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1 Inledning 
För de allra flesta betraktas det nog som en självklarhet att den som är för sjuk för att 

kunna arbeta ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen för den inkomstförlust 

sjukdomen medför. Sjukförsäkringen har emellertid de senaste åren genomgått en rad 

förändringar såväl i regleringen av hur en försäkrads sjukdom ska bedömas som 

genom införandet av fasta tidsgränser för prövningen, förändringar som i regel verkat 

till den sjukes nackdel genom att ökade krav på att arbeta trots sin sjukdom. 

 

Sjukförsäkringen utgör, tillsammans med arbetslöshetsförsäkringen och 

arbetsskadeförsäkringen, de kanske viktigaste delarna av det svenska 

trygghetssystemet genom att på olika sätt garantera ersättning ifall en person mister 

sin inkomst. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen kan på sätt och vis 

betraktas som att de ersätter olika sidor av samma mynt. Den förra ersätter 

inkomstförlust för den del en försäkrad är oförmögen att arbeta, och den senare den 

del en försäkrad kan arbeta men saknar ett arbete. Arbetsskadeförsäkringen kan i sin 

tur sägas ersätta båda situationerna i fall då en försäkrad skadar sig i samband med 

arbetet. 

 

Centralt i alla tre försäkringarna är bedömningen av en försäkrads förmåga att arbeta 

genom att ersättningarna ska kompensera ett inkomstbortfall som på olika sätt 

relateras till denna arbetsförmåga. Reglerna för hur arbetsförmågan hos en försäkrad 

bestäms är emellertid inte desamma i de tre försäkringarna, något som medför att 

arbetsförmågan kan bedömas olika beroende på vilken reglering bedömningen görs 

utifrån. Då den försäkrades arbetsförmåga i respektive försäkring på olika sätt är 

avgörande för dess möjligheter att erhålla ersättning riskerar denne därför, på grund 

av skillnaderna i bedömningarna, att helt eller delvis sakna rätt till ersättning för sin 

inkomstförlust i den mån försäkringarna inte korrelerar. 

 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur begreppet arbetsförmåga 

definieras och förstås av lagstiftaren i sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och 

arbetsskadeförsäkringen. Utgångspunkten tas i sjukförsäkringens definition av vad 

som avses med en försäkrads förmåga att arbeta och vilken arbetsmarknad förmågan 

prövas mot, för att sedan jämföra det med dess motsvarigheter i arbetslöshets- och 
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arbetsskadeförsäkringen.  Avsikten är att redogöra för vilka skillnader som finns 

mellan försäkringarnas arbetsförmågebegrepp och vilka konsekvenser skillnaderna i 

de olika regleringarna kan få. 

 

1.2 Metod och material 
För att utreda och undersöka innebörden av arbetsförmågebegreppen i de tre olika 

försäkringarna har rättsvetenskaplig metod använts, med utgångspunkt i de olika 

regleringarnas lagtext och förarbeten. Praxis har endast använts i begränsad 

omfattning på grund av att avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i 

dessa avseenden är få. Även rättsvetenskaplig forskning inom området är begränsad, 

varför doktrin och annan rättsvetenskaplig forskning endast har kunnat användas i den 

omfattning sådan funnits tillgänglig.1 

 

Motiv och förarbeten till lagstiftningen har således haft stor betydelse i arbetet. Det 

bör därför även understrykas att jag i uppsatsen även använt mig av förarbeten till 

upphävda lagar i stor utsträckning. Beträffande den reglering som återfinns i 

socialförsäkringsbalken (SFB) beror det på att balken grundas i ett flertal äldre lagar 

som år 2010 sammanslogs, med syfte att samordna socialförsäkringslagstiftningen till 

en enhet.2 För att arbetet med den nya lagen inte skulle ta allt för lång tid fick 

utredarna uttryckliga instruktioner om att de skulle vara restriktiva med att föreslå ny 

lagstiftning. De ändringar som skett vid införandet av balken är således till största del 

av klargörande karaktär eller kodifierande av praxis.3 För de regler som är relevanta 

för denna uppsats gjordes inte heller några materiella ändringar i samband med 

införandet av SFB år 2011. Jag använder jag mig således förarbeten och praxis för 

den lagstiftning som reglerade sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen innan 

införandet av SFB i den mån reglerna inte ändrats senare. 

 

Även beträffande regleringen av arbetslöshetsförsäkringen har jag använt mig av 

äldre förarbeten. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är nämligen också 

den en sammanslagning av två tidigare lagar, lagen (1973:371) om kontant 

                                                
1 För vidare diskussion om rättsvetenskaplig metod se exempelvis Sandgren, 2009. 
2 Prop. 2008/09:200, s. 765. 
3 Prop. 2008/09:200, s. 347. 
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arbetsmarknadsstöd4 (KAS) och lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring5.6 Även 

om sammanslagningen i detta fall även medförde materiella ändringar i större 

utsträckning skrev lagstiftaren angående de för denna uppsats relevanta 

bestämmelserna att ALF 9 § i princip ska anses motsvara KAS och 1973 års lag om 

arbetslöshetsförsäkrings 4 § efter vissa språkliga justeringar, samt att 11 § i nuvarande 

ALF ”motsvaras efter språkliga ändringar i huvudsak av” de äldre lagarnas 5 §.7 För 

att tolka ALF använder jag således förarbetena till KAS och 1973 års lag om 

arbetslöshetsförsäkring i den mån inte nyare förarbetsuttalanden finns. 

 
Så som användandet av upphävda lagars förarbeten indikerar är en stor del av dessa 

förhållandevis gamla. Trots att en stor del av dem kommer från 1970-talet får de 

fortfarande anses vara vägledande då syftena med regleringarna fortfarande är den 

samma. Vidare hänvisar de förarbeten som tillkommit därefter i hög utsträckning till 

dessa och lydelsen av lagarna har inte förändrats trots att lagarna i övrigt uppdaterats i 

stor utsträckning. I de situationer då det finns anledning att ifrågasätta deras fortsatta 

värde som rättskälla har jag behandlat det i texten. 

 

Att prejudicerande avgöranden på området är begränsade hade delvis kunna avhjälpas 

genom en empirisk studie av underrätts- eller myndighetspraxis. Jag har trots detta 

valt att inte studera praxis från underrätter eller myndigheter, eftersom uppsatsens 

huvudsakliga studieobjekt är gällande rätt utifrån rättskällorna. Jag har inte heller 

beaktat de olika myndigheternas egna riktlinjer för bedömningarna, eftersom det 

endast är myndigheternas egna tolkningar och dessa är vare sig rättsligt bindande eller 

nödvändigtvis en bra spegling av gällande rätt. Däremot har föreskriften IAFFS 

2004:38 beaktats då denna upprättats med stöd av en förordning från regeringen. 

Gällande rätt i de olika försäkringarna har därefter jämförts med varandra vad som 

kan beskrivas som en internt jämförande analys.9 Med detta avses att 

arbetsförmågebegreppet i de tre försäkringarna jämförts för att se vilka skillnader som 

                                                
4 Motsvarade huvudsakligen reglering om grundförsäkring. 
5 Motsvarade huvudsakligen reglerna för inkomstbortfallsförsäkringen. 
6 Prop. 1996/97:107, s. 114. 
7 Prop. 1996/97:107, s. 149f. 
8 Föreskriften IAFFS 2004:3 om lämpligt arbete upprättad med stöd i 26 § förordningen (1997:835) om 

arbetslöshetsförsäkring. 
9 Asp, 2004, s. 54. 
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finns i den rättsliga konstruktionen av arbetsförmågebegreppen mellan dem och vilka 

konsekvenser skillnaderna kan få.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I uppsatsens andra kapitel görs en presentation 

av förutsättningarna för att ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, samt dess 

reglering av begreppet arbetsförmåga. Därefter presenteras arbetslöshetsförsäkringens 

och arbetsskadeförsäkringens regler på ett motsvarande sätt i kapitel tre och fyra. I 

uppsatsens femte kapitel sammanställs sedan resultaten från de tidigare kapitlen och 

sedan med en jämförelse av de tre olika arbetsförmågebegreppen och de enligt min 

mening viktigaste konsekvenser skillnaderna i dessa medför.  
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2 Sjukförsäkringen 
2.1 Rätten till ersättning från sjukförsäkringen 
Att omfattas av sjukförsäkringen innebär för den försäkrade en rätt till sjukpenning 

eller sjukersättning ifall denne på grund av sjukdom10 får sin arbetsförmåga nedsatt 

med minst en fjärdedel.11 För att en person ska omfattas av och har rätt till ersättning 

från sjukförsäkringen måste denne emellertid uppfylla de allmänna krav som SFB 

ställer upp. Eftersom sjukpenningen är en arbetsbaserad förmån krävs då att personen 

ska arbeta i Sverige för att omfattas.12 Vidare krävs att personen har fått en så kallad 

sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd.13 En persons SGI fastställs av 

Försäkringskassan utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten enligt reglerna i 25 

kap. SFB. Sjukpenningen och sjukersättningen kan betalas ut på fyra olika nivåer, en 

fjärdedel, halv, tre fjärdedels och full ersättning, vilka motsvarar andelen förlorad 

arbetsförmåga. Rätten till ersättning innebär att den försäkrade har rätt till den nivå av 

sjukpenningen som är den högsta som dennes arbetsförmågenedsättning överskrider.14 

En försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med 49% har således endast rätt till en 

fjärdedels sjukpenning medan en försäkrad med 51% nedsatt arbetsförmåga skulle ha 

rätt till halv sjukpenning.  

 

Rätten till sjukpenning innebär att en försäkrad har rätt till ersättning från 

Försäkringskassan för inkomstbortfall på grund av sjukdomen så länge den 

försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel.15 Som huvudregel kan 

sjukpenning betalas ut under de första 364 dagarna, då på så kallad normalnivå.16 

Under vissa specifika omständigheter, ifall den försäkrade drabbats av en allvarlig 

sjukdom kan emellertid perioden med sjukpenning på normalnivå förlängas.17 

Ersättning på normalnivå innebär ersättning på ca 80 % av den försäkrades SGI.18 

Efter 364 dagar finns emellertid också en annan möjlighet att ha rätt till sjukpenning, 

utan att allvarlig sjukdom föreligger. Ersättningen utgår i så fall på så kallad 

                                                
10 Enligt SFB 27:2 2 st. likställs med sjukdom även tillstånd av nedsatt arbetsförmåga för vilket 

sjukpenning utgått och där arbetsoförmågan kvarstår trots att sjukdomstillståndet upphört.   
11 SFB 27:2 1 st. 
12 SFB 6:6 och SFB 4:2. Under vilken period i samband med arbete en person omfattas av skyddet 

behandlas närmare i SFB 6:8-14 §§. 
13 SFB 24:2. 
14 SFB 27:45. 
15 SFB 27:2. 
16 SFB 27:21. 
17 SFB 27:23, undantaget för allvarlig sjukdom behandlas närmare i avsnitt 2.4.3. 
18 SFB 28:7 1p. SGI:n ska även multipliceras med 0.97 innan ersättningens storlek beräknas.  
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fortsättningsnivå under maximalt 550 dagar alternativt på obestämd tid.19 

Sjukpenning på fortsättningsnivån innebär en ersättning på 75 % av SGI:n.20  

 

Den försäkrades rätt att erhålla ersättning i form av sjukpenning kan emellertid också 

inskränkas före dag 365, trots att arbetsförmågan fortfarande anses nedsatt på grund 

av sjukdom. Det blir aktuellt i fall då den försäkrades arbetsförmåga vid någon 

tidpunkt övergår till att anses stadigvarande nedsatt, eller för personer under 30 år 

antas bestå under minst ett år, vilket medför att personen har rätt till sjuk- respektive 

aktivitetsersättning.21 Ersättningsnivån för sjuk- och aktivitetsersättningen motsvarar 

normalt 64 % av SGI:n.22 

 

Som huvudregel ska sjukpenningen beräknas utifrån hur många timmar per dag den 

försäkrade antas kunna arbeta.23 Det betyder att den försäkrades rätt till sjukpenning i 

princip förutsätter att arbetstiden begränsas i samma mån som sjukpenning utbetalas 

för varje enskild sjukdag, något som inte är nödvändigt för att ha rätt till sjuk- och 

aktivitetsersättning. I en dom från HFD konstaterades dock att denna regel inte ska 

tillämpas allt för strikt, utan att såväl sjukdomens art som arbetsförhållandena kan 

behöva beaktas. Därmed konstaterades att rätt till sjukpenning även kan föreligga då 

sjukfrånvaron förläggs till större del under vissa dagar än andra, så länge den samlade 

arbetstiden under en begränsad period inte överstiger vad som är förenligt med 

sjukskrivningen. För att kunna göra ett sådant undantag från regeln att den 

ersättningsgilla arbetsförmågenedsättningen ska vara den samma för varje dag skrev 

emellertid HFD att det måste vara medicinskt motiverat och syfta till att ta till vara på 

den försäkrades arbetsförmåga.24 

 

Den allmänna försäkringen bygger på principen om försäkring ”i befintligt skick”. 

Detta betyder att man vid tillämpningen av försäkringen istället för att utgå från en 

norm eller ”normalperson” hela tiden ska utgå från de specifika egenskaper som den 

försäkrade personen som bedöms innehar.25 Att en person sedan tidigare har en 

                                                
19 SFB 27:24 och SFB 27:24a, förlängd sjukpenning behandlas närmare i avsnitt 2.4.3. 
20 SFB 28:7 2p. SGI:n ska även multipliceras med 0.97 innan ersättningens storlek beräknas. 
21 SFB 27:53. 
22 SFB 34:12. 
23 SFB 27:46 st. 2. 
24 HFD 2011 ref. 30. 
25 Vahlne Westerhäll (red.) m.fl., 2009, s. 108f. 
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funktionsnedsättning eller är ovanligt mottaglig för att ådra sig en viss skada eller 

sjukdom då denne kommer in i försäkringen medför således inte att denne har någon 

nackdel gentemot helt friska personer. Istället ska man endast beakta hur den 

försäkrades förmåga i det enskilda fallet förändrats. Som exempel kan nämnas en 

person som är blind på ett öga och sedan på grund av en olycka tappar synen även på 

andra ögat. Att den försäkrade sedan tidigare endast hade syn på ena ögat blir då 

utgångspunkten för försäkringen och således görs bedömningen av arbetsförmågans 

förändring endast mellan den förmåga den försäkrade hade med ett öga och sedermera 

helt utan syn.   

 

2.2 Sjukdom 
Vad som avses med begreppet sjukdom inom socialförsäkringen har inte definierats i 

lagen utöver att bedömningen inte ska omfatta arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, 

sociala eller liknande förhållanden.26 Den definition av sjukdomsbegreppet som finns 

är istället ett uttalande i en offentlig utredning från 1944.27 Där skriver utredaren att 

det sjukdomsbegreppet i första hand omfattar är sådant som betecknas som sjukdomar 

enligt vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning. Med denna 

utgångspunkt ansågs varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte 

sammanhänger med den normala livsprocessen falla under begreppet.28 Fysiologiska 

problem som beror på t.ex. normalt åldrande eller graviditet ska således inte beaktas 

som sjukdomar, samtidigt som åkommor som grundar sig i yttre påverkan exempelvis 

virus, bakterier eller olyckor omfattas av begreppet.29 Uttalandet avsåg förvisso inte 

att binda rättstillämparen, men anses fortfarande vara vägledande för vad som avses 

med sjukdom enligt sjukförsäkringen.30 Denna definition anses även förutsätta att 

sjukdomen ska visa sig som en sjukdomsprocess, vilket innebär att medfödda 

onormala tillstånd normalt inte omfattas.31  

 

                                                
26 SFB 27:3. 
27 SOU 1944:15. 
28 SOU 1944:15, s. 162. 
29 HFD har emellertid klarlagt att symptom till följd av graviditet och svår stress kan omfattas, även om 
graviditeten och stressen i sig inte gör det. Se Regeringsrättens dom, mål nr. 6750-08 meddelad i 
Stockholm den 17 september 2009, och RÅ 2009 ref. 102. 

30 Vahlne Westerhäll (red.) m.fl., 2009, s. 108f. 
31 Westerhäll-Gisselsson, 1983, s. 183. 
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Vid bedömningen av om ett tillstånd ska betraktas som sjukdom vid fastställande av 

rätt till ersättning i sjukförsäkringens beaktas vidare inte orsaken till symptomen, utan 

endast vilka symptom som den sjuke har. Detta innebär att såväl 

infektionssjukdomar32 som sjukdomstillstånd orsakade av ”yttre omständigheter” så 

som medicinska behandlingar, eller skador från olyckor eller brott omfattas. Det 

innebär även att en försäkrads eget ansvar för sitt sjukdomstillstånd t.ex. genom 

medvetet risktagande eller medvetet vållande av skadorna inte ska påverka 

bedömningen.  

