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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate and analyse the employers legal right to demand a 

medical certificate from an employee from the very first day in a leave of absence due to illness. 

Further the paper will investigate the possible consequences and repercussions that an employee 

faces if he or she is not willing or able to procure a medical certificate by the demand of an 

employer. A minor comparative study about work security during illness and sick leave in 

Sweden and Denmark will be carried out and analysed. To gain a broader perspective on sick 

leave a gender perspective will be analysed as well. The paper is largely based on a doctrinal 

method of traditional legal analysis. 

Due to the change in legislation regarding sick pay paid by employer in 2008 all employers 

without collective agreements gained the right to demand a medical certificate from an 

employee. Reasons behind the requests can vary from an early start in rehabilitation to the 

suspicion of unrightfully use of sick pay. 

The general rule in Sweden unlike Denmark is that you cannot be dismissed due to illness, and 

there are comprehensive obligations for an employer to partake in the rehabilitation and return 

to work for an employee. Permanent reduced capacity for work or lack of cooperation in the 

rehabilitation process by the employee stipulates exceptions for dismissal due to illness. By not 

procuring a medical certificate an employee could consequently face dismissal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Sick leave, sick pay, medical certificate,  

  



iii 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 2 

1.3 Metod och material ........................................................................................................................ 2 

2 Rättsutredning ...................................................................................................................................... 4 

2.1 Tillkomsten av sjuklönelagen ........................................................................................................ 4 

2.2 Införandet av 10 a § i sjuklönelagen .............................................................................................. 7 

2.3 Reglering av förstadagsintyg i kollektivavtal ................................................................................ 9 

2.4 Försäkringskassans riktlinjer för beslut om läkarintygsföreläggande ......................................... 10 

2.5 Sjukvårdens ansvar och reglerna kring själva sjukintyget ........................................................... 12 

3 Anställningstrygghet vid sjukdom ...................................................................................................... 15 

3.1 Sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga ...................................................................... 15 

3.2 Anställningstryggheten vid sjukdom i Sverige ............................................................................ 16 

3.3 Anställningstryggheten vid sjukdom i Danmark ......................................................................... 18 

3.4 Regleringen av sjuklön i Danmark .............................................................................................. 20 

4 Sjukskrivningens påverkan på samhälls- och individnivå .................................................................. 22 

4.1 Sjukskrivning och dess utmaning för samhället .......................................................................... 22 

4.2 Sjukskrivning ur ett genusperspektiv .......................................................................................... 22 

4.3 Sjukskrivning, en tröskel för grupper som redan har det svårt? .................................................. 23 

5 Avslutande analys och slutsats ........................................................................................................... 25 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 30 

 

 

 



1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter att ha snubblat över en artikel som beskrev att flertalet av Sveriges landsting och regioner 

motsatte sig att skriva ut så kallade förstadagsintyg fångades mitt intresse.1 Trots att jag har 

varit yrkesverksam i närmare 15 år innan jag inledde mina studier har jag aldrig hört eller 

kommit i kontakt med termen förstadagsintyg. Detta gjorde mig intresserad av att göra en 

undersökning om hur förstadagsintyg kan och får användas av arbetsgivare, samt hur det kan 

påverka den enskilde arbetstagaren. 

Sedan början av 1990-talet ålades arbetsgivarna i Sverige ett större ansvar såväl för sjuklön som 

för rehabilitering i och med introducerandet av sjuklönelagen.2 Många som är 

förvärvsarbetande har med stor sannolikhet någon gång drabbats av en åkomma där man inte 

kände sig i skick att kunna utföra sitt arbete och således sjukskrivit sig. Under de första två 

veckorna är kostnaden för sjukskrivningar, den så kallade sjuklönen ålagd att betalas av 

arbetsgivaren. I januari 2008 trädde en lagändring i sjuklönelagen i kraft som möjliggjorde att 

samtliga arbetsgivare i Sverige kunde, under vissa omständigheter, avkräva sina anställda ett 

sjukintyg redan från första sjukdagen.  

Redan i det initiala skedet av researcharbetet i ämnet slår det mig att det verkar vara en relativt 

okänd regel som överraskar många arbetstagare när denne får en sådan begäran från sin 

arbetsgivare. Vanliga frågor som jag sett ställas på diverse arbetsrättsliga forum när jag letat 

information är ”Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg direkt?” eller rent av ”Är det lagligt att 

kräva sjukintyg första dagen?”, till och med på Lag och Avtals hemsida noterade jag att i listan 

över de mest lästa inläggen var tre av tio just frågor rörande förstadagsintyg.3  

Parar man detta med problematiken kring vårdens relativa ovilja att skriva ut förstadagsintyg 

väcks frågan om hur rättsläget egentligen ser ut för en enskild anställd som beläggs med 

förstadagsintyg av sin arbetsgivare och möjligheterna att få tag i ett intyg. I artikeln från Lag 

och Avtal tillfrågades samtliga landsting och regioner om deras syn på förstadagsintyg. Nästan 

alla, det vill säga 20 av 21 landsting återkom med svar. Majoriteten var av åsikten att 

förstadagsintyg inte är sjukvård och de var väldigt kritiska till att individer som egentligen inte 

är i behov av akutvård uppsöker vårdinrättningar med självläkande åkommor. Snarare utsätts 

                                                           
1 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737 (hämtat 2017-

09-01). 
2 Lag (1991:1047) om sjuklön. 
3 www.lag-avtal.se, sidan besökt 2017-09-01. 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737
http://www.lag-avtal.se/
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övriga patienter och vårdpersonal för onödiga risker. Artikeln pekar på att det inte finns en 

samsyn kring läkarnas skyldighet att skriva ut förstadagsintyg och den generella synen hos 

landstingen är att det saknas lagliga krav på att skriva intygen.4 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att belysa och tydliggöra de regler som omgärdar 

användandet av förstadagsintyg vid sjukskrivningar. Vidare ämnar uppsatsen försöka ge svar 

på vilka arbetsrättsliga effekter som kan uppstå i samband med användandet av ett 

förstadagsintyg.  

Ett underliggande syfte med uppsatsen är även att belysa om det finns andra konsekvenser att 

ta i beaktande i och med användandet av förstadagsintyg. Finns det grupper i samhället som 

löper en större risk att avkrävas ett sådant intyg och går det att spåra ett samhälleligt problem 

då den svenska sjukvården står som en part mellan arbetsgivarens krav och en arbetstagares 

skyldighet i samband med en sjukskrivning. 

Vilket leder fram till följande frågeställningar: 

- Under vilka förutsättningar kan en arbetsgivare begära ett förstadagsintyg av en 

anställd? 

- Vilka arbetsrättsliga konsekvenser ställs en arbetstagare inför som inte har möjlighet, 

eller vilja att uppvisa ett förstadagsintyg? 

