rapport 2014:18: Socialförsäkringsmål i

förvaltningsdomstolarna. Inspektionen slår där i fast att en individs rätt till

sjukersättning (och sjukpenning) i praktiken kommit att bero på när man är

född i månaden. Rapporten kommer att ligga till grund för denna

diskussionsdel.

5.2 ISF:S RAPPORT 2014, SOCIALFÖRSÄKRINGSMÅL I

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNA

I Rapport 2014:18, Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna analyserar

ISF hanteringen av socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna.

Inspektionen undersöker ändringsfrekvensen hos omprövningsenheter och

domstolar och försöker härvid finna orsaker till varför denna varierar. ISF har

analyserat registerdata, granskat domar och genomfört intervjuer143.

142 Diesen, a.a., s. 122
143 ISF 2014 B, s. 20
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En slutsats i rapporten är att ändringen av beslut oftast inte, som

försäkringskassan tidigare gjort gällande144, beror i huvudsak på förekomsten

av ny utredning i målet ,utan på skillnader i bevisvärdering145. I rapporten tas

inget ställningstagande till vem som är eller inte är berättigad till förmån146, där

konstateras endast att domstolarna inte står fria i sitt förhållande till

försäkringskassans bedömning. Grunden för denna slutsats är att artificiella

skillnader – beroende på när i månaden den försäkrade är född hamnar denne

hos en av två omprövningsenheter – mellan individers bifallsfrekvens efter

försäkringskassans omprövning kvarstår efter domstolsprövning i förvaltnings-

och kammarrätt. Skillnader i individers egenskaper kan efter inspektionens

granskning bara förklara en mindre del av skillnaden i bifallsfrekvens.147 En

annan slutsats är att de skillnader i bifallsfrekvens som finns mellan

förvaltningsdomstolarna – som också är betydande – endast i begränsad

utsträckning kan förklaras av att individers egenskaper skiljer sig regionalt148.

Sammantaget beror alltså en individs möjligheter efter att utverka en social

förmån, här sjukersättning, efter inspektionens granskning på vilken väg den

försäkrade tar genom beslutinstanserna. Är man född tidigt i månaden och bor i

Stockholm har man sämre möjligheter än om man är senare i månaden och bor

i exempelvis Luleå. Detta eftersom man i det tidigare fallet hamnar hos en

omprövningsenhet och domstol som tillämpar reglerna mindre generöst än i det

senare fallet.

5.3 BEGREPPET RÄTTSSÄKERHET

I litteraturen finner man på flera håll en syn på rättssäkerheten som bestående

av två dimensioner, en formell och en materiell149. Den materiella

144 Försäkringskassan 2013, s.45
145 ISF 2014 B, s.95 f, se särskilt tabell 14
146 A.a., s.137
147 A.a., s.101 ff
148 A.a., s. 141 f
149 Se t.ex. Zila 1990, s. 286 f och Peczenik 1995 s. 50 ff. Denna distinktion är inte helt
oomstridd, se bl.a. Frändberg i Frändberg & Jareborg (red.) 2005, s.284 f
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rättssäkerheten rymmer ett etiskt perspektiv på den rättsliga prövningen, där

universella mänskliga rättigheter fyller en viktig funktion150. Essen menar att

den materiella säkerheten innefattar i grunden politiska ställningstaganden.

Den formella rättssäkerheten tar sikte på förfarandet, med avsikt att garantera

en likställd (jfr likställighetsprincipen), förutsebar process för den enskilde

individen.151

Essen framhåller särskilt legalitetsprincipen för att garantera förutsebarheten

och den formella rättssäkerheten, men lyfter samtidigt fram som ett problem i

tillämpningen av denna att många materiella regler är vagt formulerade. Detta

måste innebära att principen inte fullt ut kan fullgöra sitt syfte som garant för

rättssäkerheten. Som exempel på en materiell regel med oklar innebörd anför

Essen att nedsättning ska visas med minst en fjärdedel.152 I denna framställning

har bland annat redogjorts för vagheten kring begreppet (nedsatt)

arbetsförmåga, se särskilt avs. 3.5

Essen menar att det som ett resultat av denna ordning är ofrånkomligt att

bedömningarna kommer att skilja sig åt mellan olika beslutsfattare. Frågan för

honom blir då vilka skillnader som kan tillåtas i den rättsliga tillämpningen, för