 

2.3 Rehabiliteringskedjan 
Vad som egentligen avses med arbetsförmåga i sjukförsäkringen finns inte klart 

definierat i lagtexten. I ett förarbetsuttalande konstateras emellertid att i samband med 

sjukförsäkringen anses en person ha arbetsförmåga ifall denne, eventuella sjukdomar 

till trots, har förmåga att försörja sig själv genom arbete.33 Att en person saknar 

arbetsförmåga har i sin tur ansetts kunna grundas i två saker. Dels att den försäkrade 

på grund av sjukdomen rent faktiskt saknar förmågan att arbeta och dels att det för 

sjukdomens botande är lämpligast att den försäkrade inte arbetar.34  

 

Utgångspunkten vid bedömningen av en försäkrads förmåga är att denna ska göras 

utifrån varje enskild försäkrads förutsättningar.35 Vid införandet av 

rehabiliteringskedjan betonades att arbetsförmågebedömningen skulle ”renodlas” 36 så 

att den enbart omfattar nedsättningar till följd av medicinska orsaker.37 Bedömningen 

ska således ske helt utan beaktande av den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, 

utbildning m.m., vilket inte varit fallet tidigare.38 Meningen med renodlingen var att 

försäkrade som inte arbetar av andra än rent medicinska orsaker ska söka hjälp hos 

arbetslöshetsförmedlingen för att finna ett lämpligt arbete, och att den försäkrade då 

istället har möjlighet att söka ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.39 Det 

                                                
32 Sjukdomar orsakade av något biologiskt smittoämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar 

eller flercelliga parasiter). 
33 Prop. 1996/97:28, s. 10. 
34 SOU 1944:15, s. 20. 
35 Prop. 1996/97:28, s. 17. 
36 Begreppet myntades i prop. 1996/97:28 för att visa på att möjligheterna att beakta annat än rent 

medicinska omständigheter begränsades.  
37 Prop. 2007/08:136, s. 66ff. 
38 Prop. 2007/08:136, s. 67f. 
39 Prop. 2007/08:136, s. 67f. och 75. 
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avgörande vid bedömningen är således endast vilken sjukdom som föreligger och hur 

denna påverkar den försäkrades förmåga att utföra ett arbete.40  

 

Hur bedömningen av om en försäkrad anses kunna försörja sig genom arbete ska 

göras har däremot klargjorts, åtminstone i viss utsträckning. Utifrån den ovan nämnda 

utgångspunkten i den försäkrades medicinska förhållanden ska bedömningen av om 

en försäkrad har full eller nedsatt arbetsförmåga sedan göras mot olika 

arbetsmarknader beroende på var i den så kallade rehabiliteringskedjan den 

försäkrade befinner sig. Kedjan fungerar så att omfattningen av den arbetsmarknad en 

försäkrad prövas mot utökas succesivt utifrån hur länge denne varit sjukskriven. För 

försäkrade som inte har någon arbetsgivare tillämpas rehabiliteringskedjan emellertid 

endast delvis genom att de omedelbart prövas enligt bedömningen i länk 3.41  

 

2.3.1 Länk 1 och 2 – Arbete hos arbetsgivaren 
Under de första 90 dagarna prövas arbetsförmågan enbart mot den försäkrades 

faktiska arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda.42 

Detta betyder i princip att en försäkrad anses arbetsoförmögen ifall denne, trots 

rehabiliteringsinsatser och anpassning av arbetsuppgifterna, inte kan utföra sitt 

tidigare arbete.43   

 

Efter att en försäkrad varit arbetsoförmögen i 90 dagar utvidgas sedan grunden för 

bedömningen av arbetsförmågan så att även andra arbeten hos arbetsgivaren, vilka 

den försäkrade kan försörja sig på efter en omplacering, omfattas.44 För att anses 

sakna arbetsförmåga krävs då att den försäkrade trots omplacering, rehabilitering eller 

utbildning saknar förmåga att försörja sig genom något arbete hos arbetsgivaren. 

Utvidgningen av arbetsförmågebegreppet blir emellertid endast aktuell ifall det finns 

ett ledigt arbete hos arbetsgivaren att omplaceras till vilket den försäkrade kan 

utföra.45 

 

                                                
40 HFD 2012 ref. 22 I. 
41 Prop. 2007/08:136, s. 58f. 
42 SFB 27:46. 
43 Prop. 2007/08:136, s. 60f. 
44 SFB 27:47. 
45 Prop. 2007/08:136, s. 61. 
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2.3.2 Länk 3 – Normalt förekommande på arbetsmarknaden 
Efter 180 dagar så vidgas bedömningsgrunden ytterligare. Prövningen av den 

försäkrades arbetsförmåga ska då, om det inte finns särskilda skäl mot det eller på 

annat sätt kan anses oskäligt, göras gentemot arbeten som är normalt förekommande 

på arbetsmarknaden.46 Prövningen avser då endast den försäkrades förmåga att arbeta. 

Om det faktiskt finns något ledigt arbete som den försäkrade kan utföra, eller ifall 

denne har någon praktisk möjlighet att få ett sådant normalt förekommande arbete ska 

då inte påverka bedömningen.47 Om den försäkrade vid någon tidpunkt efter 180 

dagar bedöms kunna utföra något sådant arbete anses denne således inte längre sakna 

arbetsförmåga och saknar därmed rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Utöver 

normalt förekommande arbeten ska emellertid även andra lämpliga arbeten som finns 

tillgängliga för den försäkrade beaktas vid bedömningen.48 Detta innebär att om en 

försäkrad erbjuds ett arbete som anses lämpligt eller är speciellt anpassat för denne 

ska arbetsförmågebedömningen även innefatta det arbetet, trots att det inte annars 

skulle innefattas av den normalt förekommande arbetsmarknaden. En förutsättning för 

detta är emellertid just att arbetet finns tillgängligt, dvs. i princip att den försäkrade 

erbjuds arbetet. 

 

2.3.2.1 Särskilda skäl 
Den närmare innebörden av undantaget från att tillämpa rehabiliteringskedjans tredje 

steg, efter 180 dagars sjukdom, på grund av särskilda skäl klargörs i förarbetena till 

införandet av rehabiliteringskedjan. Där framgår att undantaget ska vara tillämpligt då 

den försäkrade med stor sannolikhet inom kort kan återgå till arbete hos den tidigare 

arbetsgivaren. Undantaget motiverades med att det inte ansågs rationellt att tillämpa 

regeln i sådana fall eftersom det riskerade att endast bli en formalitet att anmäla sig 

hos Arbetsförmedlingen i väntan på att återgå till sitt tidigare arbete. För att 

undantaget ska vara tillämpligt krävs enligt lagstiftaren att det ska finnas en 

välgrundad anledning att anta att den försäkrade snart ska kunna återgå till arbete hos 

sin tidigare arbetsgivare. En sådan välgrundad anledning skulle exempelvis kunna 

föreligga om den försäkrade väntar på en operation eller behandling vilken i enighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet förväntas återställa den försäkrades 

                                                
46 SFB 27:48 1 p. 
47 Prop. 1996/97:28 s. 26f. 
48 SFB 27:48 2 p. 
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arbetsförmåga. För att kraven ska vara uppfyllda bör det också framgå ur det 

medicinska underlaget såväl att den försäkrade ska kunna återgå till sin tidigare 

arbetsgivare som vid vilken tidpunkt detta bör kunna ske. Lagstiftaren menade att 

undantaget för särskilda skäl följaktligen endast bör vara tillämpligt vid tydliga 

diagnoser då det annars är svårt att bilda sig en välgrundad uppfattning av om en 

återgång i arbetet hos den tidigare arbetsgivaren är förestående och i så fall vid vilken 

tidpunkt.49 

 

2.3.2.2 Oskäligt 
Genom en lagändring år 2010 infördes även ett andra undantag från att den försäkrade 

ska prövas gentemot det tredje steget i rehabiliteringskedjan efter 180 dagar.50 

Undantaget gäller för situationer då det av någon annan anledning än de särskilda skäl 

som nämnts ovan anses oskäligt att tillämpa regeln. I förarbetena angavs som exempel 

att en försäkrad har en allvarlig sjukdom och det därför bedöms som att 

arbetsförmågan successivt kommer minska och att den försäkrade till följd av detta på 

sikt inte heller kommer klara ett annat arbete. Andra exempel som togs upp är 

situationer då en försäkrad har nedsatt arbetsförmåga på grund av en medicinsk 

behandling som ska förebygga en allvarlig sjukdom, eller fall då den försäkrade 

drabbats av funktionshinder och rehabiliteringen kan komma att bli långvarig.51 En 

förutsättning för ersättning vid det sistnämnda fallet är dock att det finns en godkänd 

plan för att återställa den försäkrades arbetsförmåga.52 Utskottet som skrev förslaget 

klargjorde emellertid även att exemplen inte var tänkta att vara uttömmande och att 

det nya undantaget inte syftade till att utvidga omfattningen av undantaget för 

särskilda skäl, utan endast att öppna för andra situationer då prövningen mot den 

reguljära arbetsmarknaden skulle kunna skjutas upp.53 

 

2.3.3 Länk 4 – undantagen 
När den försäkrade haft nedsatt arbetsförmåga 364 dagar ändras bedömningen en sista 

gång genom att den försäkrade därefter, om det inte anses oskäligt, alltid ska anses ha 

                                                
49 Prop. 2007/08:136, s. 68f. 
50 SFS 2009:1531. 
51 Bet. 2009/10:SfU13, s. 7f. 
52 Bet. 2009/10:SfU13, s. 7f. Prövningen mot hela arbetsmarknaden skjuts då upp så länge 

rehabiliteringen pågår. 
53 Bet. 2009/10:SfU13, s. 7f. 
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förmåga att försörja sig själv såsom avses i tredje länken.54 Utöver dessa tidsgränser 

finns emellertid sedan även en annan tidsbegränsning, att en försäkrad utifrån en 

ramtid om de närmast föregående 450 dagarna som huvudregel kan få sjukpenning 

under maximalt 364 dagar.55 Från denna regel finns i sin tur två undantag vilka kan 

bli tillämpliga under vissa specifika omständigheter. 

 

Det första undantaget, vilket innebär att sjukpenning på normalnivå kan utgå på 

obestämd tid efter 364 dagar, gäller för fall då den försäkrade drabbats av en allvarlig 

sjukdom.56 Som exempel på sådana sjukdomar tas i förarbetena upp vissa 

neurologiska sjukdomar, tumörsjukdomar och andra allvarliga sjukdomar av liknande 

karaktär.57 Det andra undantaget innebär att den försäkrade kan berättigas sjukpenning 

på fortsättningsnivå under maximalt 550 dagar eller på obestämd tid.58 Reglerna för 

sjukpenning i maximalt 550 dagar infördes med hänvisning till att det finns 

sjukdomar som inte kan avslutas innan 364 dagars sjukskrivning och ska enligt 

lagstiftaren tillämpas exempelvis i fall där den försäkrade har en sjukdom som kräver 

långvarig medicinsk behandling eller då ytterligare sjukdomar tillstöter under 

sjukskrivningstiden.59 Till detta kommer alltså att sjukpenning på fortsättningsnivån 

även kan utgå på obestämd tid om vissa omständigheter som räknas upp i lagen 

föreligger.60 De omständigheter som avses omfattas här är sådana då den försäkrade 

oavsett motivation saknar möjlighet att söka arbete.61 Som exempel på sådana 

situationer kan nämnas fall där den försäkrade är intagen på sjukhus eller då arbete 

riskerar att allvarligt försämra den försäkrades sjukdom.62  

 

2.3.4 Vid kedjans slut – sjuk- och aktivitetsersättning 
Från och med dag 365 av sjukdom saknas alltså som huvudregel rätt till sjukpenning. 

Den möjlighet som finns för att erhålla ersättning för inkomstförlust på grund av 

sjukdom därefter är då via sjuk- eller aktivitetsersättning vilka regleras i SFB kap. 32-

37. Som utgångspunkt för dessa gäller att arbetsförmågan måste vara långvarigt 

                                                
54 SFB 27:49. 
55 SFB 27:21. 
56 SFB 27:23. 
57 Bet. 2009/10:SfU13, s.8f. 
58 SFB 27:22 och 27:24. 
59 Prop. 2007/08:136, s. 82. 
60 SFB 27:24a. 
61 Prop. 2009/10:45, s. 27. 
62 SFB 27:24a. 
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nedsatt för att rätt till ersättning ska föreligga.63 För att ha rätt till aktivitetsersättning, 

vilken endast kan komma ifråga för personer mellan 19 och 30 år,64 förutsätts att 

arbetsförmågan antas bestå under minst ett år.65  Rätt till sjukersättningen å andra 

sidan, vilken kan lämnas till försäkrade som är mellan 30 och 65 år,66 förutsätter att 

den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt.67 Med stadigvarande nedsatt 

förmåga menas, enligt förarbetena, fall då den försäkrade på grund av kroniska 

sjukdomar eller irreversibla skador trots rehabilitering inte bedöms kunna få sin 

arbetsförmåga förbättrad enligt den kunskap som finns vid prövningstillfället.68 

Begreppet innebär vidare att skadorna ska antas bestå under överskådlig framtid.69 

HFD har i tre mål från år 2011 klargjort att detta begrepp dock inte ska tolkas som att 

nedsättningen måste bestå livet ut och betonar att en ny utredning av skadorna ska 

göras minst vart tredje år.70 

 

Ifall den försäkrade inte har rätt till vare sig ersättning i form av sjukpenning eller 

sjuk- eller aktivitetsersättning är möjligheterna till ersättning från sjukförsäkringen 

sedan uttömda. Om den försäkrade efter denne varit sjukskriven 180 dagar eller mer 

anses ha arbetsförmåga som kan tas till vara någonstans på arbetsmarknaden saknar 

denne således generellt rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Istället ska den 

försäkrade, ifall denne inte kan utföra sitt tidigare arbete, vända sig till 

arbetsförmedlingen för att finna ett sådant arbete denne kan utföra och ifall övriga 

rekvisit är uppfyllda söka ersättning via arbetslöshetsförsäkringen.71 

 

Reglerna om sjukpenning är även subsidiära i förhållande till sjuk- och 

aktivitetsersättningen och arbetsskadelivränta.72 En försäkrad saknar således rätt till 

sjukpenning ifall denne vid något tillfälle anses uppfylla kraven för att ha rätt till 

ersättning från sjuk- eller aktivitetsersättning för en viss arbetsförmågenedsättning. 

Om en förmågenedsättning betraktas som varaktig är således risken stor att den 

                                                
63 SFB 33:2. 
64 SFB 33:18. 
65 SFB 33:7. 
66 SFB 33:16. 
67 SFB 33:6. 
68 Prop. 2007/08:136, s. 88. 
69 Prop. 2007/08:136, s. 103. 
70 HFD 2011 ref. 63 I-III (I). 
71 Prop. 2007/08:136, s. 74f. 
72 SFB 27:53. 
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försäkrade för att få sin inkomstförlust ersatt måste söka sig till aktivitets- eller 

sjukersättningen, trots att denne inte erhållit sjukpenning för de 364 dagar som 

försäkrade normalt har rätt till. Att en försäkrad har rätt till delvis ersättning genom 

sjuk- eller aktivitetsersättning eller livränta innebär dock inte att sjukpenning inte kan 

utgå för de delar denne inte har rätt till sådan ersättning.  

 

2.4 Sjukförsäkringens olika arbetsmarknader 
2.4.1 Sjukpenningens arbetsmarknadsbegrepp 
Under rehabiliteringskedjans första två länkar är som synes 

arbetsförmågebedömningen relativt okomplicerad då den endast ska göras gentemot 

ett tydligt avgränsat antal arbeten hos arbetsgivaren. Mer komplicerat är emellertid att 

bestämma vilka arbeten som ska beaktas vid det tredje steget, dvs. vad som innefattas 

i begreppet förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.  

 

Arbetsförmågebegreppet i kedjans tredje steg förändrades år 2012 från att 

arbetsförmågan bedömdes mot den reguljära arbetsmarknaden till att återgå till att 

prövas mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på 

arbetsmarknaden, vilket användes innan rehabiliteringskedjan infördes 2008.73 Att 

prövningen skulle ske mot hela den reguljära arbetsmarknaden innebar att prövningen 

av arbetsförmågan skulle ske mot varje typ av arbete bortsett från sådana som är 

mycket udda och sällan förekommande.74 Huruvida en försäkrad kunde få något 

sådant arbete på den reguljära arbetsmarknaden beaktades emellertid inte.75 Den 

reguljära arbetsmarknaden omfattade utöver vanliga förvärvsarbeten även vissa 

subventionerade anställningar såsom nystartsjobb. Speciella anställningar för 

funktionshindrade t.ex. anställningar med lönebidrag eller inom samhall innefattades 

emellertid inte. Om en försäkrad endast ansågs kunna utföra sådana speciellt 

utformade arbeten som inte omfattades av den reguljära arbetsmarknaden skulle 

denne således anses sakna arbetsförmåga så länge personen inte erbjudits ett sådant 

arbete.76 Några tydligare uttalanden om vad som omfattas av begreppet reguljär 

arbetsmarknad har inte gjorts i vare sig praxis eller förarbeten, utöver att begreppet 

                                                
73 SFS 2012:256. 
74 Prop. 2007/08:136, s. 67f. 
75 HFD 2012 ref. 22 I och II. 
76 Prop. 2007/08:136, s. 67f. 
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bland annat inbegriper helt stillasittande arbeten.77 För att en försäkrad skulle anses 

sakna arbetsförmåga och således ha rätt till sjukpenning efter 180 dagar krävdes 

således i princip att denne på grund av sjukdomen inte kunde utföra något arbete 

någonstans i Sverige. 