1.3 Metod och material 

För att svara på ovan uppställda frågeställningar har uppsatsen sin grund i den rättsdogmatiska 

metoden. Den rättsdogmatiska metoden har till uppgift att fastställa och systematisera gällande 

rätt, vilket innebär att söka svaren genom att analysera lag, förarbeten, praxis och doktrin på 

området.5 Den rättsdogmatiska metoden håller lagen högst, men utesluter inte att annat material 

i viss utsträckning kan användas i syfte att berika analysen. Exempel på det kan vara lösningar 

i utländsk rätt och avgöranden i lägre instanser. Materialet sorterar inte in under rättskällor som 

konstituerar gällande rätt i Sverige, och värdet kan därför i många fall vara marginellt.6 I syfte 

att ge ett vidgat perspektiv, och för att ge företeelse för konsekvenser beträffande 

anställningstrygghet vid sjukdom görs en jämförelse mellan Sverige och vårt grannland 

                                                           
4 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737 (hämtat 2017-

09-01). 
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök, och 

rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
6 Sandgren, Claes, 2015. s. 44. 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737
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Danmark. En inblick ges även i hur den danska motsvarigheten till vår sjuklönelag är 

strukturerad. Den komparativa delen berörs sedan i sammanfattningen.  

Användande av komparativ metod kräver att ställning tas till hur ingående jämförelsen skall 

vara. När syftet som i det här fallet är att göra en inblick i utländsk rätt för att kasta ljus över 

den svenska rätten, används ett mer begränsat underlag. Risk kan annars finnas att det utländska 

materialet ägnas för stor möda i behandlingen och ges oproportionerligt stort utrymme i 

uppsatsen.7  

Material gällande förstadagsintyg finns det väldigt lite kring. Materialet som läggs till grund 

för framställningen är främst lagtext, förarbeten och till viss del avgöranden. Litteratur i form 

av läroböcker i arbetsrätt samt lagkommentarer tillsammans med artiklar har använts för att få 

en bredare syn och infallsvinklar i ämnet.  

Sjuklönelagen är central i utredningen av hur ett förstadagsintyg används. Genomgång av 

förarbetena till själva lagen och dess ändringar används för att få en förståelse i hur användandet 

var avsett ur lagstiftarens syn. Sjuklönelagen har dispositiva paragrafer vilket innebär att delar 

kan förhandlas i kollektivavtal. Kollektivavtal är ingen allmän rättskälla men håller en stark 

ställning för de individuella anställningsförhållandena. Domstolspraxis för användandet av 

förstadagsintyg specifikt står inte att finna, dock kommer praxis att användas där det ger 

referens till användandet av förstadagsintyg. Rättsfall från underrätt så som tingsrätt används 

för att påvisa om det i ett första skede görs några direkta avsteg gentemot hur lagstiftaren 

ursprungligen tänkt. 

I led med att besvara rättsläget beträffande anställningsskydd vid sjukdom har 

Arbetsdomstolens praxis fått ett större utrymme. Det är främst genom rättspraxis som skyddet 

i svensk lag har preciserats i förhållande till lagstiftningen för anställningsskydd. 

Uppsatsen belyser även sjukskrivningens konsekvenser. Använd litteratur är främst rapporter 

och analyser från svenska myndigheter tillsammans med vetenskapliga artiklar som berör 

ämnet. Sjukskrivningens påverkan berör nödvändigtvis inte arbetsrätten direkt, men blir en 

konsekvens av de krav som ställs på en individ vilket gör det intressant för uppsatsens syfte. 

  

                                                           
7 Sandgren, Claes, 2015. s. 54. 
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2 Rättsutredning 

2.1 Tillkomsten av sjuklönelagen 

I slutet av 1970-talet tillsattes en kommitté med uppdrag att göra en översyn av 

sjukpenningförsäkringen. Sjukpenningskommittén som den kom att kallas och dess utredning 

var startskottet för det som kom att bli sjuklönelagen i början av 1990-talet. Införandet av 

sjuklönelagen ämnades vara en del i ledet att hejda den ökande ohälsan bland befolkningen där 

inte bara sjukpenningdagar, utan arbetsskadeersättningar och förtidspensioneringar hade ökat 

kraftigt.8  

Motiven till att skjuta över det ekonomiska ansvaret för den inledande sjukperioden till 

arbetsgivarna var dels att skapa en jämnare ersättning för arbetstagarna genom att variationerna 

i kompensationsnivån kunde elimineras. En procentuell ersättning på lönen utbetald av 

arbetsgivaren skulle ersätta. Vidare var förhoppningen att arbetsgivaren, genom det nya direkta 

ekonomiska ansvaret för ersättningen, skulle få ett ökat intresse för att sköta arbetsmiljön och 

på så sätt kunna minska anledningarna till sjukfrånvaron.9  

I diskussionerna om antalet dagar som sjuklönen skall utges rekommenderades att 

sjuklöneperioden skulle sträcka sig till 14 dagar. Som skäl angavs att upp emot 80 procent av 

alla sjukfall i så fall skulle innefattas av sjuklönesystemet. Detta skulle i sin tur avlasta 

försäkringskassorna som tidigare administrerat all sjukersättning.10 

En direkt förutsättning för en arbetstagare att kunna ha rätt till sjuklön är att 

anmälningsskyldigheten uppfylls. En arbetsgivare är skyldig att utge sjuklön för mistade 

förmåner från och med den dag som arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Undantag 

finns om arbetstagaren har varit förhindrad att göra anmälan och att en sådan gjorts omedelbart 

efter att hindret upphört.11 Vidare är arbetstagaren ålagd att lämna en skriftlig försäkran om att 

hen har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt. Själva 

försäkran behöver inte innehålla uppgifter om vilken sjukdom arbetstagaren har haft.12 

Efter den sjunde kalenderdagen i sjukperioden måste arbetstagaren styrka nedsättning av 

arbetsförmågan genom ett sjukintyg utfärdat av antingen läkare eller tandläkare för att 

arbetsgivaren skall vara fortsatt skyldig att utbetala sjuklön. I likhet med den skriftliga försäkran 

                                                           
8 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 29. 
9 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 29. 
10 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 37. 
11 8 §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
12 9 §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
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vid återgång i arbetet behöver inte intyget innehålla någon beskrivning av vilken sjukdom som 

arbetstagaren lider av.13 

I den dåvarande författningen, lag (1962:381) om allmän försäkring och dåvarande 

Riksförsäkringsverkets föreskrifter,14 fick försäkringskassorna under vissa förutsättningar 

också ålägga den försäkrade att vid framtida sjukdomsfall uppvisa läkarintyg redan från den 

första dagen av ett sjukfall.15  

Bestämmelsen beträffande läkarintyg hade en betydelse ur kontrollsynpunkt. Läkarintyget var 

nämligen viktigt vid bedömningen för att avgöra om rehabiliteringsbehov förelåg hos den 

enskilde sjuke. Inför den nya sjuklönelagen var bedömningen att man skulle bibehålla kravet 

på sjukintyg efter en viss tid, just sett till vikten av att fortsatt kunna fånga upp ett 

rehabiliteringsbehov.16 

När det gäller rätten att besluta om förstadagsintyg så ansågs det lämpligast att den rätten 

fortsatt förbehölls Försäkringskassan. Även om förfrågan till ett så kallat 

läkarintygsföreläggande från Försäkringskassan troligtvis i störst utsträckning skulle komma 

från arbetsgivarna. Även om arbetsgivarna är de som sitter på den information som skulle 

aktualisera ett beslut om ett läkarintygsföreläggande så är chansen störst att ett beslut från 

Försäkringskassan träffas på mer objektiva grunder samt att tillämpningen i huvudsak skulle 

bli likformig över landet.17 

Historiskt sett hade sjuklön tidigare endast betalats av arbetsgivare genom kollektivavtal för att 

täcka upp den differens mellan sjukpenning och ordinarie lön som uppstod vid sjukdom. 