att man ändå ska kunna utgå ifrån att prövningen är rättssäker. Han ställer sig

därvid tvekande till om sådana skillnader verkligen går att mäta, något som då

blir centralt för att kunna ställa detta värde mot ett uppställt krav på likvärdiga

bedömningar. Därför bör man enligt honom istället fokusera på anknytningen

och utvecklingen av officialprincipen och principen om fri bevisvärdering, som

jag återkommer till nedan.153 Jag vill dock inledningsvis mena att ISF gjort ett

förhållandevis framgångsrikt försök att mäta just sådana skillnader som Essen i

sitt resonemang kring formell rättssäkerhet utgår ifrån. Om dessa skillnader är

godtagbara bör då alltså bero på vilka skillnader man kan tillåta. Rapporten

borde om inte annat kunna utgöra ett bra underlag för en sådan vidare

diskussion kring den formella rättssäkerheten i mål om bl.a. sjukersättning.

150 Se t.ex. Peczenik 1995, s. 60 f)
151 Essen, Rättssäkerhet, i ISF 2010, s.7, och Peczenik 1995, s.50 ff).
152 Essen, i ISF 2010, s. 9
153 A.a., s.9 f
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Mannelqvist menar att den individuella bedömningen är grunden för

rättssäkerhet. Det är enligt henne ett praktiskt problem att domstolarna inte

redovisar sina bedömningar av läkarintyg. Likt Essen problematiserar hon den

kasuistiska utformningen av det juridiska regelverket, som då banar väg för en

utfyllande myndighetsnormering154. En sådan utfyllnad kan visserligen inge

bilden av en effektiv och objektiv prövning, men hon betonar att råd,

anvisningar och verktyg urholkar rättssäkerheten och i förlängningen

demokratin, och att den individuella bedömningen minskar. Här uppstår till

synes brytpunkten mellan den formella och den materiella rättssäkerheten.

Mannelqvist hävdar att försäkringskassan i sin tillämpning definierar den

rättssäkra processen som en ordning där lika fall bedöms lika (fel), vad jag

endast kan förstå som att den materiella dimensionen då skulle ha fallit till föga

för den formella. Hon menar därvid att effektivitetskravet inte tillräckligt

matchas mot rättssäkerhetskravet155.156

5.4 MÖJLIGA VÄGAR FRAMÅT?

Jag har i denna uppsats identifierat vissa problem för bevisprövningen och

fastställandet av utredningsskyldighetens omfattning i mål om sjukersättning.

Jag har beträffande utredningsskyldigheten försökt att fastställa vissa kriterier

för fastställandet, inte minst mot bakgrund av de utredningssvårigheter som

kan finnas i måltypen. Slutsatserna i rapporten visar att bland annat dessa

frågor är viktiga att besvara i ljuset av en rättssäker tillämpning av regelverket.

Det ska sägas att när inspektionen bedömer en ändrad dom som utfall av en

annan bevisvärdering så ryms i begreppet hela den bevisrättsliga

rekonstruktion av ett konkret fall som jag i detta arbete benämnt bevisprövning,

se avs. 2.1.4. Detta understryks inte minst av att inspektionen i de mål där

domsmotiveringen är knapp, inte sällan i stil med att ”kammarrätten finner att

154 Se t.ex. Socialstyrelsen, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
155 Jfr Lundin, Olle, i Marcusson 2012, s. 197 f
156 Mannelqvist, Ruth, föredrag om rättssäkerhet, på Socialförsäkringsdagarna oktober 20-21
2014



61

den medicinska utredningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att (NN:s)

arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt”, har dragit den slutsatsen att ändringen

beror på en annan bevisvärdering än hos beslutsmyndigheten. Ändringen kan

alltså bero på ett motsatsslut i såväl en rättslig fråga (beviskrav, bevisbörda157)

som en faktisk (vad jag här benämner som den egentliga bevisvärderingen).