 

Det nygamla begreppet, förvärvsarbete som är normalt förekommande 

arbetsmarknaden infördes första gången i sjukförsäkringen år 1997.78 Vare sig då eller 

vid återinförandet år 2012 gavs emellertid några närmre instruktioner om vad som 

egentligen omfattades av begreppet. I förarbetena till återinförandet framhöll 

lagstiftaren också att det inte är möjligt att definiera vilka arbeten som arbetsförmågan 

ska prövas mot på grund av den stora variation av arbeten som arbetsmarknaden 

omfattar, istället betonas återigen att bedömningen ska utgå från den försäkrades 

sjukdom. I övrigt hänvisar lagstiftaren till de förarbeten och praxis som gällde innan 

införandet av den reguljära arbetsmarknaden.79 Omfattningen av rekvisitet normalt 

förekommande på arbetsmarknaden har emellertid prövats av HFD. I en dom från år 

2008 konstaterades att rekvisitet avsåg vanliga arbeten där den försäkrades 

arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning och att begreppet 

endast omfattade arbeten som medförde krav på en normal prestation utan eller 

möjligen efter ringa anpassning med hänsyn till funktionshinder eller medicinska 

besvär hos en arbetstagare.80 

 

På grund av de otydliga definitionerna av båda uttrycken är det svårt att avgöra i 

vilken mån omfattningen av begreppen den reguljära arbetsmarknaden och arbeten 

som är normalt förekommande på arbetsmarknaden skiljer sig åt egentligen. Det enda 

som egentligen står klart är att subventionerade anställningar såsom nystartsjobb till 

skillnad från vid den reguljära arbetsmarknaden inte omfattas av begreppet normalt 

förekommande på arbetsmarknaden, eftersom arbetet för att omfattas av det senare 

begreppet endast får vara ringa anpassat för den försäkrade.81 På samma sätt som för 

speciella arbeten för funktionshindrade beaktas de subventionerade anställningarna 

                                                
77 HFD 2012 ref. 22 I och II. 
78 SFS 1996:1542. 
79 Prop. 2011/12:113, s. 12ff. 
80 RÅ 2008 ref. 15. Domen behandlade förvisso rätten till sjukersättning, men vid tidpunkten gjordes 

prövningen även vid denna mot om en försäkrad kunde utföra ett förvärvsarbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden. 

81 Mannelqvist, 2012, s. 127. 
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således numer inte vid bedömningen om den försäkrade inte faktiskt blivit erbjuden 

ett sådant arbete.  

 

Den vägledning som finns i förarbetena gäller istället, vilket nämnts ovan, 

huvudsakligen hur bedömningen av den enskilde försäkrades förmåga ska göras. Som 

utgångspunkt skriver lagstiftaren att varje bedömning av arbetsförmågan ska vara 

individuell. Försäkringskassan ska således utgå från hur sjukdomen påverkar 

arbetsförmågan för varje enskild försäkrad med beaktande av att samma sjukdom kan 

komma att påverka olika personer på olika sätt. Först när man på så vis utrett 

sjukdomens konsekvenser i det specifika fallet ska man sedan bedöma om den 

försäkrades kvarvarande arbetsförmåga räcker till för att utföra ett förvärvsarbete som 

är normalt förekommande på arbetsmarknaden.82  

 

Vid återinförandet av regeln om normalt förekommande arbeten uppmärksammade 

även lagstiftarna att det fanns rättssäkerhetsproblem med såväl det nya begreppet som 

det tidigare då inget av dem klart gick att definiera. Lagstiftaren konstaterade att det i 

båda fallen var svårt att tillämpa bestämmelserna på grund av bristen på konkreta 

anvisningar om hur de ska tillämpas samt att det kan vara svårt att förstå var gränsen 

för rätten till ersättning går.83 Anmärkningsvärt nog nöjde man sig emellertid med 

dessa konstateranden, utan att för dens skull sedan ge någon ytterligare vägledning för 

att undanröja problemen. Istället hänvisades som nämnts till att man vid 

tillämpningen ska använda sig av tidigare förarbeten och praxis som vägledning.84 

Förarbeten och praxis som alltså i motiven till införandet dömts ut av lagstiftaren för 

att de inte höll måttet för att garantera en rättssäker tillämpning. 

 

2.4.2 Sjuk- och aktivitetsersättningens arbetsmarknadsbegrepp 
I fråga om sjuk- och aktivitetsersättningen bedöms arbetsförmågan istället endast 

utifrån den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete på 

arbetsmarknaden.85 Varken rekvisitet normalt förekommande arbete eller reguljär 

arbetsmarknad tillämpas således. Att kunna försörja sig genom förvärvsarbete innebär 

att den försäkrade ska kunna arbeta och få lön i enlighet med kollektivavtal eller 
                                                
82 Prop. 1996/97:28, s. 17. 
83 Prop. 2011/12:113, s. 12. 
84 Prop. 2011/12:113, s. 14. 
85 SFB 33:10. 
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annars gängse lönesättning på det nya arbetet.86 Bedömningen av arbetsförmågan görs 

sedan i förhållande till ett heltidsarbete, utan beaktande av hur mycket den försäkrade 

arbetat tidigare.87 De arbeten som beaktas i bedömningen är då inte endast normala 

arbeten, utan även speciellt anpassade arbeten och arbeten som på andra sätt anses 

lämpliga, utan att hänsyn tas till huruvida några sådana arbeten finns tillgängliga eller 

inte.88 

 

2.5 Arbetsförmågebedömningen i sjukförsäkringen 
Sjukförsäkringen kan i princip anses innehålla fyra olika arbetsförmågebedömningar, 

rehabiliteringskedjans tre första länkar, samt sjuk-/aktivitetsersättningens 

bedömning,89 vilka skiljer sig beroende på vilken arbetsmarknad den försäkrades 

funktionsnedsättning bedöms emot. Dessa olika bedömningar följer efter varandra 

beroende på hur länge personen varit sjuk och hur länge denne kan antas förbli det. 

Egentligen är det dock endast två av dessa som torde vålla något större huvudbry då 

de andra, rehabiliteringskedjans första och andra länk, bedöms mot klart avgränsade 

arbeten.  

 

Bedömningen av om och i så fall i vilken mån en försäkrad har rätt till ersättning 

består sedan i att, med utgångspunkt i den försäkrades tidigare arbete, avgöra i vilken 

mån dennes förmåga att arbeta satts ned på grund av sjukdom. Varefter ersättningen 

utges i motsvarande mån som nedsättningen. Sjukförsäkringens ersättningar kan utgå 

på olika fyra nivåer, något som följaktligen leder till att glappen mellan dessa är 

relativt stora.  För de som är beroende av ersättningen får detta konsekvensen att olika 

försäkrade kan få ersättning för dessas inkomstförlust i väsentligen olika utsträckning. 

En försäkrad med en arbetsförmågenedsättning som precis bedöms uppnå ett steg får 

rätt till ersättning för i 80 % av i princip hela sin inkomstförlust, medan en försäkrad 

som inte riktigt når upp till nästa steg i princip kan förlora rätt till ersättning för nästan 

fjärdedel av dennes inkomstförlust, trots att denne objektivt sätt inte anses kunna 

                                                
86 Prop. 1996/97:28, s. 22 och Mannelqvist, 2012, s. 101f. 
87 Prop. 1996/97:28, s. 23. 
88 Prop. 2007/08:136, s. 88. 
89 Rehabiliteringskedjans fjärde länk innehåller ingen arbetsförmågebedömning, endast en bedömning 

av huruvida något av undantagen från huvudregeln, att rätten till sjukpenning ska upphöra, 
föreligger. 
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arbeta mer. Även om ersättningen från sjukersättningen i princip ska uppgå till 80 % 

av inkomstförlusten är detta med det nuvarande systemet således knappast fallet.  

 
 
2.5.1 Rehabiliteringskedjan 
Bedömningen av arbetsförmågan för en försäkrad sker sedan utifrån relativt klara 

premisser genom att den ”renodlade” sjukförsäkringen inte beaktar annat än den 

fysiska och psykiska nedsättningen och hur dessa påverkar den försäkrades förmåga 

att utföra ett arbete denne kan försörja sig på. Bedömningen av en försäkrads förmåga 

blir således förhållandevis enkel så till vida att den försäkrades situation i övrigt inte 

beaktas, utan bedömningen helt kan göras utifrån de medicinska förutsättningarna. 

 

Att försäkringens bedömningar ska ske utifrån varje enskild försäkrad och varje 

enskilt fall medför dock att den ofrånkomligen kommer innefatta en form av 

skälighetsbedömning. Rätten till sjukpenning inte är begränsad till situationer då det 

rent teoretiskt är omöjligt för en försäkrad att arbeta, utan även situationer då denne 

rent praktiskt skulle kunna utföra arbeten, men detta medför alltför omfattande besvär 

eller smärtor kan omfattas. Bedömningen i de senare fallen ska istället göras utifrån i 

vilken mån det är rimligt att kräva att den försäkrade arbetar trots sina åkommor. Det 

är inte heller möjligt att schablonmässigt bestämma att skada A medför nedsättning B 

eftersom bedömningen ska ske utifrån varje enskild försäkrad. Istället måste det göras 

en bedömning av vad som är rimligt att kräva utifrån den försäkrades sjukdom och 

förutsättningar, för att på så vis fastställa dennes specifika förmåga utifrån vad som är 

rimligt att kräva då det i princip alltid rent tekniskt är möjligt att utföra ett arbete, om 

än med stora smärtor eller andra begränsningar. Som exempel kan tas en person som 

får stora smärtor i ryggen av att sitta ned längre perioder. Denne kan teoretiskt sett 

fortfarande utföra stillasittande arbeten, men beroende på omfattningen av smärtorna 

kan det eventuellt anses orimligt att kräva att denne ska utsätta sig för sådana smärtor.  

 

Arbetsförmågebedömningen ska som ovan nämnts inte omfatta några andra faktorer 

hos den försäkrade än dennes fysiska och psykiska hälsa. Mer besvärligt är det att 

avgöra vilka arbeten personens förmåga ska bedömas mot, i synnerhet avseende 

innebörden av en normal arbetsmarknad och hur denna ska avgränsas. Klart är att inte 

endast okvalificerade arbeten eller arbeten den försäkrade vid förmågebedömningen 
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är behörig att utföra omfattas. Det betyder alltså att en försäkrad kan bli tvungen att 

genomgå en utbildning på grund av att denne fråntas rätten till ersättning eftersom den 

försäkrade anses kunna utföra ett arbete som denne blir kvalificerad till genom 

utbildningen. I vilken utsträckning detta krav gäller är däremot inte klarlagt. Då 

regeln gäller för utbildning generellt torde det dock tolkas som att alla utbildningar 

räknas för alla försäkrade. Något som betyder att det inte kan beaktas om den 

försäkrade har någon möjlighet att komma in på utbildningen eller överhuvudtaget har 

någon möjlighet att studera, exempelvis på grund av att rätten till studiestöd redan 

uttömts. Inte heller beaktas om det är rationellt att kräva att en försäkrad utbildar sig 

t.ex. då denne väntas gå i pension under utbildningen eller snart efter dess slut. 

 

Att endast arbeten på den normala arbetsmarknaden omfattas innebär även vissa 

begränsningar i förhållande till den tidigare motsvarigheten, den reguljära 

arbetsmarknaden. Det kanske viktigaste, vilket också behandlats tidigare, är att sådana 

arbeten som grundas i diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder och specialanpassade 

arbeten inte längre omfattas. Förvisso kan dessa komma att påverka bedömningen 

även enligt den nuvarande regleringen, men för att så ska ske krävs alltså att personen 

rent faktiskt erbjuds ett sådant arbete. Om ett sådant arbete endast teoretiskt skulle 

kunna komma till stånd med hjälp av sådana ersättningar eller anpassningar ska det 

således generellt inte beaktas som ett ”normalt arbete”. 

 

Vid bedömningen ska man inte heller beakta den försäkrades praktiska möjligheter att 

få ett sådant arbete som omfattas av normala arbetsmarknaden som denne kan utföra. 

Att en person i praktiken helt eller delvis saknar anställningsbarhet på grund av sin 

sjukdomshistoria eller begränsningar i dennes produktivitet till följd av sjukdomen 

beaktas således inte, trots att det har stor effekt på den försäkrades möjligheter att 

finna ett arbete. I synnerhet för försäkrade vars sjukdom begränsar dess produktivitet 

torde det innebära att arbetsgivare i väldigt få fall anställer dessa före en frisk person 

som klarar av att göra ett bättre resultat. Att vissa personer på så vis betraktas som 

mindre attraktiva på arbetsmarknaden torde således få till effekt att dessa i större 

utsträckning blir utförsäkrade utan att finna ett nytt arbete än de som kan prestera ett 

fullgott resultat. 
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2.5.2 Sjuk- och aktivitetsersättningens bedömning 
Reglerna om sjuk- aktivitetsersättning är i mångt och mycket de samma som 

sjukpenningens, det finns emellertid några viktiga skillnader. Den ena är att 

arbetsförmågan ska bedömas mot ett något annorlunda arbetsbegrepp än 

sjukpenningen. Istället för att bedöma huruvida den försäkrade saknar förmåga att 

försörja sig genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden 

bedöms sjuk- och aktivitetsersättningen mot begreppet förvärvsarbete på 

arbetsmarknaden. Det senare är som jag tidigare nämnt något vidare än 

sjukpenningens då arbetsmarknaden i sin helhet även omfattar arbeten som grundar 

sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dylikt.  

 

Den andra viktiga skillnaden är villkoret att förmågenedsättningen även måste ha en 

viss varaktighet för att en försäkrad ska ha rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Regeln för sjukersättningen innebär alltså att en försäkrads rätt till ersättning är 

beroende av att det inte är sannolikt att arbetsförmågan kommer att återställas inom en 

överskådlig framtid, ett krav som helt saknas då det gäller sjukpenningen. Detta torde 

också vara den största skillnaden mellan de båda ersättningarna och troligen den 

viktigaste. Till att börja med innebär regeln att rätten till sjukpenning normalt 

försvinner och byts ut mot sjukersättning då nedsättningen inte bedöms kunna 

återställas in inom överskådlig tid, vilket för den försäkrade innebär att ersättningen 

minskas från ≈ 80 % av SGI till ≈ 64 %.90  

 

Varaktighetsreglerna medför emellertid ett mer väsentligt problem för försäkrade vars 

förmågenedsättning kvarstår efter 364 dagar, men inte anses varaktig. Om det inte 

anses oskäligt att dra in sjukpenningen enligt reglerna i SFB 27:23-24 medför kraven 

på varaktighet i sjuk- och aktivitetsersättningen i sådana fall att en försäkrad inte har 

rätt till någon ersättning alls från sjukförsäkringen, trots att denne inte kan arbeta på 

grund av sjukdom enligt sjukförsäkringens arbetsförmågebedömning i övrigt. Istället 

måste personen då anmäla sig som arbetslös. På så vis hamnar den försäkrade i en 

form av ”glapp” mellan rätten till sjukpenning och sjuk- eller aktivitetsersättning och 

saknar på grund av detta rätt till ersättning från någon av dem. Situationen att en 

person på så vis fortfarande har nedsatt förmåga efter ett års sjukskrivning utan att 

                                                
90 Det samma gäller för aktivitetsersättning, med den skillnaden att nedsättningen sker redan då 

nedsättningen kan antas kvarstå minst ett år. 
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nedsättningen anses varaktig torde inte heller vara speciellt ovanlig. Trots att 

oskälighetsrekvisitet i sjukpenningens fjärde steg fångar upp några av dessa innebär 

det således att många försäkrade med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i 

sådana fall att blir helt utan rätt till ersättning från sjukförsäkringen. 
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3 Arbetslöshetsförsäkringen 
 
3.1 Rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 
Arbetslöshetsförsäkringen innebär ett skydd för personer som mister sitt arbete på grund av 

arbetsbrist genom att bereda dessa rätt till ersättning från arbetslöshetskassan.91 Försäkringen 

delas upp i två delar, en s.k. grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, där den 

senare endast tillkommer personer som varit medlemmar i en arbetslöshetskassa under minst 

12 månader. Syftet med ALF är enligt förarbetena att underlätta tillväxten genom att främja 

en snabb och effektiv omställning på arbetsmarknaden. Ersättningen ska således inte vara en 

yrkesförsäkring utan syftar till att möjliggöra för en försäkrad att under en begränsad tid stå 

till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka ett arbete som motsvarar dennes kompetens 

under rimliga ekonomiska förhållanden.92  

 

3.2 Rekvisiten för rätt till ersättning 
För att överhuvudtaget kunna kvalificera sig för att ta del av arbetslöshetsförsäkringen måste 

ett objektivt krav, det så kallade arbetskravet, vilket regleras i ALF 12-14 §§ vara uppfyllt. 

Detta krav innebär, med vissa undantag, att en försäkrad för att kunna få rätt till ersättning 

måste ha förvärvsarbetat minst 80 timmar per kalendermånad i sex månader under en ramtid 

av 12 månader eller har förvärvsarbetat minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 

180 dagar, förutsatt att arbetet skett under sex 30 dagars perioder med minst 50 timmar arbete 

per period.93 Även om detta krav är uppfyllt kan emellertid den försäkrade stängas av från 

rätten till ersättning under en period ifall denne lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller 

som en följd av olämpligt uppförande.94  

 

I ALF 9 § ställs sedan ytterligare krav, för att den försäkrade ska vara berättigad ersättning 

från arbetslöshetskassan vilka hänför sig till dennes personliga egenskaper och engagemang. I 

bestämmelsen ställs fem krav upp på den försäkrade, varav det första och femte kan anses 

motsvara de krav som ställs på arbetsförmåga enligt sjukförsäkringen. Det är således endast 

dessa två jag kommer uppehålla mig vid. I bestämmelsen stadgas att rätt till ersättning 

föreligger om den försäkrade (1) är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst 3 

timmar per arbetsdag och 17 timmar i genomsnitt över en vecka, (2) att personen är beredd att 
                                                
91 Prop. 1973:56, s. 64 och 174. 
92 Prop. 1996/97:107, s. 83. 
93 ALF 12-14 §§. 
94 ALF 43 §. Ett undantag från regeln finns i förordningen 1997:835 för situationer då den försäkrade av 

hälsoskäl inte kan återvända till arbetet. 
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anta ett lämpligt arbete som erbjuds, (3) är anmäld som arbetssökande hos den offentliga 

arbetsförmedlingen, (4) medverkar till att framställa en individuell arbetsplan samt (5) aktivt 

söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant.  