Avtalen, framförallt tjänstemännens avtal från 1950-tal och framåt, var så förmånliga att det i 

princip innebar full lön vid sjukdom.18 I och med de tidigare avtalen om sjuklön ansågs det även 

rimligt att genom kollektivavtal på förbundsnivå ge arbetsgivarna viss insyn i arbetstagarnas 

sjukdomsbild, samt att arbetsgivare i likhet med Försäkringskassorna även kunde begära 

förstadagsintyg. Vid tillkomsten av sjuklönelagen resonerades det att denna möjlighet till 

                                                           
13 8 §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
14 Författningen numera upphävd och ersatt med Socialförsäkringsbalk (2010:110). 
15 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 46. 
16 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 47. 
17 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 47. 
18 Westregård, Annamaria, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas 

integritet – går det att förena? Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 

2008. s. 28–29. 
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avsteg fortfarande skulle kunna förhandlas av parterna på arbetsmarknaden, dock föreslogs det 

samtidigt att en sådan rätt skulle förenas med regler om tystnadsplikt.19 

Vid införandet av sjuklönelagen fanns ingen karensdag med i systemet. Istället var ersättningen 

75 procent av lönen första tre dagarna för att sedan under resterande sjukperiod täcka upp 90 

procent av inkomstbortfallet.20 Fram till 1967 fanns en karenstidsregel inom sjukförsäkringen 

som var utformad på så sätt att sjukpenning inte utgavs för det första tre dagarna i varje 

sjukperiod, insjuknandedagen inräknad. Ett försök att återinföra karensdagar gjordes på tidigt 

80-tal men upphävdes snabbt vid ett regeringsskifte. I förslaget fanns det bland annat en tanke 

att skydda hälsosvaga personer med ofta återkommande sjukfall vilket innebar att antalet 

karensdagar skulle begränsas till maximalt tio under en tolvmånadersperiod.21 I april 1993 

infördes en ökad självrisk i systemen för sjukersättning i form av en dag utan ersättning. Skälet 

var att statsfinanserna var i behov av att genom olika åtgärder minska utgifterna inom 

socialförsäkringssystemet samtidigt som man ville försöka få ett bättre fungerande system.22 

Det tidigare föreslagna skyddet för hälsosvaga individer som var på tapeten vid förra försöket 

att införliva karensdagar anammades nu och benämndes som allmänt högriskskydd.23  

Ett särskilt högriskskydd instiftades redan vid starten av sjuklönelagen och var särregler med 

hänsyn till arbetstagare som redan var benägna att ha en särskilt omfattande sjukfrånvaro. 

Tanken var att personer med hög sjuklighet eller arbetshandikapp inte skulle få svårigheter att 

få arbete.24 En arbetstagare kan genom ansökan till Försäkringskassan få beslut om särskilt 

högriskskydd om denne har en sjukdom som antas medföra ett större antal, eller flera längre 

sjukperioder under en tolvmånadersperiod.25 Högriskskyddet i sig innebär att avdrag för 

karensdag ej görs och att den som beslutet gäller får ersättning redan från första sjukdagen. 

Ersättningen utgår från arbetsgivaren som i sin tur sedan får sina kostnader ersatta av 

Försäkringskassan.26 

Vid tvist om sjuklön finns en sjuklönegaranti. Det innebär att en arbetstagare har möjlighet 

genom sjuklönelagen att ansöka om ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.27 

Om en arbetsgivare inte är villig att utbetala sjuklön, till exempel om denne anser att en 

                                                           
19 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s 47–48. 
20 Prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. s. 37. 
21 Prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. s. 37–38. 
22 Prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. s. 35. 
23 Prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. s. 1. 
24 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 51. 
25 12 §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
26 Försäkringskassan, Vägledning 2011:1 version 6, Sjuklöneförmåner. s. 28. 
27 20–24 §§, lag (1991:1047) om sjuklön. 
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arbetstagare inte är sjuk, så har Försäkringskassan möjlighet att betala sjuklönen. Tanken är att 

det inte skall bli ett godtyckligt system där arbetsgivarna kan ha olika praxis för att bedöma när 

en arbetstagare är berättigad till sjuklön.28  

När Försäkringskassan har beslutat om ersättning genom sjuklönegarantin övertar 

Försäkringskassan arbetstagarens rätt gentemot arbetsgivaren och återkräver det belopp som 

utbetalts. Är arbetsgivaren ovillig att betala kan Försäkringskassan stämma arbetsgivaren till 

domstol.29 Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare och tillämpning av sjuklönelagen 

handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister.30 

Även om möjlighet att kunna kräva förstadagsintyg kunde regleras genom kollektivavtal, eller 

begäras via Försäkringskassan fanns det fortfarande en viss begränsning för hur samtliga 

arbetsgivare skulle kunna begära ett tidigare intyg. 

2.2 Införandet av 10 a § i sjuklönelagen 

År 2008 infördes paragraf 10 a i sjuklönelagen. Detta tillägg öppnade upp för att samtliga 

arbetsgivare i Sverige med stöd i lag nu kunde kräva ett förstadagsintyg av arbetstagare. Detta 

innebar i praktiken att arbetsgivare som inte är knutna av kollektivavtal nu fick en större frihet 

att kunna begära ett tidigare läkarintyg än från dag åtta. Huvudregeln som löper genom lagen, 

att läkarintygen inte skall behöva innehålla någon närmare uppgift om vilken sjukdom 

arbetstagaren har, kvarstår även i den nya införda paragrafen. 

För att kunna ålägga en arbetstagare att inkomma med förstadagsintyg kvarstår således kravet 

att det skall det finnas särskilda skäl för det. Krav lades att begäran skall vara skriftlig samt att 

kravet endast får avse kommande sjukperioder ett år framöver. Skulle en arbetstagare utan 

godtagbart skäl ha underlåtit att lämna intyget i enlighet med begäran så är arbetsgivaren inte 

skyldig att utge sjuklön för den aktuella sjuklöneperioden.31 

Vad lagstiftaren avsåg med särskilda krav vid införandet av paragraf 10 a skärptes upp i 

förarbetet i jämförelse med vad man avsåg vid införandet av sjuklönelagen från första början. 