En domstol kan aldrig lämna över bevisvärderingen till en annan yrkesgrupp
158. Det är inte orimligt att anta att den bristfälliga motivering av intyg som

Mannelqvist uppmärksammar kan vara ett uttryck för en grundläggande

kommunikationsproblematik jurister och läkare emellan. Mannelqvists

slutsatser om läkarkårens helhetssyn på begreppet arbetsförmåga visar redan att

yrkesgruppen inte alltid vet vad juristerna förväntar sig av ett intyg. Likaledes

kan man utgå ifrån att juristerna inte alltid vet vad läkaren kan bidra med till

utredningen.159 Detta blir ett problem inte minst som det förekommer att läkare

skriver intyg efter påtryckningar från den enskilde. Det är viktigt att rätten gör

en självständig bedömning och inte utan vidare godtar bevisningen, möjligen

efter komplettering om utredningen initialt inte visar sig vara tillräcklig. Ännu

allvarligare är de situationer där en försäkrad kan tänkas vara berättigad till

ersättning men där intyget inte säger något om exempelvis samband mellan

sjukdom och aktivitetsförmåga. Som jag funnit att utredningsskyldighetens

omfattning inte borde vara särskilt långtgående i mål om sjukersättning,

beroende av hur komplicerade besvären är, är det naturligtvis också viktigt att

uppmärksamma att detta inte borde gå ut över en enskild som resultat av att

denne inte åstadkommit tillräcklig bevisning. Det måste vara svårt för en

försäkrad att själv avgöra om ett visst intyg når upp till beviskravet i en

process. Det går, som vissa domstolsjurister synes mer benägna att göra än

andra även om det nog är sällsynt160, att i detta läge låta den otillräckliga

utredningen gå ut över den allmänna parten (ej fullgjord utredningsbörda) men

en sådan utveckling kan bli mycket kostsam för det allmänna som det

egentligen inte går att bilda sig en uppfattning om vad utredningen visar, jfr

avs. 2.2.1. En sådan utveckling svarar naturligtvis inte heller mot kraven på en

157 Jfr ISF 2014 B, s.133
158 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 28 f
159 Diesen 2011, s.215
160 ISF 2014 B, s. 78



62

rättssäker prövning, där vissa individer får ersättning utan att ha rätt till det

samtidigt som andra inte får det som skulle ha rätt till det.

En slutsats av rapporten är enligt författarna att rättssäkerhet kräver resurser

och kostar pengar161. Detta är en rätt självklar slutsats. En väg framåt för att

främja rättssäkerheten kan vara att öka graden av specialisering hos den

domstolspersonal som handlägger mål om exempelvis sjukersättning. En sådan

ordning borde öka domstolarnas självständighet gentemot

beslutsmyndigheterna och öka kontaktytorna mot läkarkåren. Det borde vara

lättare för någon som är särskilt insatt i (och inom) det

socialförsäkringsrättsliga området att avgöra vad som är tillräckligt utrett, och

vad ett visst bevismedel kan bevisa. Det är också slutsatsen av en rapport från

Domstolsverket att en utökad specialisering leder till en mer enhetlig praxis,

och därmed till en högre grad av förutsebarhet162. Mot detta får man dock ställa

risken för att det uppstår vad Diesen kallar för ett glapp mellan

rättstillämpningen och det allmänna rättsmedvetandet. Det är viktigt att

medborgarna också förstår de samband som läggs till grund för ett bifalls- eller

avslagsbeslut, något som borde bli svårare i takt med att tillämpningen blir allt

mer teknisk och fjärmar sig från de sociala frågorna163.

Mot bakgrund av de oklarheter jag nu uppdagat för den bevisrättsliga

prövningen och fastställandet av utredningsskyldigheten, och de konstaterade

brister som finns i tillämpningen enligt inspektionens rapport, vill jag

avslutningsvis hävda att det är en viktig diskussion att lyfta. Prövningen av en

enskilds rätt till sjukersättning ser onekligen ut att vara med behäftad med

betänkliga problem.

161 A.a., s. 151
162 Domstolsverket 2008, s. 25
163 Diesen 2011, s. 179
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6. FÖRTECKNING ÖVER KÄLLOR

7.1 LAGAR, KONVENTIONER, FÖRORDNINGAR OCH
FÖRESKRIFTER

- Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, 10 december 1948 [cit Europakonventionen]
- Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (SFS 1994:1219)
- Regeringsform (SFS 1974:152) [cit RF]
- Rättegångsbalk (SFS 1942:740) [cit RB]
- Förvaltningsprocesslag (SFS 1971:291) [cit FPL]
- Förvaltningslag (SFS 1986:223) [cit FL]
- Lag om allmän försäkring (SFS 1962:381) [cit AFL]
- Lag om arbetsskadeförsäkring (SFS 1976:380) [cit LAF]
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- Förordning om sjukersättning och aktivitetsersättning (SFS 2002:946)
- Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och
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