 

3.2.1 Personen ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete 
3.2.1.1 Arbetsför 
För att en försäkrad ska ha rätt till arbetslöshetsersättning krävs alltså till att börja med att 

denne är arbetsför och oförhindrad att åta sig ett arbete ifall det skulle erbjudas.  I förarbetena 

skrev departementschefen att en person ska anses som arbetsför ifall denne kan utföra ett 

normalt arbetsresultat i ett för personen lämpligt arbete.95 Från detta kan utläsas att endast 

faktorer som hänför sig till personens medicinska status, dvs. fysiska och psykiska hälsa, ska 

beaktas, eftersom bedömningen endast avser faktorer som påverkar den arbetslöses förmåga 

att utföra ett arbete. Detta har även bekräftats i en utredning från år 1999 där man förklarade 

att regleringen innebär att ersättningen inte ska utgå om den försäkrade på grund av sjukdom, 

skada eller invaliditet inte kan arbeta.96  

 

Bedömningen av en försäkrads arbetsförhet görs normalt av arbetslöshetskassorna själva.97 I 

förarbetena till ALF konstateras emellertid att arbetsförhetskravet medför att försäkrade som 

uppbär full sjukpenning, förtidspension98 eller sjukbidrag99 aldrig ska betraktas som 

arbetsföra i ALF:s mening och således saknar rätt till arbetslöshetsersättning. Rätten till 

arbetslöshetsersättning kan emellertid även vara partiell. Det innebär att en arbetslös person 

kan anses delvis arbetsför, vilket leder till att denne i motsvarande utsträckning betraktas som 

arbetslös. Å andra sidan gäller då att personen inte betraktas som arbetslös för den del en 

arbetsförhet saknas, och saknar således rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen för 

den delen.100 Då en försäkrad har rätt till delvis sjukpenning dvs. ¼, ½ eller ¾ ansåg 

lagstiftaren att det fanns ett sådant samband mellan personens arbetsförmåga enligt 

sjukpenningens regler, och personens arbetsförhet enligt arbetslöshetsförsäkringen, att 

                                                
95 Prop. 1973:56, s. 177. 
96 Ds 1999:58, s. 46. 
97 ALF 5 §. 
98 Vid varaktigt nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom eller någon annan nedsättning av fysiska eller psykiska 

prestationsförmågan hos den försäkrade. Lag 1962:381 7 kap 1 § (i sin ursprungliga lydelse). Har vid 
införandet av SFB ersatts av reglerna om sjukersättning. 

99 Vid situationer då arbetsförmågan inte anses varaktigt nedsatt, men kan antas bestå längre tid. Lag 1962:381 7 
kap 1 § (i sin ursprungliga lydelse). Har vid införandet av SFB ersatts av reglerna om aktivitetsersättning. 

100 Prop. 1973:56, s. 177. 
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arbetsförhet ska anses föreligga för den del sjukpenning inte utgår.101 Den 

arbetsförmågebedömning som sker vid bedömningen av rätt till sjukpenning kan på så vis 

sägas bli direkt tillämplig vid en eventuell arbetsförmågebedömning av samma person i 

arbetslöshetsförsäkringen. 

 

Något sådant generellt antagande om ett samband mellan arbetslöshetsförsäkringens 

arbetsförhet och sjukförsäkringens arbetsförmåga ansågs emellertid inte vara möjligt att göra 

då den försäkrade uppbar delvis förtidspension102 eller sjukbidrag103, eftersom ersättningen i 

dessa fall inte utgår som dagpenning. Istället ska i dessa fall samtliga omständigheter som i 

den föreliggande situationen kunde skapa svårigheter för den försäkrade att finna arbete 

beaktas vid bedömningen.104 I den utredning som låg till grund för lagen förklarades detta 

som att man vid bedömningen förvisso skulle utgå från de medicinska förutsättningarna, men 

att det även skulle finnas möjlighet att göra en ”prövning med speciell hänsyn till bl a 

arbetsmedicinska förhållanden och allmänna sysselsättningsförhållanden på ifrågavarande del 

av arbetsmarknaden” 105. I förarbetena framgår emellertid även att anledningen till att samtliga 

omständigheter skulle beaktas i dessa fall var att ersättning skulle kunna utgå även för den del 

en försäkrads arbetsförmågebedömning enligt sjuk- och aktivitetsersättningens regler i 

avsevärd utsträckning grundats på andra omständigheter än rent medicinska.106 Då några 

sådana icke medicinska omständigheter inte längre ska beaktas i den renodlade 

sjukförsäkringen blir således undantaget för samtliga omständigheter troligen verkningslöst. 

Som mer konkret vägledning för hur bedömningen ska göras vid delvis förtidspension107 eller 

sjukbidrag108 skrev lagstiftaren emellertid även att arbetsförmåga normalt skulle presumeras 

föreligga för den del den försäkrade kunnat styrka denna genom att tidigare ha arbetat trots 

sin sjukdom.109 Någon ersättning skulle inte heller utgå i fall då arbetsförheten bedömts vara 

                                                
101 Prop. 1973:56, s. 177. I förarbetena nämner man förvisso endast sambandet då den försäkrade har rätt till halv 

sjukpenning, men det finns ingen anledning att tro annat än att bedömningen ska göras på samma sätt även 
vid ¼ och ¾ sjukpenning, vilka infördes genom SFS 1990:157, 13 år efter ALFs tillkomst. Den omvända 
situationen, att den försäkrade bedömts helt eller delvis sakna arbetsförmåga enligt arbetslöshetsförsäkringen 
kan emellertid inte användas direkt vid försäkringskassan. Däremot kan den fungera som ”god vägledning” 
för försäkringskassan, se Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål 3174-11 meddelad i Stockholm den 18 
april 2012. 

102 Numer sjukersättning. 
103 Numer aktivitetsersättning.  
104 Prop. 1973:56, s. 177f. 
105 SOU 1971:42, s. 144. 
106 Prop. 1973:56, s. 68. 
107 Numer sjukersättning. 
108 Numer aktivitetsersättning.  
109 Prop. 1973:56, s.68. 
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en tredjedel eller mindre eftersom det kunde antas att den försäkrade då inte var arbetsför i 

den utsträckning som krävs för ersättning.110 

 

3.2.1.2 Oförhindrad att förvärvsarbeta 
Den andra delen av det första rekvisitet, att personen ska vara oförhindrad att förvärvsarbeta, 

beskrivs i förarbetena som att den försäkrade måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Med 

detta menas att det inte får finnas någon annan omständighet, utöver de rent medicinska, som 

hindrar den försäkrade från att överhuvudtaget kunna utföra ett tillgängligt lämpligt arbete 

under den tid denne gör anspråk på ersättning. Vid bedömningen av huruvida detta krav är 

uppfyllt ska samtliga omständigheter som kan utgöra hinder för att utföra ett tillgängligt 

arbete beaktas.111 I en departementsutredning nämns som exempel på sådana situationer att 

den försäkrade på grund av andra åtaganden, såsom tillsyn av barn eller föräldrar, är 

förhindrad att omedelbart ta ett erbjudet arbete.112 Även att en försäkrad åtagit sig andra 

uppdrag, t.ex. att representera en elitidrottsförening, kan emellertid, om de anses begränsa 

möjligheterna att ta ett arbete, medföra att en försäkrad inte anses oförhindrad att 

förvärvsarbeta.113 

 

3.2.2 Personen ska aktivt söka ett lämpligt arbete men inte ha någon möjlighet 
att få ett sådant.  

En grundläggande princip för att ha rätt till arbetslöshetsersättning är också att den arbetslöse 

aktivt söker ett nytt arbete.114 För att understryka detta kodifierades även denna princip i 

början av 2000-talet genom införandet av ALF 9 § 5 p., vilken gör gällande att den arbetslöse 

för att ha rätt till ersättning är skyldig att aktivt söka lämpligt arbete.115 Kravet innebär att den 

arbetslöse för att få rätt till arbetslöshetsersättning inte enbart kan vänta på att bli erbjuden ett 

lämpligt arbete genom arbetsförmedlingen, utan aktivt måste medverka i försöken att hitta ett 

nytt arbete och anstränga sig för att finna ett lämpligt arbete genom att aktivt söka de arbeten 

som finns tillgängliga.116 Om personen avvisar ett arbete som betraktas som lämpligt eller på 

                                                
110 Prop. 1973;56, s.68. Skulle idag motsvara en fjärdedel eller mindre då den lägsta nivån på arbetsförhet i 

sjukförsäkringen ändrats från en tredjedels ersättning till en fjärdedel. 
111 Prop. 1973:56, s. 178. 
112 Ds. 1999:58, s. 46f. 
113 RÅ 2007 ref. 64. Jfr Regeringsrättens dom, mål nr. 5523-09 meddelad i Stockholm den 10 september 2010. 
114 Prop. 1996/97:107, s. 83. 
115 SFS 2000:627. 
116 Prop. 1999/00:98, s. 50. 



30 
 

något annat sätt uppträtt på ett sätt som uppenbart orsakat att en anställning inte kommer till 

stånd kan det få till följd att ersättningen sätts ned.117 

 

Kravet att söka arbeten är som framgår av lagen emellertid inte absolut, utan omfattar endast 

lämpliga arbeten. Vad som sedan avses med lämpligt arbete regleras i ALF 11 §.  Där stadgas 

att ett arbete ska betraktas som lämpligt ifall det (1)  inom ramen för vilka arbeten som 

finns tillgängliga tagits skälig hänsyn till den försäkrades förutsättningar för arbetet och 

andra personliga förhållanden, (2) anställningsförhållandena är förenliga med de anställda 

som har förmåner enligt kollektivavtal eller om något sådant inte finns arbetstagare med 

motsvarande arbetsuppgifter och kvalifikationer på ett jämförligt företag, (3) det inte råder 

arbetskonflikt pga. lovliga stridsåtgärder på arbetsplatsen, samt (4) arbetsplatsen uppfyller de 

krav på förebyggande av ohälsa eller olycksfall som anges i författning eller 

myndighetsföreskrifter. 

 

Det enda av dessa krav som är relevant för denna uppsats är som synes det första, att det tagits 

skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden. 

Kravet innebär att arbetslöshetskassan vid bedömningen om huruvida ett arbete är lämpligt 

för en enskild arbetssökande ska göra en sammanvägning av alla de skilda förhållanden som 

ska tillmätas betydelse för arbetsvalet.118 Denna skälighetsbedömning ska enligt förarbetena 

omfatta bland annat de fysiska och psykiska förutsättningarna för den försäkrade att utföra ett 

arbete, dennes personliga önskemål angående val av arbete och personliga förutsättningar i 

övrigt.119 Särskilt nämns även att den försäkrades yrkeskunnande och personliga ambitioner 

ska tas i beaktande, även om departementschefen är tydlig med att klargöra att tanken 

fortfarande inte är att det ska vara fråga om en yrkesförsäkring.120  

 

Genom en lagändring i augusti 2000 lades även ett andra stycke till i ALF 11 §.121 Tillägget 

som gjordes gör gällande att regeringen eller en myndighet regeringen bemyndigar kan 

föreskriva riktlinjer om hur bedömningen ska göras. Så har också skett genom förordning 

1997:835 om arbetslöshetsförsäkring 26 §, där inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

(IAF) bemyndigas att meddela föreskrifter om lämpligt arbete. Detta har de också gjort 
                                                
117 ALF 45a. 
118 Prop. 1973:56, s. 72. 
119 Prop. 1973:56, s. 72. Införandet av denna reglering förordas även av departementschefen som dock inte 

kommenterade innebörden i övrigt, prop. 1973:56, s.181. 
120 Prop. 1973:56, s. 181. 
121 SFS 2000:627, prop. 1999/00:98. 
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genom föreskrifterna IAFFS 2004:3122, i vilka det bland annat regleras under vilka 

omständigheter det är möjligt att begränsa det geografiska området en arbetslös är skyldig att 

söka lediga arbeten i, hur den försäkrades kompetens ska bedömas, och på vilket sätt tidigare 

yrkeserfarenhet och utbildning ska påverka bedömningen.123 

 

Som huvudregel gäller att bedömningen av vad som är lämpligt arbete för en arbetslös ska 

göras med hänsyn tagen till tillgången på arbetstillfällen på hela den svenska 

arbetsmarknaden, med särskilt beaktande av hur länge den försäkrade varit arbetslös.124 Det 

innebär att en arbetssökande som huvudregel är skyldig att söka och ta arbeten som i övrigt 

anses lämpliga, oavsett var i Sverige dessa finns förutsatt att det finns möjlighet för den 

arbetslöse att få tillgång till boende på arbetsorten vid anställningens start.125 Från denna regel 

finns emellertid ett undantag som innebär att en försäkrad har rätt att begränsa sökområdet 

geografiskt under en skälig övergångsperiod på grund av familjeskäl.126 Att en arbetslös har 

rätt att avgränsa sitt sökområde geografiskt innebär att denne endast nödgas söka arbeten som 

finns inom område som innebär en maximal daglig frånvaro från hemmet på tolv timmar.127  

 

De familjeskäl som kan beaktas är (1) ifall hushållet inte kan flyttas och den arbetslöse har ett 

barn eller någon annan som ingår i hushållet som är beroende av dess tillsyn och därför kräver 

daglig närvaro från den arbetslöse, (2) den arbetslöses partner inte ensam kan sköta det 

gemensamma hushållet på grund av dennes arbetsförhållanden och (3) den arbetslöse är 

ensamstående förälder och beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna 

arbeta.128 Som skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för att den arbetslöse ska 

kunna finna lösningar som tillgodoser stödbehoven på andra sätt. Därefter ska ett arbete anses 

som lämpligt ifall den försäkrade kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka.129 Ett 

annat undantag gällande det geografiska sökområdet avser fall då den arbetslöse inte kan resa 

mellan bostaden och arbetsplatsen ”inom en rimlig tid och till en skälig kostnad.130 Regeln 

                                                
122 IAFFS 2004:3, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11 § lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete. 
123 IAFFS 2004:3 7-8 och 10-13 §§. 
124 IAFFS 2004:3 3 §. 
125 IAFFS 2004:3 13 § st. 1. 
126 IAFFS 2004:3 11 § st. 1. 
127 IAFFS 2004:3 10 §. 
128 IAFFS 2004:3 11 § st. 2. 
129 IAFFS 2004:3 11 § st. 3. 
130 IAFFS 2004:3 12 § st. 1. 
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ska emellertid inte tillämpas då den arbetslöse har möjlighet att finna ett boende på 

arbetsorten.131  

 

Genom en dom från 2006 har HFD även öppnat för möjligheten att lämpligt arbete kan 

utsträckas till att, utöver den svenska, gälla åtminstone även den norska arbetsmarknaden i 

vissa fall.132 Utöver de faktorer som ska beaktas enligt ALF 11 § skulle emellertid även ”alla 

andra faktorer som på ett betydande sätt kan påverka den arbetssökandes livssituation”133 

beaktas i sådana fall. Som exempel på sådana faktorer nämns arbetets art, arbetssökandes 

erfarenhet av liknande arbeten, avstånd till hemorten, språksvårigheter, stora skillnader i 

levnadsförhållanden m.m. Fallet gällde förvisso en situation då en person redan erbjudits ett 

arbete som i övrigt ansågs lämpligt i Norge, men då HFD generellt uttalar att ”det faktum att 

det erbjudna arbetet var beläget i Norge inte i sig utesluter att det var lämpligt i ALF:s 

mening”134 torde det innebära att även kravet på att söka arbeten kan gälla arbeten åtminstone 

även i Norge. 

 

3.3 Arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömning135 
Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen utgår alltså i den utsträckning som den försäkrade 

saknar arbete men anses kunna arbeta. Vid bestämmandet av ersättningen från försäkringen 

utgår arbetslöshetskassan från den anställningsgrad den försäkrade hade innan arbetslösheten. 

Bedömningen av arbetsförmågan görs sedan för att avgöra i vilken mån den försäkrade klarar 

av att arbeta, trots eventuella krämpor och andra förhinder, om ett arbete skulle finnas 

tillgängligt. Därefter utges ersättning i motsvarande omfattning som den försäkrade anses ha 

arbetsförmåga. 

 
Arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömning är som framställningen visar i princip 

tredelad, även om de två första delarna kan betraktas som helt separata från varandra och 

egentligen endast sammanbinds genom den tredje. Den första delen utgörs av en bedömning 

av de fysiska och psykiska egenskaperna hos den försäkrade, där det enda som bedöms är 

personens medicinska förmåga att prestera ett arbete. I denna bedömning lämnas inget 

                                                
131 IAFFS 2004:3 13 §. 
132 Regeringsrättens dom, mål nr. 800-06 meddelad i Stockholm den 5 juni 2008. 
133 Regeringsrättens dom, mål nr. 800-06 meddelad i Stockholm den 5 juni 2008, s. 5. 
134 Regeringsrättens dom, mål nr. 800-06 meddelad i Stockholm den 5 juni 2008. 
135 Med arbetsförmåga i arbetslöshetsförsäkringen avser jag den sammantagna bedömningen av kraven på att den 

försäkrade är arbetsför och oförhindrad att arbeta vilken görs för att avgöra om en försäkrad har rätt till 
arbetslöshetsersättning. 
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utrymme för att beakta några andra omständigheter än den rent faktiska förmågan hos den 

försäkrade. På sätt och vis kan således arbetsförhetsbedömningen sedd för sig själv betraktas 

som en form av extremt renodlad arbetsförmågebedömning, i vilket endast den faktiska 

kapacitet för arbete som föreligger hos den försäkrade beaktas, helt utan att ta hänsyn någon 

form av skälighet eller omständigheter som inte direkt kan ges en medicinsk diagnos hos 

personen. Det är emellertid inte nödvändigt att en person ska anses vara arbetsför mot alla 

arbeten denne anses lämpad att utföra i övrigt, utan rätt till ersättning föreligger så länge det 

finns något arbete som denne anses kunna utföra.  