Man hade inte fått bukt med den korta sjukfrånvaron så som det var tänkt genom att ge 

arbetsgivarna incitamentet att stå för de initiala kostnaderna för sjukfrånvaron. Man 

konstaterade att det låg i samhällets intresse att det finns goda förutsättningar för att bedriva 

                                                           
28 Westregård, Annamaria, 2008. s. 59. 
29 Försäkringskassan, Vägledning 2011:1 version 6, Sjuklöneförmåner. s. 19. 
30 27 §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
31 10 a §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
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näringsverksamhet. Sjukfrånvaro och dess associerade kostnader är av betydelse för de 

förutsättningarna. Av det avser lagstiftaren att det bör finnas möjlighet att vid ett tidigare skede 

kunna fånga upp behov av åtgärder, såsom rehabiliteringsinsatser eller arbetsanpassning för att 

undvika ett felaktigt användande av sjuklönesystemet.32  

En arbetsgivare kan förvisso ha flera behov av ett tidigare läkarintyg som avser att sjuksystemet 

används enligt intentionerna. Skälen kan vara att man har arbetstagare som har upprepade 

sjuktillfällen under en kort tid och där det kan vara vits med att den anställde styrker frånvaron 

med läkarintyg på den nedsatta arbetsförmågan. Detta kan även vara av vikt för att fånga upp 

misstankar om missbruksproblem där den anställde kan vara i behov av hjälp för att ta sig ur 

dessa. Behov av intyg från första dagen kan även föreligga om arbetsgivaren upptäcker visst 

mönster i sjukskrivningarna, till exempel att den anställde är sjuk på en viss veckodag utan att 

det framkommer någon rimlig förklaring till det. Det är just när det finns misstanke att den 

anställde nyttjar rätten till sjuklön felaktigt som lagstiftaren anser att det finns ett större 

kontrollbehov än tidigare.33 

 En tvist gällande en arbetsgivares vägran att utbetala sjuklön efter att ha krävt ett 

förstadagsintyg av en anställd avgjordes i Göteborgs tingsrätt 2012.34 En kvinna var 

provanställd i ett handelsbolag och höll på att avsluta sin anställning när kvinnan blev sjuk de 

sista två dagarna innan anställningen var avslutad. I samband med att kvinnan sjukanmälde sig 

svarade arbetsgivaren med att avkräva ett läkarintyg direkt. I annat fall skulle frånvaron anses 

som olovlig och därav inte betala ut någon sjuklön. Arbetsgivarens motivering till kravet var 

att de ansåg sig ha lagligt stöd för sin begäran och det särskilda skälet låg i att sjukanmälan kom 

när det endast återstod två arbetsdagar. Kvinnan var sedan frånvarande de dagar som hon 

sjukanmälde sig för men vägrade att inlämna ett läkarintyg med motiveringen att hon ansåg att 

arbetsgivaren inte hade rätt att kräva ett intyg på det sätt som de gjorde. Tingsrätten konstaterar 

i sitt domskäl att en arbetsgivare har rätt enligt 10 a § i sjuklönelagen att begära ett läkarintyg 

från och med första sjukdagen vid särskilda skäl, dock har bolaget inte framställt denna begäran 

skriftligt som det är föreskrivet i lagen. Tingsrätten ansåg det ostridigt att kvinnan gjort en 

sjukanmälan och att bolaget inte kunde styrka annat än att begäran av läkarintyget gjorts 

muntligen. Underlåtenhet att lämna ett intyg på den grunden anses då inte kunna leda till 

förlorad rätt till sjuklön för kvinnan. 

                                                           
32 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 45. 
33 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 45–46. 
34 Göteborgs tingsrätt, Mål nr FT 12530–11, 2012-07-24. 
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Den nya paragrafen i sjuklönelagen var främst avsedd för de arbetsgivare som tidigare inte 

besuttit den möjligheten på grund av avsaknad av kollektivavtal. Lagstiftarens avsikt var att 

förstadagsintyg fortsatt skulle kunna begäras med stöd av kollektivavtal och tillämpas före 

bestämmelserna i sjuklönelagen.35 

2.3 Reglering av förstadagsintyg i kollektivavtal 

Sjuklönelagen är dispositiv till de delar som står i 2 §. Det innebär att avvikelser får göras från 

6 §, 8 § andra stycket, 9 § samt 10 a § andra och tredje stycket genom förhandling i 

kollektivavtal. Detta innebär bland annat att arbetstagarens skyldigheter i fråga om intyg från 

läkare kan bli mer omfattande än enligt kraven i sjuklönelagen. Möjlighet att kunna begära 

läkarintyg från tidigare dag än åttonde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen går att 

förhandla och det kan även förhandlas att läkarintyget skall innehålla närmare uppgift om 

arbetstagarens sjukdom.36  

Möjlighet att avtala om anvisning till specifik läkare eller till företagshälsovård behandlades i 

AD 1995 nr 88 där det bland annat uppstått tvist om ett företags möjlighet att genom 

kollektivavtal kräva att en arbetstagare skall vända sig till företagshälsovården för läkarintyg. 

Ordalydelsen i avtalet var att arbetsgivare kan anvisa särskild läkare att utfärda sådant 

läkarintyg. Den berörda arbetstagaren i fallet hade en lång historik av migrän och var ålagd av 

sin arbetsgivare att inkomma med ett förstadagsintyg vid sjukfrånvaro. Arbetstagaren var även 

ombedd att vända sig till företagshälsovården vid sjukskrivning. Dock medförde sjukdomen att 

arbetstagaren var oförmögen att besöka företagshälsan under pågående migränanfall. En 

anhörig till arbetstagaren försökte vid upprepade tillfällen via telefonkontakt få ett intyg från 

läkaren på företagshälsovården, men läkaren hade som krav att ett besök var nödvändigt för att 

kunna utfärda ett läkarintyg. Arbetsdomstolen fann att det var ostridigt att det fanns ett krav 

från arbetsgivaren genom kollektivavtalet som gjorde arbetstagaren skyldig att vända sig till 

företagshälsovården. Dock så resonerade Arbetsdomstolen att det inte kunde antas vara 

förenligt med kollektivavtalet att arbetsgivaren som anvisat till företagshälsovården kunde 

befria sig från skyldigheten att betala sjuklön genom att hänvisa till att intyg saknas från den 

anvisade läkaren. Den anställde har följt anvisningen men inte erhållit något intyg fastän denne 

var sjuk. Där med ansågs arbetsgivaren ha brutit mot kollektivavtalet. 

                                                           
35 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 1. 
36 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 42. 