 

Den andra delen av arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömning finns i kravet att den 

försäkrade måste vara oförhindrad att åta sig arbete. Denna bedömning består i att man ska 

avgöra om den försäkrade av någon annan anledning än rent förmågemässigt, dvs. utifrån 

dennes livssituation m.m., i praktiken kan ta ett arbete. Även om departementsutredningen 

endast tar upp exemplet med tillsyn av familjemedlemmar så torde fallen med 

elitfotbollsspelarna och förarbetsuttalandet att ”alla omständigheter som kan utgöra hinder för 

att utföra tillgängligt förvärvsarbete”136 ska innefattas av villkoret, visa att villkoret omfattar 

betydligt fler situationer än så. Här skulle i princip vilken omständighet som helst, vilken 

medför att personen inte omedelbart kan ta ett visst arbete, kunna medföra att arbetet inte ska 

beaktas vid förmågebedömningen. Detta krav kan betraktas som ett hinder för att utge 

ersättning vid indirekt arbetsvägran genom att den försäkrade inte är ersättningsberättigad 

under den tid som denne är upptagen eller frånvarande på grund av andra åtaganden eller 

förehavanden denne själv valt att åta sig. 

 
Den tredje delen av arbetsförmågebedömningen i arbetslöshetsförsäkringen grundas i regeln 

om lämpligt arbete. I första hand kommer regeln till användning vid prövningen av om en 

försäkrad är skyldig att söka och ta ett arbete. Då den försäkrades skyldigheter endast gäller 

mot för denne lämpliga arbeten innebär det följaktligen att det inte föreligger något krav att 

söka arbeten som inte är lämpliga, och att rätten till ersättning således inte kan begränsas på 

grund av att en försäkrad underlåter att söka eller ta ett sådant arbete. Regeln torde emellertid 

även innebära att arbeten som inte anses lämpliga inte heller ska omfattas vid bedömningarna 

av den försäkrades arbetsförmåga. Om så inte vore fallet skulle en försäkrad kunna anses ha 

arbetsförmåga i ett arbete vilket denne inte behöver söka eftersom det inte anses vara lämpligt 

för den samme av något annat skäl. På så vis skulle försäkrade kunna bli berättigade 
                                                
136 Prop. 1973:56, s.178. 
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arbetslöshetsersättning utan att faktiskt vara tvungna att söka något arbete om inget av de 

arbeten de är arbetsför i anses lämpligt.137 

   

Bedömningen av vad som är att betrakta som ett lämpligt arbete ska som tidigare nämnts 

göras genom en skälighetsbedömning vilken omfattar såväl medicinska och psykiska 

förutsättningar som personliga ambitioner, yrkeskunnande önskemål om arbete och personliga 

förutsättningar i övrigt. Omständigheter som annars inte alls skulle beaktats vid bedömningen 

av arbetsförheten eller oförmågan att arbeta. På så vis torde alltså i princip även strikta 

arbetsförhetsbedömningen utökas från att endast beakta den försäkrades medicinska förmåga 

till att bli en form av skälighetsbedömning där andra faktorer vägs in genom att eventuellt 

avgränsa vilka arbeten som ska beaktas vid bedömningen av huruvida den försäkrade är 

arbetsför eller inte. Det samma gäller villkoret att den försäkrade ska vara oförhindrad att 

arbeta, vilket dessutom i hög grad påverkas av IAFFS bestämmelserna. Även vid 

bedömningen av om en arbetssökande är oförhindrad att arbeta torde alltså omfattningen av 

de arbeten bedömningen görs emot bli föremål för en skälighetsbedömning. För vissa 

familjesituationer har detta också direkt skrivits ut i IAFFS riktlinjerna. 

 

Genom att begränsa omfattningen av de arbeten som en försäkrad anses skyldig att söka till 

lämpliga arbeten riskerar den försäkrade således inte heller att förlora rätten till ersättning då 

denne underlåter att söka dessa. Emellertid torde alltså även omfattningen av den 

arbetsmarknad som arbetsförmågebedömningen görs emot begränsas i motsvarande mån. 

Från att i princip innebära ett krav på att en försäkrad ska ha förmåga och vara oförhindrad att 

ta något arbete vilket denne kan försörja sig på, var som helst i landet, till att omfatta endast 

sådana arbeten som det anses lämpligt att den försäkrade tar utifrån en skälighetsbedömning. 

Begränsningen genom rekvisitet lämpligt arbete är således inte nödvändigtvis till den 

försäkrades fördel eftersom det kan leda till att arbeten som en försäkrad rent faktiskt kan 

utföra, efter lämplighetsprövningen kan komma att undantas vid arbetsförmågebedömningen. 

Om ett arbete, efter en skälighetsbedömning med beaktande av den försäkrades tidigare 

erfarenhet, utbildning etc., inte anses lämpligt för denne skulle det då innebära att dennes 

arbetsförmåga överhuvudtaget inte prövades mot dessa. Om arbetsförmågan skulle anses 

större i förhållande till de arbeten som inte anses lämpliga än övriga arbeten sätts således 

                                                
137 Resonemanget har även stöd i förarbetena där lagstiftaren skriver att arbetsförhetsvillkoret innebär att en 

försäkrad ska kunna prestera en normal prestation på ett för denne lämpligt arbete, se prop.1973:56, s. 177. 
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arbetsförmågan ned till den andel den försäkrade anses kunna arbeta på vid de arbeten som 

anses lämpliga i övrigt.  
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4 Arbetsskadeförsäkringen 
Arbetsskadeförsäkringen är Sveriges äldsta socialförsäkring och tillkom redan år 1901, även 

om den då endast omfattade vissa yrken.138 Försäkringen infördes i anslutning till 

skadeståndsrättens regler och syftade till att ge arbetare möjlighet till ersättning vid olyckor i 

arbetet utan att behöva visa på culpa hos arbetsgivaren.139 I likhet med skadeståndsrättens 

regler och i motsats till övriga socialförsäkringar är också meningen med 

arbetsskadeförsäkringen att i den mån det är socialt och samhällsekonomiskt motiverat 

försätta personer som drabbats av skador i arbetet i samma ekonomiska situation som om 

skadan aldrig inträffat.140 Det nära sambandet mellan skadeståndsrättens regler och 

arbetsskadeförsäkringens kom också direkt till uttryck vid införandet av lag (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring (LAF) då den utredande kommitteen fastslog att yrkesskadeskyddet ska 

ha samma principiella inriktning som skadeståndslagen gällande beräkningen av den 

ekonomiska kompensationen.141 Det vill säga att en skadads ersättning ska beräknas utifrån en 

jämförelse mellan den skadades ekonomiska förhållanden efter skadan och de ekonomiska 

förhållanden det kan antas att denne skulle haft ifall skadan aldrig inträffat. Ett annat tydligt 

exempel på det nära sambandet mellan lagarna i denna del är också bestämmelserna som 

behandlar en persons skyldighet att begränsa sin inkomstförlust på grund av skada, där 

rimlighetsvillkoren i de båda lagarna är desamma.142 

 

4.1 Ersättningsgilla arbetsskador 
Vad som avses med en arbetsskada definieras i SFB som en skada till följd av olycksfall eller 

annan skadlig inverkan i arbetet.143 De skador som omfattas av lagen innefattar såväl 

personskador som skador på proteser.144 Vad som avses med en personskada i 

arbetsskadeförsäkringen är detsamma som skadeståndsrättens personskadebegrepp.145 Det 

innebär såväl fysiska skador på personer som psykiska och psykosomatiska sjukdomar 

omfattas, så länge det finns en medicinisk påvisbar effekt av skadan.146 För att en skada på en 

anställd ska anses vara en arbetsskada eller arbetssjukdom måste det också föreligga 

                                                
138 Lag 5 Juli 1901(nr. 39). 
139 Carlsson, 2008, s. 61f. 
140 Prop. 1975/76:197, s. 67. 
141 Prop. 1975/76:197, s. 49. 
142 Se SkL 5:1 st. 2 och SFB 41:9. 
143 SFB 39:3. 
144 SFB 39:4. 
145 Prop. 1975/76:197, s. 92. 
146 Prop. 1975:12 s. 20, SOU 1995:33 s. 61, SOU 1992:84 s. 94 och NJA 1993 s. 41 I och II. 
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övervägande skäl för att det finns ett kausalsamband mellan skadan och ett olycksfall eller en 

annan skadlig inverkan i arbetet.147 

 

SFB nämner alltså två olika sorters yttre faktorer som vilka kan ligga till grund för 

arbetsskador, att det är fråga om en olycka eller annan skadlig inverkan.148 Vad som avses 

med en olycka beskrivs som en ”i viss mån ovanlig och oförutsedd händelse med relativt 

kortvarigt händelseförlopp”149. Innebörden av detta behandlats närmare i ett rättsfall från år 

2006.150 I domen beskrev Högsta domstolen (HD) det första rekvisitet, att skadan ska ha varit 

ofrivilligt, som att den inte uppkommit avsiktligt eller medvetet. Det andra rekvisitet, att 

händelsen ska vara plötslig, syftar på det utlösande momentet till skadan.151 Domstolen 

konstaterade att en händelses plötslighet torde vara tämligen lättbedömt vid kortvariga 

händelseförlopp, och att situationer där förloppen är mer utdragna får bedömas utifrån de 

specifika omständigheter som är relevanta i fallet.152 Den sista förutsättningen för att en skada 

ska betraktas som en olycka i arbetsskadeförsäkringens mening är att den plötsliga händelsen 

kan härledas till något utanför kroppen. Som exempel på situationer beroende på yttre 

händelser tas upp att en försäkrad ramlat och slagit sig eller att en försäkrad lyft något tungt 

som sedermera ramlat över denne, till skillnad från om en person drabbas av en 

överansträngning eller utmattning, vilket anses bero på inre omständigheter. Vid 

bedömningen av om ett olycksfall har inträffat beaktas endast den initiala händelsen som 

orsakat skadan. Detta innebär att även situationer där en försäkrad efter en initial plötslig 

händelse så småningom utvecklar en sjukdom, vilken inte omedelbart visar sig efter 

olyckstillbudet, omfattas av olycksbegreppet.153 

 

Vad som avses med skadlig inverkan är enligt lagstiftaren varje faktor som kan påverka den 

fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.154 I propositionen förklaras att man i första hand 

avser de sjukdomsorsaker som listades i 6 § lagen (1945:243) om yrkesskadeförsäkring 

(YFL), vilken var LAF:s föregångare. Där togs exempelvis skador från farliga ämnen, 

energistrålning, ovanligt ansträngande rörelser, skakningar och buller upp som potentiella 

                                                
147 SFB 39:3 andra meningen. 
148 SFB 39:3 st. 1. 
149 SOU 1998:37, s. 99. 
150 NJA 2006 s. 53. Fallet behandlar förvisso villkoren i en privat olycksfallsförsäkring, men anses även 

tillämpligt vid tolkningen av motsvarande villkor i arbetsskadeförsäkringen, se Carlsson (2008) s. 191. 
151 Carlsson, 2008, s. 192. 
152 NJA 2006 s. 53 (s. 68). 
153 Carlsson 2008, s. 193. 
154 Prop. 1975/76:197, s. 52 och 71. Se även prop. 1992/93:30, s. 17.  
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orsaker till arbetsskador. I SFB:s: regler innefattas emellertid även inverkan av andra 

hälsoskadliga faktorer, vilka inte finns med på listan, exempelvis höga/låga temperaturer, 

snabba temperaturväxlingar eller fukt samt vissa psykiskt påfrestande förhållanden som är 

knutna till arbetet.155 Gemensamt för de sjukdomsorsaker som anses bero på annan skadlig 

inverkan är att sjukdomen, till skillnad från vid arbetsolyckor, utvecklas över en längre tid 

under vilken den försäkrade utsatts för någon form av skadlig påverkan. Från de annars 

ganska omfattande reglerna om rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen görs 

emellertid vissa undantag för vissa psykiska skador och smittor.156 För fall som kan betraktas 

som mellanting mellan arbetsolyckor och arbetssjukdomar, där skadeförloppet vare sig är 

speciellt långvarigt eller helt kortvarigt, stadgade yrkesskadekommittén vid införandet av 

LAF att de tidigare reglerna från YFL ska gälla. Dessa regler innebar att skador som 

uppkommer under högst några få dagar exempelvis solsting eller förfrysningsskador alltid ska 

betraktas som olycksfall.157 

 

Utöver att skadan ska bero på en olycka eller annan skadlig inverkan krävs alltså för att rätt 

till ersättning från arbetsskadeförsäkringen ska föreligga att skadan uppkommer i samband 

med arbetet. Att det innebär att försäkringen omfattar alla skador som uppkommer i det 

normala arbetet är tämligen klart. I förarbetena framgår emellertid att begreppet ska tolkas 

betydligt vidare än så, och att lagstiftningen även ska omfatta ”i princip varje skada som kan 

härledas till arbetet eller arbetsförhållandena”158. Ersättningsrätten omfattar härigenom även 

andra olycksfall inom, och i vissa fall även utanför, arbetsområdet även om de inte är direkt 

sammankopplade med det arbete personen är anställd för att utföra.159  

 

4.2 Försäkrad i befintligt skick 
På samma sätt som i sjukförsäkringen gäller principen om försäkring i befintligt skick även i 

arbetsskadeförsäkringen. För arbetsskadeförsäkringen har emellertid den konkreta innebörden 

av principen klargjorts i större utsträckning genom förarbeten och praxis. Utgångspunkten är 

att principen ska tillämpas både vid fastställandet av ett orsakssamband mellan en skadlig 

inverkan på arbetet och en försäkrads skada och vid bedömningen av skadans omfattning.160 

Det innebär att faktorer som ålder, kön och anlag för en viss typ av skada ska beaktas såväl 
                                                
155 Prop 1975/76:197 s. 52 och 71. 
156 SFB 39:5-6 §§. 
157 SOU 1975:84, s. 89. 
158 Prop. 1975/76:197, s. 90. 
159 Grönwall, Hessmark, Jansson, 2003, s. 74f. 
160 Prop. 1992/93:30, s. 25. 
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vid bedömningen av huruvida en faktor i arbetet kan ha lett till en försäkrads skada, som vid 

bedömandet av vilka effekterna av skadan är. Vid utredningen av om en arbetsskada 

föreligger ska man således fastslå om det är möjligt att en skada av den omfattning som påstås 

kan ha uppstått i eller på grund av arbetet utifrån den försäkrades förutsättningar, och inte 

huruvida det generellt sett är möjligt eller plausibelt. Principens omfattning har emellertid 

begränsats så till vida att faktorer som allmänt inte kan anses skadliga inte heller bör anses 

utgöra skadlig inverkan i fall med extremt känsliga personer.161  

 

Att principen om att vara försäkrad i befintligt skick har ett vitt tillämpningsområde visades 

även i ett rättsfall från 2007. I fallet hade en försäkrad på grund av en färdolycka ådragit sig 

frakturer på fyra tänder. HFD konstaterade att den försäkrade hade omfattande kariesangrepp 

och saknade frisk tandsubstans på de skadade tänderna samt att det på grund av detta redan 

innan fanns ett vårdbehov. Trots det ansåg man att det inte fanns tillräcklig grund för att 

bortse från principen om befintligt skick i LAF.162 

 

4.3 Ersättningsformerna 
Som huvudregel beräknas arbetsskadeförsäkringens ersättning utifrån det så kallade 

livränteunderlaget. Vid beräkningen av en försäkrads livränteunderlag utgår man från den 

försäkrades SGI.163 Till denna ska emellertid bland annat andra skattepliktiga förmåner och 

semesterlön läggas till.164 Precis som för sjukförsäkringen begränsas dock rätten till ersättning 

till att inte omfatta belopp som överstiger 7,5 prisbasbelopp.165 Arbetsskadeförsäkringens 

ersättningar är emellertid subsidiära till reglerna om sjukpenning och sjuk- och 

aktivitetsersättning. Det innebär att ifall den försäkrade även har rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen för den inkomstförlust som föranlett rätt till ersättning från 

arbetsskadeförsäkringen ska den senare sättas ned motsvarande mån.166 

 

4.3.1 Arbetsskadeersättning 
En grundläggande princip har sedan införandet av LAF varit att skador på grund av arbete ska 

kompenseras i högre grad än andra skador.167 Denna princip har emellertid tunnats ut 

                                                
161 Prop. 2001/02:81, s. 38f. och 45. 
162 RÅ 2007 ref. 42. 
163 SFB 41:11. 
164 SFB 41:12. Speciella regler om livränta för unga, studerande m.m. finns i SFB 41:13-17. 
165 SFB 41:18. 
166 SFB 42:2. 
167 Prop. 1992/93:178, s. 43. 
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successivt och skillnaderna i ersättning mellan den allmänna arbetsskadeförsäkringen och 

sjukförsäkringen är nu i många fall ganska marginella. Om en försäkrad ådragit sig en 

arbetsskada vilken inte kan antas begränsa arbetsförmågan mer än ett år blir endast reglerna i 

SFB 40 kap. tillämpliga.168 Som utgångspunkt gäller då att den försäkrade ska ha rätt till 

samma förmåner från arbetsskadeförsäkringen som vid någon annan sjukdom.169 Eftersom 

arbetsskadeförsäkringen i dessa fall inte berättigar någon ersättning som överstiger 

sjukpenningen har den försäkrade då följaktligen inte rätt till större ersättning än denne ändå 

skulle haft genom sjukförsäkringen.170  I praktiken blir emellertid situationen en annan i de 

flesta fall då den försäkrade vid arbetsskador dessutom oftast har rätt till ersättning för 

inkomstförlusten från någon kollektivavtalsförsäkring.171 

 

Den största skillnaden som reglerna innebär för en försäkrad som endast har rätt till 

sjukpenning i fallen med ersättning enligt SFB 40 kap. är istället att en person som förlorat 

förvärvsförmågan genom en arbetsskada i vissa fall även har rätt till ersättning för 

karensdagar genom så kallad arbetsskadesjukpenning.172 Reglerna om arbetsskadeförsäkring 

vid tillfälliga skador har således endast en relativt begränsad påverkan för personer som 

omfattas av sjukförsäkringen. För personer som inte omfattas av sjukförsäkringen blir 

reglerna emellertid avsevärt viktigare eftersom dessa i sådana fall ändå har rätt till ersättning 

genom arbetsskadesjukpenning motsvarande det belopp de skulle erhållit ifall de omfattats av 

sjukförsäkringen.173 

 

4.3.2 Livränta 
Arbetsskadeförsäkringens största effekt kommer istället då en försäkrad kvalificerar sig för 

livränta. Regleringen av arbetsskadelivräntan innebär att en försäkrad har rätt till livränta ifall 

denne till följd av en arbetsskada fått sin förvärvsförmåga nedsatt med minst en femtondel 

och nedsättningen kan antas bestå under minst ett år.174 Precis som i sjukförsäkringen utgår 

också ersättningen från arbetsskadeförsäkringen från ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp. 