10 

 

Praxis tillerkänner således arbetsgivaren en avsevärt större kontroll och möjlighet att diktera 

läkarkontakt för en arbetstagare genom kollektivavtal. Arbetsgivaren är inte den enda aktören 

som kan kräva ett tidigare läkarintyg, möjligheten finns även hos Försäkringskassan. 

2.4 Försäkringskassans riktlinjer för beslut om läkarintygsföreläggande 

Försäkringskassan har stöd i förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg 

m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall, att kunna begära läkarintyg från en tidigare tidpunkt än 

åttonde dagen i sjukperioden.  

2 § i förordningen stipulerar att i kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan: 

1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka 

nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än 

som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken, och 

2. om särskilda skäl motiverar det ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom 

läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med 

den första dagen i sjukperioden. 

Ett beslut från Försäkringskassan beträffande att lämna läkarintyg för tid före den åttonde dagen 

i sjukperioden kan fattas dels i ett pågående sjukdomsfall, och dels för framtida sjukdomsfall. 

Ett sådant beslut hos Försäkringskassan brukar benämnas läkarintygsföreläggande.37 

Förutsättningarna för att utfärda ett läkarintygsföreläggande och vad som kan avses med 

särskilda skäl har ingen direkt vägledning uttalade i varken rättspraxis eller förarbeten. Sett till 

vad som menas med kontroll- eller rehabiliteringssyfte så kan det handla om situationer då ett 

tidigare läkarintyg förbättrar Försäkringskassans möjligheter att kontrollera om den försäkrade 

har rätt till ersättning. 

Rehabiliteringssyfte kan handla om situationer då ett tidigt läkarintyg kan bidra till att den 

försäkrades rehabiliteringsbehov kan klarläggas och att hen får det stöd som behövs. I 

Försäkringskassans vägledning anges som exempel på särskilt skäl en upprepad 

korttidsfrånvaro utan att ha någon klar diagnos. I sådana fall kan det vara motiverat med 

läkarintyg från första dagen i kommande sjukperioder.38 

                                                           
37 Försäkringskassan, Vägledning 2015:1 version 6, Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. s. 

63–64. 
38 Försäkringskassan, Vägledning 2015:1, s. 64. 
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I rättsfall FÖD 1986:30 behandlades ett fall där Försäkringskassan hade som villkor för rätt till 

sjukpenning vid kommande sjukdomsfall föreskrivit att den försäkrade skulle förete läkarintyg 

från en viss angiven poliklinik.39 En person som var patient på Nordhemspolikliniken i 

Göteborg för alkoholvård och haft över 20 läkarkontakter där, men valde att påbörja en 

öppenvårdsbehandling på Lillhagens sjukhus på grund av sin psykiska problematik. 

Försäkringskassan upplyste mannen att för att ha rätt till sjukpenning så skulle han förete 

läkarintyg från Nordhemspolikliniken. Försäkringskassan avslog mannens yrkande om 

sjukpenning då kassan hade inhämtat utlåtande från Nordhemspolikliniken som ansåg att 

mannen var arbetsför. Vid Försäkringskassans omprövningsbeslut vidhöll kassan sitt 

avslagsbeslut och anförde dessutom att mannen, vid inhämtande av läkarintyg från den anvisade 

Nordhemspolikliniken förmodligen skulle få sin sjukpenning utbetald. Uppvisande av annat 

intyg skulle innebära en ny omfattande utredning av mannens situation. 

Försäkringsöverdomstolen fastslår att uppställa sådant villkor för rätt till sjukpenning vid 

eventuella kommande sjukdomsfall är inte lagligen möjligt. Anledning ansågs saknas att 

ifrågasätta den bedömningen som Lillhagens sjukhus gjort av mannens hälsotillstånd och 

arbetsförmåga och mannen är därför berättigad till sjukpenning. 

Försäkringskassans riktlinjer idag följer utslaget i ovan refererade dom och det blir följaktligen 

inte möjligt för Försäkringskassan att besluta att den försäkrade skall uppvisa intyg från viss 

läkare eller vårdenhet.40 

I sjuklönelagens 10 § finns bestämmelse om läkarintygsföreläggande från Försäkringskassan. 

Om det finns särskilda skäl så kan Försäkringskassan gå in och besluta om att den anställde 

skall lämna läkarintyg till arbetsgivaren i ett tidigare skede än från och med den åttonde dagen 

efter en sjukanmälan. Ett sådant beslut kan komma efter begäran av en arbetsgivare eller på 

Försäkringskassans initiativ. Då en försäkrad är till exempel deltidsanställd och dessutom 

arbetssökande, och om det är lämpligt för Försäkringskassan att besluta om 

läkarintygsföreläggande så kan ett sådant beslut fattas med stöd av både 2 § förordningen 

(1995:1051) och 10 § i sjuklönelagen då både sjukpenning och sjuklön kan bli aktuell i början 

av sjukperioden. 

                                                           
39 Försäkringsöverdomstolen avskaffades 1995 och Socialförsäkrings- och bidragsmål, som tidigare tillhört 

Försäkringsöverdomstolens kompetensområde, överflyttades till Högsta förvaltningsdomstolen. 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Historik/  
40 Försäkringskassan, Vägledning 2015:1, s. 64. 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Historik/
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Oavsett om det är en arbetsgivare eller Försäkringskassan som gör en begäran om ett tidigare 

läkarintyg så blir arbetstagaren tvungen att söka kontakt med den part som kan tillhandahålla 

intyget, den svenska sjukvården. 

2.5 Sjukvårdens ansvar och reglerna kring själva sjukintyget 

Regelverket som styr hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, kompetens och 

behörigheter är stort och omfattande. Mer än 250 författningar: lagar, förordningar och 

föreskrifter av olika omfattning utgör regelverket.41 Utöver författningarna tillkommer 

allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivarens egna riktlinjer som gör systemet 

svåröverblickat. Oavsett syftar regelverket till att bidra till högre patientsäkerhet inom 

sjukvården, och ansvaret vilar på sjukvårdspersonalen att inte bara besitta kunskaperna inom 

sin profession, utan även har en skyldighet att känna till gällande lagstiftning.42 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är den lag som anger de skyldigheter som åligger 

vårdgivarna. Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen är utformad som en 

skyldighetslagstiftning till skillnad från en rättighetslagstiftning där den enskilde kan utkräva 

sin rätt på juridisk väg. Innebörden blir att tillhandahållandet av nödvändig hälso- och sjukvård 

är en skyldighet för samhället.43 Sjukvårdslagen är av karaktären en så kallad ramlag eftersom 

lagen innehåller mål och krav som lagstiftaren har bestämt skall gälla för den svenska 

sjukvården.44  

I sjukvårdslagens tredje kapitel och dess första paragraf stipuleras det att vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har 

det största behovet av sjukvård ska ges företräde till vården. Det är denna paragraf som många 

vårdgivare hänvisar till när de anser att vården skall ges till de som är akut och kroniskt sjuka 

och att lämnande av intyg och utlåtande har lägst prioritering i verksamheten. Samtidigt så finns 

frågetecken till om en arbetsgivare har rättigheter att kräva intyg från vården.45 

Patientdatalagen (2008:355) innehåller bestämmelser som reglerar vårdgivarens behandling av 

personuppgifter och skyldighet att föra patientjournal. Journalföring har sin historia sedan slutet 

av 1800-talet då läkares journalskyldigheter reglerades i läkarinstruktionen och har i dag sin 

                                                           
41 Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag. s. 71. 
42 Axelsson, Ewa, Skyldigheter och ansvar: för hälso- och sjukvårdspersonal, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2013. s. 