Rätten till ersättning innebär således att den försäkrade ska erhålla ersättning som motsvarar 

den andel av det individuellt fastställda livränteunderlaget som motsvarar graden av 
                                                
168 SFB 41:2 motsatsvis genom att reglerna om livränta då inte är tillämpliga.  
169 SFB 40:2. 
170 Ett undantag finns i SFB 40:9 som gör gällande att även personer som inte omfattas av sjukförsäkringen ska 

ha rätt till motsvarande ersättning enligt reglerna om arbetsskadeförsäkring. 
171 Carlsson, 2008, s. 158ff. 
172 SFB 40:4. Ersättningen uppgår med 80 % av livränteunderlaget. 
173 SFB 40:9. 
174 SFB 41:2. 
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nedsättning av dennes förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete.175 Av detta kan utläsas att 

en försäkrad som kvalificerats för livränta, till skillnad från sjukförsäkringens reglering har 

rätt till ersättning för hela den inkomstförlust som skadan innebär.  

 

Regeln innefattar emellertid även en skyldighet för den försäkrade att i viss utsträckning 

medverka till att avhjälpa de ekonomiska följderna av skadan, vilket kan utläsas ur att 

ersättningen endast motsvarar nedsättning av dennes förvärvsförmåga.176  Om en försäkrad 

väljer att arbeta i mindre utsträckning än denne anses ha förmåga till begränsas ersättningen 

följaktligen, precis som i sjukförsäkringen, till den del som överstiger de inkomster den 

försäkrade skulle kunnat erhålla om denne utförde ett arbete som motsvarade dennes förmåga. 

Detsamma gäller om en försäkrad, på grund av arbetsbrist eller av någon annan anledning 

som inte hänför sig till dennes person, inte kan få ett lämpligt arbete. I dessa fall ska man 

enligt praxis istället utgå från den inkomst den försäkrade skulle haft om ett lämpligt arbete 

fanns tillgängligt.177 

 

En skillnad gentemot sjukförsäkringens regler är emellertid att en försäkrads rätt till ersättning 

inte går förlorad om denne omplaceras till ett arbete med samma omfattning, men med lägre 

månadslön. Reglerna om arbetsskadelivränta innebär i dessa fall att den försäkrade, under 

förutsättning att omplaceringen har ett samband med arbetsskadan, har rätt till ersättning från 

försäkringen som motsvarar inkomstskillnaden mellan det nya arbetet och det arbete som 

arbetsskadelivräntan grundas på.178  

 

4.4 Bedömningen av förvärvsförmågan 
Eftersom regleringen av den ersättning som grundas i SFB 40 kap. endast hänvisar till 

reglerna om sjukpenning för bedömningen av förvärvsförmågan blir en 

arbetsförmågebedömning i arbetsskadeförsäkringen endast aktuellt i samband med reglerna 

om livränta i SFB kap. 41. Reglerna om ersättning för inkomstförlust från 

arbetsskadeförsäkringen utgår som nämnts ovan inte från en direkt jämförelse mellan den 

försäkrades förmågor och en arbetsmarknad. Istället innebär arbetsskadeförsäkringens 

reglering en form av indirekt arbetsförmågebedömning genom att den, liksom 

skadeståndsrättens regler, utgår från den försäkrades skyldighet att begränsa de ekonomiska 
                                                
175 SFB 41:8. 
176 SFB 41:8. 
177 RÅ 1996 ref. 58. 
178 Prop 2001/02:81, s. 56. 
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skadorna av dess sjukdom.179 Rätt till ersättning blir således en form av utgångspunkt när en 

arbetsskada konstaterats, vilken sedan begränsas i den utsträckning det anses rimligt att kräva 

att den försäkrade skaffar sig inkomst för att begränsa den ekonomiska förlusten.  

 

Bedömningen av en försäkrads förvärvsförmåga i fråga om arbetsskadelivräntan, och således 

indirekt i vilken utsträckning en försäkrad anses skyldig att begränsa den ekonomiska skadan, 

ska ske utifrån en rimlighetsbedömning.180 Vid denna bedömning ska Försäkringskassan inte, 

såsom i sjukförsäkringen, enbart beakta den försäkrades skada och medicinska 

förutsättningar, utan även omständigheter som utbildning, tidigare arbete, ålder, 

bosättningsförhållanden och andra sådana omständigheter ska beaktas. I praxis har det 

sedermera fastslagit att de omständigheter som ska beaktas är sådana som är av personlig 

art.181  Det innebär att exempelvis det rådande arbetsmarknadsläget inte ska beaktas vid 

bedömningen.182 En försäkrad, vars arbetssökande är resultatlöst på grund av att det finns få 

eller inga tillgängliga arbeten till följd av en konjunkturnedgång har därmed inte rätt till 

ersättning från arbetsskadeförsäkringen, utöver den eventuella löneskillnaden mellan dennes 

tidigare arbete och de arbeten det antas att denne skulle haft om det inte var för 

konjunkturnedgången. Ifall arbetsmarknaden däremot är ”normal” och den försäkrade söker 

lediga arbeten utan framgång kan detta inte läggas denne till last vid bedömningen, så länge 

försöken är seriösa och uppriktiga. Bortsett från en svepande förklaring av att 

rimlighetsbedömningen ska ske utifrån samma principer som inom den allmänna försäkringen 

gav lagstiftaren sedan inte någon ytterligare allmän vägledning för hur man konkret ska göra 

bedömningen.183 

 

Den vägledning som förarbetena ger gäller istället mer specifika krav på den försäkrade. I 

propositionen som låg till grund för införandet av LAF skrev lagstiftaren att en allmän princip 

vid förvärvsförmågebedömningen torde vara att den försäkrade är skyldig att delta i 

rehabiliteringsåtgärder av medicinsk art eller i form av omskolning eller arbetsträning, om 

detta kan antas minska den framtida inkomstförlusten.184 Avslutningsvis konstaterar dock 

lagstiftaren att det måste göras en skälighetsbedömning även i dessa fall.  

                                                
179 Se skadeståndslagen 5:1 och SFB 41:9. 
180 SFB 41:9. 
181 RÅ 1996 ref. 58. 
182 RÅ 1996 ref. 58, regeln har även kodifierats vid införandet av SFB och återfinns numer i SFB 41:10 st. 1. 
183 Prop. 1975/76:197, s. 97. Vid tidpunkten innehöll AFL en identisk regel gällande rimlighetsbedömningen, 

vilken togs bort genom SFS 1996:1543 i samband med den första ”renodlingen” av sjukförsäkringen 1997. 
184 Prop. 1975/76:197, s.74. Se även SOU 1975:84, s. 121. 
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Gällande krav på den försäkrade att byta bostadsort och yrkesval gavs tydligare instruktioner 

om hur bedömningen av förvärvsförmågan skulle göras. Kraven på en försäkrad att byta 

arbete ansågs inte innebära att en försäkrad nödvändigtvis måste ta varje erbjudet arbete. De 

arbeten som avsågs omfattas av kravet var istället sådana som är lämpliga med hänsyn till 

arbetsskadan, den försäkrades utbildning, yrke, ålder och bosättningsförhållanden. En 

liknande begränsning ansågs gälla angående skyldigheten att byta bostadsort där kraven på 

den försäkrade begränsades till vad som är rimligt med tanke på bland annat den försäkrades 

ålder, familjesituation och fastighetsinnehav. Vidare skrev utredaren att skyldigheterna för 

äldre personer att omskola sig eller byta bostadsort successivt skulle minska med ökande 

ålder för att slutligen efterges helt.185 

 

Vid bedömningen av skyldigheten att begränsa inkomstförlusten på grund av arbetsskadan 

ska således fler förhållanden än personens medicinska förmåga att arbeta beaktas och besluten 

tas via en rimlighetsbedömning utifrån en helhetsbild. Trots att reglerna tillhör den allmänna 

försäkringen liknar arbetsskaderegleringen på så vis mer skadeståndsrättens reglering om rätt 

till ersättning för inkomstförlust än de allmänna försäkringarna i övrigt. 

 

4.5 Arbetsskadeförsäkringens arbetsförmågebedömning186 
Arbetsskadeförsäkringens förvärvsförmågebedömning fungerar likt 

arbetsförmågebedömningen i sjukförsäkringen så att bedömningen sker i syfte att avgöra i 

vilken mån den försäkrades förmåga att erhålla inkomst är nedsatt, varefter ersättning utges i 

motsvarande mån. Vad gäller själva bedömningen av i vilken mån en försäkrad är skyldig att 

begränsa sin inkomstförlust på grund av arbetsskadan utgår denna alltså från en 

skälighetsbedömning. Det är således inte endast den försäkrades fysiska och psykiska 

förutsättningar att arbeta som bedöms, utan även andra relevanta omständigheter som kan 

relateras till den försäkrades person ska beaktas. Hur de olika komponenterna ska viktas eller 

i vilken mån man ställer krav på aktivitet från den försäkrade finns emellertid inga generella 

riktlinjer för. De riktlinjer som finns gäller istället specifika krav, så som att den försäkrade är 

skyldig att delta i olika rehabiliteringsprogram om detta antas kunna leda till att denne senare 

                                                
185 SOU 1975:84, s. 121f. 
186 Med arbetsförmåga i arbetsskadeförsäkringen avser jag bedömningen av i vilken mån den försäkrade anses 

skyldig att arbeta för att begränsa de ekonomiska skadorna på grund av sjukdomen. 
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kan återgå i någon form av arbete, eller byta bostadsort för att finna ett lämpligt arbete och på 

så sätt begränsa skadan.  

 

Klarare anvisningar för hur skyldigheten att begränsa inkomstförlusten på grund av en skada 

ska bedömas finns emellertid i skadeståndslagens förarbetsuttalanden och praxis. Någon 

harmonisering av skadeståndslagens och arbetsskadelagens personskadebegrepp har förvisso 

inte skett och skadeståndslagens praxis och förarbeten är således inte direkt applicerbara vid 

tillämpningen av arbetsskadelagen.187 De torde emellertid vara en god fingervisning om hur 

bedömningen i arbetsskadeförsäkringen kan göras. Detta grundar jag i den nära kopplingen 

som finns mellan arbetsskadeförsäkringens och skadeståndslagens regler gällande ersättning 

för inkomstförlust. En koppling som grundas i att arbetsskadeförsäkringen skapades för 

förenkla ersättningsprocessen och ersätta skadeståndsrätten vid arbetsskador, och att 

arbetsskadeförsäkringen baserats på skadeståndsrätten.188 Denna nära koppling visar sig också 

genom att reglerna om skyldigheten att begränsa skadorna är i det närmaste identiska i de 

båda lagarna.189  Trots att analogier mellan lagar utan uttryckligt stöd generellt inte är möjliga 

att göra anser jag således att det är rimligt att se till de förarbetsuttalanden och den praxis som 

utvecklats för skadeståndslagens regler för att tolka arbetsskadeförsäkringens regler.  

 

I förarbetena till Skadeståndslag (1972:207) (SkL) skriver lagstiftaren att de situationer då 

begränsningar av ersättningen kan komma i fråga är då en försäkrad utan rimlig anledning 

vägrat ta ett lämpligt arbete som denne trots skadorna kan utföra. Möjligheterna att göra 

sådana reduktioner av ersättningen är emellertid begränsade. Ur specialmotiveringen framgår 

det att det överhuvudtaget inte bör krävas att den skadelidande söker något annat arbete än det 

ordinarie, ifall dennes förmågenedsättning endast anses övergående, trots att det skulle kunna 

begränsa dennes inkomstförlust.190 Samtidigt påtalas också att reduktioner av 

skadeståndsersättningen ska göras med försiktighet även i andra fall.191  

 

Att de skadeståndsrättsliga kraven på en skadelidande att begränsa sin inkomstförlust inte är 

speciellt höga bekräftas också genom NJA 1991 s. 662. I fallet fann HD att det var troligt att 

den skadelidande skulle kunnat erhålla en godtagbar inkomst tidigare ifall han planerat sitt 
                                                
187 Carlsson, 2008, s. 179. 
188 Carlsson, 2008, s. 61f. och Arbetsskadekommissionen, Förslag till en reformerad arbetsskadeförsäkring, 
2012, s. 42f.  
189 Se SFB 41:9 och SkL 5:1 st. 2. 
190 Prop. 1975:12, s.151. 
191 Prop. 1975:12, s.153. 
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arbetssökande på ett bättre sätt. Trots detta sattes inte ersättningen ned eftersom domstolen 

menade att denna omständighet inte borde ligga den skadelidande till last, bland annat med 

beaktande av dennes ringa ålder. HD uttalade också bland annat att det måste anses ligga i 

sakens natur att man inte ska frångå den faktiska inkomsten om inte starka skäl därför 

föreligger.192 I den skadeståndsrättsliga regleringen kan således konstateras att kraven på den 

skadelidande att begränsa sina inkomstförluster på grund av en skada är väldigt lågt ställda. 

 

Att direkt applicera dessa uttalanden och praxis på arbetsskadeförsäkringen är knappast 

möjligt. Däremot är det inte allt för otroligt att bedömningen i arbetsskadeförsäkringen 

åtminstone i viss mån skulle överensstämma med dessa uttalanden med tanke på lagarnas nära 

koppling och syftet med införandet av arbetsskadeförsäkringen. Även om det också är rimligt 

att anta att arbetsskadeförsäkringen i form av en socialförsäkring, i vart fall i viss mån, kan 

komma att medföra högre krav på den försäkrade än skadeståndslagens regler. Detta med 

tanke på att man i fråga om socialförsäkringarna i större mån bör beakta omständigheter, 

exempelvis arbetsmarknadspolitiska mål, vilka ligger utanför det enskilda fallet, samtidigt 

som skadeståndsrätten i princip uteslutande syftar till att återställa den skadade i samma 

situation som om skadan aldrig skett. Klart är i vart fall att bedömningen av en försäkrads 

skyldighet att arbeta görs utifrån ett betydligt mer omfattande material än endast den 

försäkrades medicinska förutsättningar, och att omständigheter som den försäkrades 

erfarenhet, utbildning och sociala situation kan komma att beaktas. 

  

                                                
192 NJA 1991 s. 662. 
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5 Skillnaderna mellan arbetsförmågebedömningarna 
Skillnader mellan försäkringarnas arbetsförmågebedömningar kan man finna redan i 

bakgrunden till varför bedömningen görs. I sjukförsäkringen görs bedömningen utifrån 

förutsättningen att ersättning utgår i den mån den försäkrade saknar arbetsförmåga.193 Det 

som ska bestämmas är således i vilken mån den försäkrades sjukdom sätter ned förmågan att 

arbeta, varefter ersättning utgår i motsvarande mån som nedsättningen. Det samma gäller för 

arbetsskadeförsäkringen genom att ersättningen utgår i den mån den försäkrades 

arbetsförmåga är nedsatt. 

 

För arbetslöshetsförsäkringen gäller emellertid det motsatta. Ifall en försäkrad saknar 

arbetsförhet eller är förhindrad att ta ett arbete av någon annan anledning medför det att denne 

saknar rätt till ersättning i motsvarande omfattning. Arbetsförmågebedömningen görs således 

för att bedöma i vilken mån den försäkrade har förmåga att arbeta, varpå ersättningen utgår 

för den del arbetsförmåga föreligger. Lite hårdraget kan man således säga att man i 

arbetslöshetsförsäkringen bedömer hur mycket den försäkrade kan arbeta trots sin sjukdom 

medan man i arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen försöker avgöra hur begränsad 

den försäkrades förmåga att arbeta är.  

 

Bedömningen av en försäkrads arbetsförmåga kan sedan i princip delas in i två led. I det 

första ledet görs en avgränsning av vilka omständigheter i förhållande till den försäkrades 

person som ska beaktas vid förmågebedömningen och inom ramen för dessa avgränsningar 

avgöra vilka nedsättningar som föreligger. Det andra leden består i att avgränsa vilka arbeten 

som ska omfattas av bedömningen av huruvida en försäkrad kan arbeta, dvs. vilka arbeten 

eller vilken arbetsmarknad den försäkrades förmågor ska bedömas mot.  Därefter läggs de 

båda samman för att se i vilken mån de förmågor som den försäkrade anses ha enligt 

bedömningen i det första ledet uppfyller kraven för att klara av ett arbete som finns i det 

andra.194 

 
5.1 Bedömningen av den försäkrades förmågor 
Det första ledet för att kunna jämföra de olika arbetsförmågebedömningarna är alltså att 

bestämma vilka omständigheter som hänförs till den försäkrade själv, som ska beaktas vid 

                                                
193 SFB 27:45. 
194 Se även Mannelqvist, 2012, s. 71ff. 
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arbetsförmågebedömningen. I samtliga tre försäkringar utgår man här från de medicinska 

förutsättningarna hos den försäkrade. Det vill säga om, och i så fall i vilken omfattning 

eventuella nedsättningar av fysiska och psykiska funktioner påverkar förmågan att utföra ett 

arbete. Utöver detta skiljer sig emellertid bedömningsgrunderna åt i olika utsträckning mellan 

försäkringarna.  