9. 
43 Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag. s. 71. 
44 Axelsson, Ewa, 2013. s. 15. 
45 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737 (hämtat 2017-

09-01). 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737
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reglering i patientdatalagens tredje kapitel. Vård och behandling som patienten får ska 

dokumenteras i en patientjournal, som i första hand är ett arbetsredskap för 

sjukvårdspersonalen. Patientjournalen är även ett viktigt instrument vid tillsyn och som 

bevisning i rättsliga frågor.46  

Sjukvårdspersonal som är skyldiga att föra patientjournal specificeras i tredje paragrafen i 

patientdatalagens tredje kapitel. Med hänvisning till just den paragrafen så stipulerar paragraf 

16 i samma kapitel att den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten 

utfärda intyg om vården. Paragrafen överfördes i sin helhet när dåvarande patientjournallag 

(1985:562) upphävdes i och med ibruktagandet av patientjournallagen.47  

I den allmänna läkarinstruktionen från 1963 fanns bestämmelse som innebar att överläkare hade 

en skyldighet att på begäran att avgiftsfritt utge intyg till den som varit intagen på sjukhus. I 

och med införandet av patientjournallagen så utvidgades skyldigheten till samtliga yrkesutövare 

som var skyldiga att föra patientjournal, att på patients begäran utge intyg.48  

Dock valde man att inte införa någon reglering beträffande vilka avgifter som får tas ut för 

intyget i bestämmelsen. Vidare reglerades heller inte frågan om vilka myndigheter som har rätt 

att hämta intyg, utan man ansåg att myndigheters inhämtande av uppgifter från sjukvården 

regleras i berörda lagar och förordningar.49 I artikeln från Lag och Avtal resonerar bland annat 

primärvården i Sörmland att det saknas rättslig grund för en arbetsgivare att kräva intyg av 

vården.50 Om man ser till vad som avsågs med inhämtande av intyg i förarbetet till 

patientjournallagen kan man möjligen följa tolkningen och tvekan att en arbetsgivare som ej är 

patient eller myndighet med lagstöd skulle ha möjlighet att kunna kräva intyg av vården. 

Redan vid införandet av en obligatorisk sjukförsäkring 1955 fanns läkarintyg angivet som 

bevismedel. Normen tillkom att läkarintyg begärdes in från den åttonde sjukdagen även om det 

inte fanns lagstöd för detta.51 Läkarna fick en stor roll i dåvarande sjukförsäkringsprocessen 

och den rollen finns kvar än idag. Sjukskrivning är en medicinsk behandling och beslutet att 

                                                           
46 Axelsson, Ewa, 2013. s. 55. 
47 Axelsson, Ewa, 2013. s. 55. 
48 Prop. 1984/85:189 om patientjournallag m.m. s. 47. 
49 Prop. 1984/85:189 om patientjournallag m.m. s. 47. 
50 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737 (hämtat 2017-

09-01). 
51 Vahlne Westerhäll, Lotta, Thorpenberg, Stefan & Jonasson, Magnus, Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen: 

styrning, legitimitet och bevisning, Santérus, Stockholm, 2009. s. 165. 

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737
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sjukskriva en patient skall göras med utgångspunkten att det är en positiv åtgärd för patientens 

hälsa.52  

Läkarintyget är ett verktyg för att överhuvudtaget kunna få ersättning från trygghetssystemen. 

Det är till exempel läkarintyget som är den medicinska grunden för Försäkringskassans beslut 

gällande beviljande av sjukpenning. Då det inte finns några författningskrav för det läkarintyg 

som lämnas in till arbetsgivaren, används samma typ av intyg som vanligen lämnas till 

Försäkringskassan.53 

  

                                                           
52 Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson, 2009. s. 166. 
53 Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson, 2009. s. 166. 
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3 Anställningstrygghet vid sjukdom 

3.1 Sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga 

Vid förarbetet av sjuklönelagen konstaterar man att lagen inte innehåller någon definition av 

sjukdomsbegreppet. Man avsåg att den tolkning som gjordes i sjukpenningsreglerna även skulle 

avses gälla för sjuklönelagen.54  

Sjukdom har inte definierats alls i svensk lagstiftning, vissa uttalanden gjordes i förarbeten på 

1940-talet. Avsikten har varit att inte binda rättstillämpningen och det sågs som en fördel att 

istället kunna göra bedömningar i det särskilda fallet och att reglerna för ersättningen från 

sjukförsäkringen inte behövde ändras i takt med de vetenskapliga framstegen.55 

Arbetsförmåga som juridiskt begrepp är främst förknippat med sjukförsäkringen där det ges en 

koppling till sjukdom. I 27 kap, 2 §, socialförsäkringsbalken står det att ”en försäkrad har rätt 

till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller hennes förmåga med minst en fjärdedel”, 

vidare så stipulerar andra stycket i samma paragraf ”med sjukdom likställs ett tillstånd av 

nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken det lämnats sjukpenning, om 

tillståndet fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört. Nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom är det grundläggande ersättningskriteriet i sjukförsäkringen.56  

Bedömningar av personers arbetsförmåga är relativt vanligt inom flera offentliga verksamheter. 