 

För den ”renodlade” sjukförsäkringen stannar också i princip bedömningen av dennes 

förmågenedsättning vid att enbart gälla den försäkrades direkta medicinska förmåga att kunna 

försörja sig själv trots sina sjukdomar. Däremot innebär särskilda skäl och 

oskälighetsundantagen i rehabiliteringskedjans tredje och fjärde länk att andra omständigheter 

än de direkta medicinska förmågenedsättningarna ändå kan komma att spela roll i 

arbetsförmågebedömningen. Istället för att direkt påverka bedömningen av huruvida den 

försäkrades förmåga att arbeta, påverkar de genom att begränsa den arbetsmarknad den 

försäkrades förmåga prövas mot efter 180 dagar. Således kan vissa speciella omständigheter 

relaterade till sjukdomen, såsom att den försäkrade inom en kort framtid kan återgå i arbete 

hos tidigare arbetsgivare eller att sjukdomen successivt förväntas ta bort all arbetsförmåga, 

även de påverka rätten till ersättning. Trots att de rent faktiskt inte direkt påverkar den 

försäkrades möjligheter att kunna arbeta där och då.  

 

Även arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömning kan synas vara ”renodlad” på ett 

motsvarande sätt genom att det enda som ska beaktas vid bedömningen av en försäkrads 

arbetsförhet är i vilken mån den försäkrades fysiska eller psykiska förmåga att utföra ett 

lämpligt arbete är nedsatt. Den fullständiga arbetsförmågebedömningen i 

arbetslöshetsförsäkringen innefattar emellertid ytterligare en del genom kravet på att den 

försäkrade även måste vara oförhindrad att arbeta för att ha rätt till ersättning. Därigenom kan 

i princip vilka omständigheter som helst, vilka begränsar möjligheten att arbeta resultera i att 

den försäkrade mister rätten till ersättning. Exempel på sådana andra situationer som skulle 

kunna utgöra hinder att arbeta är som tidigare nämnts att familjesituationen eller något annat 

åtagande omöjliggör att den försäkrade omedelbart kan ta ett arbete.195 De situationer då 

oförhindrad-villkoret direkt kan användas för att visa att en försäkrads möjligheter eller 

förmågor är generellt nedsatta torde emellertid vara relativt sällsynta då det är få situationer 

dessa kan begränsas av annat än rent medicinska faktorer. Istället får villkoret desto större 

                                                
195 Se avsnitt 3.2.1.2. 
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tillämpning indirekt genom att begränsa den arbetsmarknad som bedömningen av 

arbetsförmågan görs emot. 

 

Arbetsförmågebedömningen i arbetsskadeförsäkringens reglering av livränta skiljer sig åt från 

de två tidigare i betydligt större utsträckning då den i sin helhet ska ske utifrån en 

rimlighetsbedömning, det vill säga i vilken utsträckning det är rimligt att den försäkrade 

begränsar sin inkomstförlust.196 Det finns således egentligen inga begränsningar för vilka 

omständigheter som hänförs till den försäkrades person som kan komma att beaktas. Sådana 

egenskaper som den försäkrades tidigare yrkeserfarenheter, utbildning, ålder m.m. kan med 

andra ord både påverka bedömningen av huruvida dennes förmågor är nedsatta och vilka 

arbeten den bedöms gentemot. Precis som för arbetslöshetsförsäkringen torde dock de 

faktorer som påverkar bedömningen av i vilken mån en försäkrads förmågor är nedsatta i de 

allra flesta fall vara hänförlig till de medicinska förutsättningarna då det är få andra faktorer 

som kan påverka den faktiska förmågan eller möjligheten att utföra något arbete alls. Däremot 

får andra personliga omständigheter än den medicinska nedsättningen, på samma sätt som 

oförhindrad-villkoret i arbetslöshetsförsäkringen, desto större betydelse när det gäller vilken 

arbetsmarknad den försäkrades förmågor kommer bedömas mot.  

  

Skillnaderna vad gäller de omständigheter som påverkar bedömningen av vilka begränsningar 

som finns i en försäkrads faktiska förmågor eller möjligheter att utföra något arbete alls torde 

alltså i de flesta fall vara små mellan de tre försäkringarna. I samtliga fall är det osannolikt att 

något annat än de rent medicinska, fysiska och psykiska egenskaperna påverkar i någon större 

omfattning i denna del, även om rättsfallet med fotbollsspelaren visar att det är möjligt att den 

faktiska förmågan eller möjligheten att arbeta bedöms som nedsatt av andra skäl åtminstone i 

arbetslöshetsförsäkringen.197 Den stora skillnaden är istället att arbetslöshets- och 

arbetsskadelagstiftningen öppnar upp för att beakta betydligt fler omständigheter hänförliga 

till den försäkrades person vid bestämmandet av den arbetsmarknad den försäkrades förmågor 

sedermera bedöms emot. En annan sak är också att bedömningen kan skiljas åt avseende vilka 

krav som ställs på den försäkrade att arbeta trots sin sjukdom, dvs. att den försäkrades 

förmågor kan bedömas olika i de olika försäkringarna trots att symptomen är de samma. Det 

är emellertid något som är svårt att avgöra från den rättsliga regleringen, utöver att 

arbetsskadeförsäkringens rimlighetsbedömning, just genom att den uttalat bygger på 

                                                
196 Se avsnitt 4.4. 
197 Se avsnitt 3.2.1.2. 
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rimlighet, eventuellt öppnar för att något lägre krav ställs på en försäkrad att arbeta trots sin 

sjukdom.  

 
5.2 Hur avgränsas den arbetsmarknad som den försäkrades förmåga 

bedöms emot 
Den andra väsentliga delen av arbetsförmågebedömningen är att bestämma vilka arbeten den 

försäkrades förmågor ska prövas mot. I denna del skiljer sig de tre försäkringarna åt i 

väsentligt högre grad än vid bedömningen av om den försäkrades faktiska förmågor eller 

möjligheter att utföra något arbete alls är nedsatt. Även i denna del kan personliga 

förutsättningar beaktas genom att de som ovan nämnts, i synnerhet för arbetslöshets- och 

arbetsskadeförsäkringen, kan komma att begränsa den arbetsmarknad som 

arbetsförmågeprövningen görs mot.  Den av försäkringarna som sticker ut i denna del av 

bedömningen är sjukförsäkringen, för vilken arbetsmarknaden som den försäkrades förmågor 

prövas mot, utöver att fortfarande i princip inte påverkas av personliga förhållanden, även 

förändras utifrån olika fastställda tidsramar till skillnad från de två andra. 

 

5.2.1 Sjukförsäkringen 
Sjukförsäkringens arbetsförmågebedömning görs i princip mot fyra på olika sätt avgränsade 

arbetsmarknader i rehabiliteringskedjans första tre länkar samt sjuk- och 

aktivitetsersättningen, beroende på hur länge personen varit sjukskriven och förutsättningarna 

i övrigt. I första och andra länken torde det inte föreligga några större problem att avgränsa 

omfattningen av de arbeten som ska beaktas eftersom prövningen endast görs mot de arbeten 

arbetsgivaren kan erbjuda. I tredje steget blir det emellertid krångligare i och med att 

prövningen ska göras gentemot det betydligt mer diffusa förvärvsarbeten som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden. I de flesta fall torde emellertid inte heller denna 

bedömning vara speciellt komplicerad i teorin då, bortsett från sådana arbeten som endast 

finns med stöd av något arbetsmarknadspolitiskt program, de flesta tänkbara arbeten vilka 

man kan försörja sig på ska omfattas. I princip omfattar således bedömningen efter 180 dagar 

alla arbeten, oavsett var i landet, med undantag för situationer då särskilda skäl eller då det är 

oskäligt att göra bedömningen mot normalt förekommande arbeten. 

 

Den fjärde länken, från dag 365, innebär sedan ingen egen avgränsning av arbetsmarknaden, 

utan innebär att den försäkrade som huvudregel saknar rätt till sjukpenning. Bedömningen 

avser således endast om något av undantagen från huvudregeln är förhanden, varvid 



50 
 

prövningen fortsätter göras enligt regleringen för tredje länken. Den fjärde arbetsmarknaden i 

sjukförsäkringen är den som bedömningen enligt reglerna för sjuk- och aktivitetsersättningen 

görs mot. Här görs bedömningen i sin tur av ifall den försäkrade kan försörja sig genom 

förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Omfattningen av begreppet är emellertid relativt 

okomplicerad genom att alla arbeten som den försäkrade skulle kunna försörja sig på hel- 

eller deltid genom omfattas. Således blir arbetsmarknaden i denna del att betrakta som alla 

förvärvsarbeten i landet, oavsett om de grundar sig i någon form av arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder eller måste anpassas speciellt för den försäkrade.   

 

Den formaliserade ordningen med tidsgränser vilka avgör hur omfattande den arbetsmarknad 

en försäkrad prövas mot är emellertid inte definitiv, utan kan som nämnts tidigare förändras 

under vissa förhållanden. Detta blir först aktuellt genom särskilda skäl och 

oskälighetsvillkoren efter 180 dagar vilka, ifall de blir tillämpliga, medför att bedömningen 

även fortsättningsvis endast ska göras mot arbetena som avses i andra länken, dvs. hos 

tidigare arbetsgivaren istället för normalt förekommande förvärvsarbeten. Bedömningen av 

om särskilda skäl och oskälighet föreligger görs som orden antyder inte utifrån en sådan 

schablon som kedjan i övrigt innebär, utan ifrån varje enskilt fall. De begränsningar som görs 

är emellertid till skillnad från de andra två försäkringarnas begränsningar enbart hänförliga till 

den försäkrades sjukdomstillstånd. Samma sak gäller för reglerna om oskälighet efter 365 

dagars sjukdom, vilka kan ge den försäkrade rätt till fortsatt sjukpenning trots att sådan 

normalt endast ska betalas ut för 364 dagar. Även om det inte är samma som 

oskälighetsundantaget efter 180 dagar hänförs även detta uteslutande till omständigheter runt 

sjukdomen, såsom att det är fråga om en arbetsskada eller en sjukdom som medför att den 

försäkrade är intagen på sjukhus. 

 
5.2.2 Arbetslöshetsförsäkringen 
Arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig från sjukförsäkringen genom att de arbeten som 

prövningen görs emot inte bestäms genom någon schablon eller förändras utifrån 

förutbestämda steg och tidsgränser. Istället begränsas omfattningen av de arbeten som 

prövningen görs emot helt utifrån den försäkrade, genom att denne måste vara oförhindrad att 

ta arbetet och att arbetet måste vara lämpligt för den samme. I teorin innebär det att vilket 

arbete som helst kan komma att omfattas, inklusive sådana som grundas i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller är speciellt anpassade för funktionshindrade, så länge 

den försäkrade är oförhindrad att ta det och det anses lämpligt.  
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Till att börja begränsas de arbeten som den försäkrade prövas mot alltså genom ”oförhindrad 

att arbeta”-villkoret. Ifall en försäkrad inte kan ta vissa typer av arbeten, arbeten på vissa 

tider, utanför ett visst geografiskt område m.m. av någon anledning omfattar 

förmågeprövningen således inte dessa. Genom bestämmelsen kan således personliga 

förhållanden som saknar anknytning till sjukdomen, framförallt då familjesituationen och 

andra åtaganden från den försäkrade, begränsa omfattningen av den arbetsmarknad den 

försäkrade prövas mot. Denna begränsning av arbetsmarknaden kan vara såväl delvis som 

fullständig beroende på vad den beror på.  

 

Lämpligt arbete-villkoret innebär sedermera att än fler personliga förhållanden hos den 

försäkrade indirekt kan påverkan arbetsförmågebedömningen eftersom endast arbeten som det 

anses skäligt att kräva att den försäkrade tar omfattas. För den försäkrade innebär det primärt 

att denne inte blir av med eller får sin ersättning nedsatt ifall personen inte söker ett arbete 

som inte anses lämpligt. Å andra sidan innebär regleringen också att arbetsförhetsprövningen 

begränsas i motsvarande mån.198 En försäkrad kan således bedömas sakna arbetsförmåga i 

större utsträckning än denne skulle gjort om bedömningen gjordes mot hela arbetsmarknaden 

ifall de arbeten denne anses ha störst arbetsförmåga vid inte anses lämpliga för den försäkrade 

av någon annan anledning än det rent medicinska.  

 

Genom att prövningen av en försäkrads arbetsförhet endast ska göras gentemot lämpliga 

arbeten torde alltså i princip vilka omständigheter som helst kunna begränsa den 

arbetsmarknad mot vilken arbetsförmågebedömningen görs.199 Med tanke på den vida 

tolkningen av vilka arbeten som anses lämpliga enligt IAFFS föreskrifterna och de i övrigt 

omfattande kraven på den försäkrade att söka alla lediga arbeten är det emellertid sannolikt att 

lämpligt arbete-regeln endast påverkar vilka arbeten den försäkrade förväntas ta i väldigt 

begränsad omfattning, med följd att inte heller arbetsmarknaden prövningen görs emot 

begränsas i speciellt stor utsträckning. 

 

5.2.3 Arbetsskadeförsäkringen 
Likt arbetslöshetsförsäkringen finns för arbetsskadeförsäkringen inte heller någon 

schabloniserad arbetsmarknad eller gräns för vilka arbeten som omfattas, utöver att den 

                                                
198 Se avsnitt 3.3. 
199 Se avsnitt 3.3. 
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försäkrade ska kunna begränsa sin inkomstförlust genom arbetet. I princip skulle således 

vilket arbete som helst vilket ökar den försäkrades inkomst kunna komma att omfattas, 

inklusive mycket obskyra arbeten och arbeten som är specialanpassade för handikappade eller 

tillkommit som en del av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De gränser för vilka arbeten som 

ska omfattas är alltså, liksom för arbetslöshetsförsäkringen, endast sådana som hänförs till den 

försäkrades egna förutsättningar utifrån dess sjukdom färdigheter och situation i övrigt. 

 

Regleringen i arbetsskadeförsäkringen innebär emellertid några viktiga begränsningar av de 

arbeten den försäkrade prövas mot. Den mest uppenbara begränsningen är att endast sådana 

arbeten som det anses rimligt att kräva att den försäkrade tar omfattas. Till skillnad från de två 

andra försäkringarna finns i arbetsskadeförsäkringen egentligen inga begränsningar av vad 

som omfattas av denna rimlighetsbedömning. Såväl en försäkrads familjesituation som ålder, 

sociala situation, utbildning m.m., kan således komma att beaktas. Begränsningarna torde 

framförallt påverka kraven på den försäkrade att söka arbeten i andra delar av landet, men det 

finns inget som säger att t.ex. arbeten på kvällar eller helger eller arbeten innebär särskilda 

risker inte skulle kunna undantas av olika skäl t.ex. att familjesituationen omöjliggör det. 

 

Rimlighetsbedömningen bör som ovan nämnts vara tämligen fördelaktig för den 

försäkrade.200 Sannolikt är således att kraven på försäkrade att söka arbeten vilka de skulle 

vara tvungen att veckopendla eller flytta för att kunna ta är förhållandevis begränsade. Att en 

person t.ex. är bosatt i på en liten ort i Västerbottens inland medför således potentiellt att den 

faktiska förmågenedsättning hos den försäkrade som krävs för att anses ha nedsatt 

arbetsförmåga blir förhållandevis liten på grund av att det finns en väldigt begränsad mängd 

tillgängliga i området. I synnerhet blir det fallet då det är fråga om äldre försäkrade eftersom 

ålder ska tillmätas stor vikt vid bedömningen av ifall det är rimligt att kräva att en försäkrad 

flyttar till en annan ort för att begränsa sin inkomstförlust.  

 

En annan viktig begränsning i förhållande till de andra två försäkringarna är att 

arbetsskadeförsäkringen som huvudregel förutsätter att ett arbete ska finnas tillgängligt för 

den försäkrade för att det ska omfattas av arbetsförmågebedömningen. Det innebär alltså i 

princip att den försäkrade anses sakna arbetsförmåga till dess denne faktiskt fått möjligheten 

att ta ett arbete som anses rimligt. Att det finns arbeten en försäkrad har förmåga att utföra 

                                                
200 Se avsnitt 4.5. 
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ifall de skulle bli tillgängliga räcker således som huvudregel inte för att denne ska anses ha 

arbetsförmåga i arbetsskadeförsäkringen.  

 

5.3 Arbetslöshetsförsäkringens förhållande till sjukförsäkringen 
Det är tydligt att det ska finnas ett samband mellan sjukförsäkringens och 

arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömningar. I förarbetena till 

arbetslöshetsförsäkringen uttalas att bedömningen av arbetsförmågan i sjukförsäkringen i 

flera fall är direkt tillämplig vid utredningen av rätten till ersättning.201 Samtidigt hänvisas 

också den försäkrade till arbetslöshetsförsäkringen till den del denne anses ha arbetsförmåga 

enligt sjukförsäkringens regler.202 De båda försäkringarnas sätt att bedöma i vilken mån den 

försäkrades förmågor är nedsatta skiljer sig inte heller åt i speciellt stor utsträckning, även om 

arbetslöshetsförsäkringen i större utsträckning öppnar för att kunna beakta andra förhållanden 

än de rent medicinska.  

 

Den arbetsmarknad de försäkrade bedöms emot skulle däremot kunna skilja sig åt i större 

utsträckning. Först genom att sjukförsäkringen under de första 180 dagarna endast prövas mot 

arbeten hos den tidigare arbetsgivaren. Sedan genom arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser 

om att den försäkrade ska vara oförhindrad att ta ett arbete och att endast lämpliga arbeten 

omfattas. Bestämmelser vilka skulle kunna medföra att arbetslöshetsförsäkringens 

arbetsmarknad efter 180 dagar omfattar färre arbeten än sjukförsäkringens motsvarighet. 

Följden skulle då kunna bli att en försäkrad skulle kunna anses ha mindre arbetsförmåga i 

arbetslöshetsförsäkringen än sjukförsäkringen då den arbetsmarknad den försäkrades förmåga 

prövas mot enligt den förra begränsats i större utsträckning än sjukförsäkringens 

motsvarighet. Trots att bedömningarna på så vis, sedda för sig, ska göras utifrån olika grund i 

finns ingen risk att det ska uppstå någon skillnad i arbetsförmågebedömningarna så länge den 

försäkrade har rätt till hel eller delvis ersättning från sjukpenningen, eftersom den 

arbetsförmågebedömning som gjorts vid prövningen av sjukförsäkringen då ska tillämpas 

även i arbetslöshetsförsäkringen.203  

 

                                                
201 Se avsnitt 3.2.1.1. 
202 Prop. 2007/08:136, s. 74f., se avsnitt 2.4.4 och 3.2.1.1. 
203 Se avsnitt 3.2.1.1. Då HFD 2011 ref. 30 gör gällande att inte heller sjukpenningen nödvändigtvis måste utgå 

som dagersättning är det dock inte längre säkert att försäkringskassans bedömning i fall med delvis 
sjukpenning blir direkt tillämplig i arbetslöshetsförsäkringen. Det resonemang som förs nedan om 
förhållandet mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen vid delvis sjuk- eller aktivitetsersättning kan således 
kunna gälla även sjukpenningen numer.  
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Risken för att det ska uppstå en diskrepans mellan arbetsförmågebedömningarna uppkommer 

istället när den försäkrade saknar rätt till ersättning från sjukförsäkringen, eller har rätt till 

delvis sjuk- eller aktivitetsersättning.204 I dessa fall ska i princip en helt fristående bedömning 

av arbetsförmågan göras enligt arbetslöshetsförsäkringens regler vid prövningen av rätten till 

arbetslöshetsersättning. Det är således inte säkert att en försäkrad anses vara fullt arbetsför 

enligt arbetslöshetsförsäkringens regler i de fall de gör det enligt sjukförsäkringens. Följden 

kan då bli att försäkrade anses sakna ersättning från sjukförsäkringen samtidigt som de anses 

helt eller delvis sakna ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, vilket innebär att den 

försäkrade i sin tur helt eller delvis blir utan ersättning för sin inkomstförlust.  

 

De största skillnaderna i bedömningarna mellan de båda försäkringarna grundas emellertid i 

sjuk- och aktivitetsersättningens varaktighetskrav. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen inte 

beaktar att en försäkrad anses komma att återfå sin arbetsförmåga i framtiden vid 

bedömningen arbetsförheten, riskerar de försäkrade att hamna i ett liknande glapp som det 

mellan sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen.205 Försäkrade som inte tillfrisknat 

då rätten till sjukpenning uttömts kommer då, ifall sjukdomen inte anses varaktig, sannolikt 

att helt sakna rätt till ersättning för sin inkomstförlust. Å ena sidan saknar de då rätt till 

ersättning från arbetslöshetsförsäkringen på grund av att de inte anses arbetsföra, samtidigt 

kommer de å andra sidan sakna rätt ersättning från sjukförsäkringen på grund av att 

nedsättningen inte anses varaktig. Den försäkrade anses således i praktiken som ”för sjuk” för 

att erhålla arbetslöshetsersättning samtidigt som denne inte är tillräckligt sjuk för att erhålla 

sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 

5.4 Arbetsskadeförsäkringens förhållande till sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen 

Innan den försäkrade varit sjukskriven 180 dagar torde det vara sällsynt att 

arbetsskaderegleringen innebär någon väsentliga skillnad gentemot sjukförsäkringens regler 

angående rätten till ersättning, utöver att även karensdagarna kan komma att ersättas.206 Efter 

dag 180 kan skillnaden bli desto större genom att den försäkrade som huvudregel saknar rätt 

till ersättning från sjukförsäkringen om denne anses kunna ta ett arbete som är normalt 

                                                
204 Se avsnitt 3.2.1.1. 
205 Se avsnitt 2.6.2. 
206 Rimlighetsbedömningen torde sällan ge någon möjlighet att ha rätt till ersättning från arbetsskadeersättningen 

ifall personen samtidigt nekas sjukpenning på grund av att denne anses kunna arbeta hos sin tidigare 
arbetsgivare. 
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förekommande på arbetsmarknaden. Den arbetsmarknad prövningen görs emot i 

arbetsskadeförsäkringen i torde de flesta fall vara betydligt mer begränsad än så då endast 

arbeten som det anses rimligt att kräva att den försäkrade tar omfattas.207 Det innebär det att 

försäkrade i sådana fall kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen trots att de 

annars skulle saknat rätt till sjukpenning. 

 

Effekten blir än tydligare då en försäkrad uppburit sjukpenning 365 dagar och således 

utförsäkras från sjukförsäkringen. Då rätten till ersättning från arbetsskadeförsäkringen saknar 

tidsbegränsning innebär det att arbetsskadeersättningen i princip kan ersätta en försäkrad via 

arbetsskadesjukpenningen på obestämd tid, så länge det inte finns något arbete det anses 

rimligt att denne tar. Till detta kommer sedan även möjligheten för en försäkrad att få rätt till 

livränta och därigenom få hela sin inkomstförlust täckt. 

 

De förhållandevis lågt ställda kraven för att anses sakna arbetsförmåga enligt 

arbetsskadeförsäkringen innebär också att risken för att det ska uppstå en diskrepans i 

förhållande till arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömning, vilken är till nackdel för 

den försäkrade, är begränsad. Rimlighetsbedömningen som arbetsskadeförsäkringen innebär 

torde på samma sätt som för sjukförsäkringen i princip alltid innebära att den förra ersätter 

minst motsvarande del av den arbetsförmågenedsättning en försäkrad anses ha enligt 

arbetslöshetsförsäkringens regler. Då en försäkrad har rätt till ersättning från 

arbetsskadeförsäkringen torde det således inte vara möjligt att en försäkrad bli utan ersättning 

från någon de tre försäkringarna, för hela eller någon del av sin inkomstförlust. 

 

5.5 Vad får skillnaderna för effekter 
Skillnaderna mellan försäkringarna är till synes inte jättestora, men de skillnader som finns 

kan ändå få stora konsekvenser. Framförallt gäller det de skillnader som föreligger mellan 

sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. När dessa inte stämmer överens i sina 

arbetsförmågebedömningar medför det att försäkrade kan komma att betraktas som för frisk 

för sjukförsäkringen, efter en prövning enligt dess schabloner, samtidigt som densamma 

enligt arbetslöshetsförsäkringen fortfarande anses sakna arbetsförmåga. Resultatet blir då att 

den försäkrade helt kan saknar rätt till ersättning från båda systemen i den mån 
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bedömningarna inte korrelerar. Något som med tanke på de uttalanden i förarbetena om att 

försäkringarna i princip ska fungera som komplement till varandra inte förefaller rimligt.208 

 

En sådan inkonsekvens i lagstiftningen tillkom genom införandet av rehabiliteringskedjan, 

vilken medförde fasta tidsgränser för den försäkrades arbetsförmågebedömning och en 

schablon som innebär att en försäkrad som huvudregel saknar rätt till sjukpenning efter 364 

dagar. I och med att reglerna om sjuk- och aktivitetsersättning uppställer krav på att den 

försäkrades förmågenedsättning ska vara stadigvarande respektive kan antas bestå minst ett år 

för att rätt till ersättning ska föreligga, uppkom ett ”glapp” mellan ersättningsformerna i 

sjukförsäkringen. Om inte något av undantagen om oskälighet är för handen saknar 

försäkrade vars arbetsförmågenedsättning inte anses stadigvarande nedsatt således rätt till 

ersättning från sjukförsäkringen efter 364 dagar, trots att de anses sakna förmåga att arbeta 

vid den aktuella tidpunkten. Krasst kan man således säga att schablonen undantar den 

försäkrade från rätt till sjukpenning och varaktighetskraven hindrar den försäkrades rätt till 

sjuk- och aktivitetsersättning.  

 

Som tidigare beskrivits är arbetsförmågebedömningen i arbetslöshetsförsäkringen och 

sjukförsäkringens motsvarighet från dag 180 väldigt lika varandra, bortsett från sjuk- och 

aktivitetsersättningens varaktighetskrav. De försäkrade kommer således i de flesta fall anses 

sakna arbetsförmåga även enligt arbetslöshetsförsäkringens regler då så är fallet enligt 

sjukförsäkringens. I de fall ersättning från sjukförsäkringen inte föreligger torde de försäkrade 

således i de flesta fall istället ha rätt till ersättning för sin inkomstförlust från 

arbetslöshetsförsäkringen, under förutsättning att de saknar ett arbete de kan utföra. 

Försäkringarna fungerar således i dessa fall i princip som ett nollsummespel där den 

försäkrade oavsett arbetsförmåga har rätt till ersättning för hela sin inkomstförlust. 

 

I de fall då en försäkrad utförsäkras från sjukpenningen på grund av dess begränsning till 364 

dagar och samtidigt saknar rätt till och sjuk- eller aktivitetsersättningen på grund av 

varaktighetskraven hamnar de försäkrade emellertid, om begränsningarna av dess faktiska 

förmågor inte har förändrats, i kläm. I sådana fall har den försäkrade sannolikt inte heller rätt 

till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eftersom en grundförutsättning för detta är att 

den försäkrade ska ha arbetsförmåga. Att en försäkrad bedöms kunna arbeta i framtiden, 

                                                
208 Se Avsnitt 3.2.1.1. 
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vilket alltså medför att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning utgår, spelar då ingen roll 

eftersom rätt till ersättning från arbetslöshetsersättningen kan bli aktuell endast ifall en 

försäkrad har arbetsförmåga vid den tidpunkt denne sökt ersättning för, utan att eventuell 

framtida förmåga att arbeta beaktas. 

 

Ett annat fall där reglerna inte korrelerar med konsekvensen att den försäkrade saknar rätt till 

ersättning är fallen då en försäkrad vid bedömningen av rätten till sjukpenning anses fått sin 

arbetsförmåga nedsatt med ¾. Presumtionen är som nämnts tidigare att sjukpenningens 

arbetsförmågebedömning även ska gälla för arbetslöshetsförsäkringen i sådana fall.209 Det 

innebär således att den försäkrades arbetsförmåga även enligt arbetslöshetsförsäkringen ska 

anses vara nedsatt med ¾. För arbetslöshetsförsäkringen ska emellertid ersättning normalt inte 

utgå till personer vars arbetsförmåga bedöms vara ¼ eller mindre, eftersom dessa inte anses 

vara arbetsföra i tillräcklig utsträckning för att ha rätt till ersättning.210 Även i de situationer 

där den försäkrade anses ha nedsatt arbetsförmåga med ¾ enligt sjukförsäkringen begränsas i 

praktiken således rätten till ersättning på ett märkligt sätt. Om den försäkrade inte kan erhålla 

inkomst genom arbete för de 25% av arbetsförmågan som bedöms kvarstå, ersätts då istället 

för ca 80% av hela den tidigare inkomsten endast ca 80% av ¾ av den tidigare inkomsten, 

dvs. i praktiken ca 60%. 

 

Dessa glapp i bedömningen mellan två allmänna försäkringar är också svåra att förklara då 

sjukförsäkringen är till för att ge trygghet åt de som inte kan arbeta och 

arbetslöshetsersättningen ska ge ersättning under tiden en arbetslös som kan arbeta söker 

arbeten. Rent logiskt bör ju personen endera kunna arbeta eller vara för sjuk för att kunna det, 

och följaktligen anses ha arbetsförmåga i den del arbetsförmågan inte är nedsatt. Med tanke 

på att försäkringarna, genom att hänvisa till varandra för den del försäkringen inte själv 

ersätter, är meningen bevisligen också att de ska korrelera så till vida att den ena tar vid där 

den andra slutar och vice versa. Att så inte är fallet förefaller därför i det närmaste som ett 

mysterium, i synnerhet då frågan gäller en så central del av det sociala skyddsnätet. 

 

Skillnaderna i arbetsskadeförsäkringens arbetsförmågebedömning gentemot de båda andra 

torde inte kunna leda till lika drastiska konsekvenser, i vart fall inte till men för den 

försäkrade. Arbetsförmågebedömningen ska som nämnts göras utifrån vad som rimligen kan 

                                                
209 Se avsnitt 3.2.1.1. 
210 Se avsnitt 3.2.1.1. 



58 
 

krävas av den försäkrade utifrån relativt lågt ställda krav. Detta torde det innebära att det inte 

finns någon risk att en försäkrad skulle gå miste om livränta samtidigt som denne har rätt till 

ersättning från någon av de andra försäkringarna. 

 

Arbetsskadeförsäkringen kan istället komma att fungera som en form av skydd från risken att 

bli utan ersättning i de glapp som finns mellan de två andra försäkringarna, för de fall 

sjukdomen beror på en arbetsskada. Då kraven vid rimlighetsbedömningen är förhållandevis 

lågt ställda torde den försäkrades skyldighet att arbeta eller söka ett arbete i många fall vara 

lägre än för de båda andra försäkringarna, med följd att fler försäkrade omfattas och berättigas 

ersättning. Eftersom ersättningen i arbetsskadeförsäkringen också kan utgå oberoende av 

arbetsförmågebedömningarna i de två andra försäkringarna kan den följaktligen också komma 

att träda in och ersätta den försäkrades inkomstförlust även i situationer då denne helt eller 

delvis saknar rätt till ersättning från någon av de två andra försäkringarna. De situationer som 

nämnts ovan, då en försäkrad hamnar mitt emellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, 

torde således i stor utsträckning fångas upp och ersättas genom arbetsskadeförsäkringen i de 

fall sjukdomen beror på en arbetsskada. 
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6 Avslutning 
Arbetsförmågebedömningen i sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och 

arbetsskadeförsäkringen är överlag tämligen lika och torde i de flesta fallen vara 

överensstämmande. Det som sticker ut och i viss mån skapar oreda är sjukförsäkringens 

schabloniserade tidsramar vilka infördes med rehabiliteringskedjan.  

 

Schablonerna medför att sjukförsäkringens förmågebedömningar blir betydligt stelare än de 

båda andra försäkringarna och genom att sätta upp ett tydligt stopp för sjukpenningen efter 

364 dagars sjukfrånvaro samtidigt den fortsatta ersättningen i sjukförsäkringen genom sjuk- 

och aktivitetsersättningen ställer upp ett krav på varaktighet i sjukdomen. Då 

arbetslöshetsförsäkringens arbetsförmågebedömning inte innehåller något undantag för 

försäkrade vilka i framtiden bedöms kunna arbeta medför det att en försäkrad kan anses vara 

för frisk för sjukförsäkringen på grund av varaktighetsvillkoret, samtidigt som den samme är 

för sjuk för att anses arbetsförmögen enligt arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom 

arbetsskadeförsäkringen i princip ska ersätta samma form av inkomstförlust som 

sjukförsäkringen kan denna i viss mån begränsa de problem som uppstår mellan de båda 

andra försäkringarna i vissa fall då den ställer avsevärt lägre krav på den försäkrade att arbeta 

än de båda andra. Försäkringen kan emellertid, så som namnet antyder, endast komma att 

träda in vid just arbetsskador, vilket innebär att många försäkrade riskerar att gå utan 

ersättning för sin inkomstförlust, trots att de där och då anses sakna förmåga att arbeta i 

lagens mening.  

 

Att arbetsförmågeregleringen mellan försäkringarna vilka är tänkta att, i vart fall i stor 

utsträckning, fungera tillsammans är så olika kan knappast anses varken rationellt eller 

rimligt. I synnerhet då de största och mest uppenbara skillnaderna grundas i vad som i det 

snarast kan betecknas som lagtekniska formaliteter på grund av den formella bedömning som 

införts i sjukförsäkringen via rehabiliteringskedjan. Trots syftet med införandet av 

rehabiliteringskedjan, att snabbare förmå de sjuka att kunna återgå i arbete, är det också svårt 

att förstå meningen med varaktighetskravet. Med tanke på att de som blir utan ersättning på 

grund varaktighetskravet, även i lagens mening, i många fall fortfarande saknar förmåga att 

utföra ett arbete kan det inte gärna förväntas varken att dessa ska kunna ta ett jobb eller få 

möjligheten att göra det av en arbetsgivare. Resultatet av regleringen blir således i praktiken 

endast är att de försäkrade vars arbetsförmåga fortfarande är nedsatt efter 364 dagar, men inte 

varaktigt, tvingas söka andra former av ersättning såsom socialbidrag för att kunna få någon 
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form av inkomst alls. Att försäkringarnas reglering, så som den nuvarande regleringen 

medför, innebär sådant glapp mellan två så pass grundläggande delar av välfärdssystemet kan 

knappast anses vara varken rimligt eller försvarbart.  
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