Framförallt inom sjukförsäkringen är det hundratusentals personer som årligen får sin 

arbetsförmåga prövad. Att bedömas kunna arbeta eller inte är ofta avgörande för olika former 

av stöd och hjälp samt för vilka krav det offentliga kan ställa på den enskilde.57 

Det är inte helt lätt att svara på frågan vad arbetsförmåga är. Vanligen kan det vara rätt 

uppenbart för envar när man känner att man kan eller inte kan arbeta. Dock kan det räcka med 

en enklare förkylning för att kunna hålla med om att det inte alltid är så självklart.58  

Sett till arbetsförmåga behöver man titta närmare på termen arbete. Möjligen krävs ett visst 

förtydligande av vad termen arbete innebär, då så gott som alla individer i princip kan utföra 

någon grad av arbete. I innebörden av att kunna arbeta borde också rimligen bestå i att kunna 

utföra ett arbete som någon är beredd att betala för. Arbete är mer än en samling arbetsuppgifter, 

                                                           
54 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 67. 
55 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 134–135. 
56 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 105. 
57 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 105. 
58 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 105. 
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utan innehåller vissa krav och förväntningar på produktivitet. Dels finns det en förväntning på 

i vilken takt arbetet utförs och det ställs även krav på kvalitet i utförandet.59 

För att kunna värdera arbetsförmåga hos en individ krävs det att man även värderar det arbete 

som skall utföras i form av konkreta uppgifter och under vilka omständigheter dessa skall 

utföras. Att göra ett uttalande om en persons arbetsförmåga kräver en bild av både uppgifter 

och miljö. Arbetsförmedlingens praxis är att man hellre talar om en individs ”förutsättningar 

för arbete” snarare än arbetsförmåga. Idag finns exempel på individer med svåra handikapp 

som efter anpassning av arbetsplatser och med stöd av tekniska hjälpmedel kan utföra 

förvärvsarbete. Arbetsförmåga är således inte en egenskap som en individ bär med sig utan 

uppstår först i mötet med en uppgift och miljö.60 

Denna syn på arbetsförmåga är överensstämmande med hur begreppet används i det tidiga 

skedet av en sjukskrivning. Det är uppenbart vilket arbete den sjukskrivne har och det finns 

möjlighet att sammanställa individens tillstånd, dennes arbetsuppgifter såväl som miljö. Frågan 

blir hur förändring i miljö och uppgifter kan återskapa arbetsförmåga.61 

3.2 Anställningstryggheten vid sjukdom i Sverige 

Anställningsskyddet i Sverige var efter Decemberkompromissen 1906 inte så starkt. Avtalet 

som slöts lade grunden för det som senare skulle komma att kallas arbetsgivarens § 32-

befogenheter. Innebörden var att arbetsgivaren har en fri rätt att anställa och avskeda arbetare. 

Samtidigt erkändes den fria föreningsrätten för arbetarna. Genom ett antal domar i 

Arbetsdomstolen under den tidigare delen av 1930-talet stärktes den fria uppsägningsrätten 

genom att konstatera att en arbetsgivare har rätt att fritt avskeda en arbetare om det inte finns 

förbehåll i enskilt avtal eller kollektivavtal.62 

Efter Saltsjöbadsavtalet 1938 påbörjades en era av passivitet från lagstiftarens sida. 

Arbetsmarknadsaktörerna tog på sig ett stort ansvar att sköta förhållandet på arbetsmarknaden. 

De viktigaste regleringarna i avtalet var inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd som hade till 

uppgift att handlägga frågor som rörde stridsåtgärder. Det reglerades även om regler för 

underrättande vid uppsägningar och möjlighet till prövning i nämnden om dess skälighet.63  

                                                           
59 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 106. 
60 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 107. 
61 SOU 2009:89, Gränslandet mellan sjukdom och arbete. s. 107. 
62 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016. s. 28–29. 
63 Glavå, Hansson, 2016. s. 31. 
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Inte förrän på 1970-talet påbörjades lagstiftning som kom att reformera arbetsrätten i Sverige. 

Under denna tid infördes lag (1974:12) om anställningsskydd m.m.64 I och med instiftandet av 

anställningsskyddslagen så infördes bland annat en regel om saklig grund vid uppsägning.65 

Som huvudregel får inte uppsägning ske på grund av sjukdom. Förarbetet till 1974 års 

anställningsskyddslag pekar på att tilltagande ålder, nedsatt arbetsförmåga eller liknande inte 

godtas som saklig grund för uppsägning. Det är dock under förutsättning att arbetstagaren 

rimligen kan återvinna sin hälsa.66 Undantag från huvudregeln kan göras om ålder, sjukdom 

eller någon form av skada skulle medföra en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som 

bedöms vara så väsentlig att arbetstagaren inte anses kunna utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren.67 

I samband med introduktionen av sjuklönelagen i början av 1990-talet ändrades även 

arbetsgivarnas skyldigheter att medverka vid rehabilitering av arbetstagare. 

Socialförsäkringsbalken innehåller skyldigheter för arbetsgivare när det kommer till att delge 

upplysningar till Försäkringskassan vid kartläggning av rehabilitering. Vidare skall också 

arbetsgivaren svara för att åtgärder tas för en effektiv rehabilitering.68 Arbetsmiljölagen 

innehåller bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning vid 

rehabilitering.69 

I AD 2014 nr 41 gör Arbetsdomstolen en sammanfattning av rättsläget vad gäller sjukdom som 

uppsägningsgrund. Bland annat tar Arbetsdomstolen upp att genom praxis framgår det att 

omfattningen av arbetsgivarens skyldigheter blir beroende på omständigheterna vid det 

enskilda fallet men att en viss omorganisation kan krävas. Faktorer som påverkar är 

arbetsplatsens storlek för att kunna tillmötesgå en lösning. Dock åligger det arbetsgivaren att 

noggrant utreda möjligheter till omplacering, anpassning eller andra åtgärder som kan innebära 

att arbetstagaren stannar kvar i arbetet. 

 I sjukdoms- och rehabiliteringsprocessen föreligger även ett ansvar hos arbetstagaren i form 

av deltagande. I AD 1993 nr 96 behandlar Arbetsdomstolen frågan om huruvida arbetsgivarens 

omplaceringsansvar förfaller om arbetstagaren nekar att medverka till skäliga 

                                                           
64 Ersattes 1982 med lag (1982:80) om anställningsskydd. 
65 Glavå, Hansson, 2016. s. 33. 
66 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, 11., [rev.] uppl., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2016. s. 455 – 456. 
67 Lunning, Toijer, 2016. s. 456. 
68 30 kap, 6 §. Socialförsäkringsbalk (2010:110). 
69 3 kap, 2 a §, 3 st. Arbetsmiljölag (1977:1160). 
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omplaceringsförsök. Vidare konstaterar Arbetsdomstolen att om en anställd utan giltigt skäl 

vägrar att deltaga i en rehabilitering, kan dennes vägran få till följd att arbetsgivaren anses ha 

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 

I tingsrättsfallet T 712–12, 2013-05-31 vid Vänersborgs tingsrätt behandlades en tvist mellan 

en arbetsgivare och en kvinna med en lång sjukdomshistorik. Kvinnan blev sedermera uppsagd 

efter att ha vägrat att medverka vid sin rehabiliteringsutredning. Kvinnan som under en lång tid 

varit sjukskriven till och från hade i omgångar omplacerats och gått ned i arbetstid. Efter 

upprepade kortare sjukskrivningar önskade arbetsgivaren att kvinnan skulle genomgå en 

rehabiliteringsutredning. Samtidigt beslutade även arbetsgivaren, med stöd i kollektivavtal, att 

kvinnan skulle inkomma med förstadagsintyg vid framtida sjukskrivning. Kvinnan vägrade 

dock medverka vid rehabiliteringssamtalen och vid efterföljande frånvarotillfällen ingavs inte 

heller läkarintyg. Det läkarintyg som kvinnan sedermera försåg arbetsgivaren med var till stora 

delar maskerad av kvinnan själv. Följden blev att arbetsgivaren inte kunde ta ställning till vilket 

behov kvinnan hade och kunde därför inte gå vidare i rehabiliteringsförfarandet. 

Rätten ansåg att kvinnan försvårat för arbetsgivaren genom att inte delta vid samtalen samt 

genom att maskera läkarintyget själv omöjliggjort en omplacering. Rätten ansåg även att de 

tillfällen som kvinnan inte inkom med ålagt förstadagsintyg var att anse som ogiltig frånvaro.  

3.3 Anställningstryggheten vid sjukdom i Danmark 

Vår nordiska granne på andra sidan sundet, Danmark, använder sig av en modell som benämns 

som flexicurity, en sammanslagning av de engelska orden flexibility och security. Tanken och 

synsättet är att flexibilitet och trygghet nödvändigtvis inte skall behöva vara motsatser. 

Modellen består av tre delar där en aktiv arbetsmarknadspolitik, generös ersättning vid 

arbetslöshet och en flexibel arbetsrätt. Alla delar är ömsesidigt beroende av varandra.70  

Den danska arbetsmarknadsmodellen består till stor del av personliga avtal samt kollektivavtal. 

De danska arbetsmarknadsparterna tillmäts stor frihet i att diktera villkoren på 

arbetsmarknaden.71 Den flexibla arbetsrätten syftar bland annat till att ge arbetsgivarna en större 

frihet vid anställning och uppsägning.72 

                                                           
70 Westerlund, Lena, Tryggare på andra sidan sundet? – Om flexicurity i Danmark, LO 2006. s. 4. 
71 Hasselbalch, Ole, Labour law in Denmark, 2. rev. ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010. 

s. 40. 
72 Westerlund, Lena, 2006. s. 6. 



19 

 

Den danska arbetsmarknadsmodellen har inte den lagstiftade begränsningen som Sverige har 

när det kommer till anställningsskydd. Anställning och uppsägning har historiskt varit föremål 

för reglering i kollektivavtal.73  

Huvudavtal sluts mellan topporganisationerna i Danmark och reglerar grunderna i relationen 

mellan fack och arbetsgivare. Danska fackliga landsorganisationen och danska 

arbetsgivareorganisationen har sedan 1960-talet haft ett huvudavtal som efter uppdatering och 

modernisering kontinuerligt löpt genom åren. Just detta avtalet har genom sin etablerade praxis 

kommit att få en avsevärd vikt ur arbetsrättssynpunkt. Avtalet har bildat utfyllande funktion i 

andra arbetsmarknadsorganisationers sätt att behandla arbetsrättstvister. I och med tillkomsten 

av huvudavtalen så reglerades för första gången inskränkningar i uppsägningsrätten med regler 

om orimliga uppsägningar. 74 

Det anställningsskydd som är stipulerat i lag återfinns främst i Funktionærloven.75 Lagen 

omfattar endast tjänstemän och vad som avses med tjänstemän återfinns i lagens första paragraf. 

Lagen omfattar dock inte offentliganställda tjänstemän. Lagen i sig innehåller visst skydd mot 

osakliga uppsägningar, dock så präglas lagen främst av bestämmelser för hur arbetsgivaren 

skall kompensera en orättfärdig uppsägning76 Det är inte heller ovanligt att reglerna i 

Funktionærloven används och förhandlas in i kollektivavtal. På detta sätt kan även andra 

arbetstagarkategorier indirekt få Funktionærlovens regler tillämpade i 

anställningsförhållandet.77 

Vanligen så anses det som ett brott mot anställningen om en anställd inte utför det arbete som 

är anvisat och arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen. Det finns vissa tillfällen där 

omständigheterna gör att en anställd har rätt att behålla sitt jobb men den generella regeln är att 

en arbetsgivare i så fall inte är tvungen att betala lön för en sådan period. Undantaget för denna 

regel är sjukfrånvaro.78 

Funktionærloven har i 5 § 2 stycket en regel som stipulerar förkortat uppsägningsvarsel för en 

anställd som uppnått 120 sjukdagar under en tolvmånaders period. Det blir en gräns för 

                                                           
73 Westerlund, Lena, 2006. s. 28. 
74 Hasselbalch, Ole, 2010. s. 43–44. 
75 LBK nr 1002 af 24/08/2017, Funktionærloven. 
76 3 § Funktionærloven. 
77 Hasselbalch, Ole, 2010. s. 154. 
78 Hasselbalch, Ole, 2010. s. 142. 
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arbetstagaren men även för arbetsgivaren som genom specifikationen av dagar inte skall göra 

en förhastad uppsägning av en sjukskriven anställd.79 

3.4 Regleringen av sjuklön i Danmark 

Det finns ett antal lagar som utgör reglering i den danska arbetsrätten. Bland dem finns den 

danska motsvarigheten till sjuklönelagen, Sygedagpengeloven, som inte bara behandlar sjuklön 

från arbetsgivare utan även ersättning för sjukpenning från det allmänna och hur uppföljning 

och rehabilitering skall utföras.  

Lagen ligger som grund och är semidispositiv. Delar av lagen kan förhandlas genom 

kollektivavtal. Vid sjukdom så utgår ersättning från arbetsgivaren under de första 30 

kalenderdagarna innan sjukpenning betalas av kommunen där arbetstagaren är skriven. 

Förutsättningen för att kunna få ersättning från arbetsgivaren är att arbetstagaren har varit 

anställd av arbetsgivaren i minst 74 timmar under senaste åtta veckorna före sjukfrånvaron.80 

Kraven när det kommer till att anmäla sjukdom till arbetsgivaren är relativt strikta. Om en 

arbetstagare inte omgående anmäler sjukskrivningen och det inte föreligger rimliga skäl till 

fördröjningen kan hela sjukersättningsperioden äventyras. Vid andra sjukfrånvarodagen, om 

denna inte infaller på en söndag eller helgdag så har en arbetsgivare rätt att kräva ett skriftligt 

intyg från den sjukskrivne.81  

Intyget kan på vissa sätt jämföras med det svenska sjukintyget en anställd skall lämna efter sin 

sjukskrivning i Sverige. Skillnaden är dock att om den sjukskrivne underlåter att inkomma med 

intyget utan giltigt skäl för dröjsmålet så behöver arbetsgivaren inte utbetala sjuklön.82 

Arbetsgivare har möjlighet att kräva ett läkarintyg av arbetstagare under premisserna kortvarig, 

upprepad eller långvarig sjukdom.  

Reglerna för sjukintyg har ändrats i och med senaste versionen av Sygedagpengeloven som 

trädde i kraft 28 juni 2017. Tidigare har arbetsgivaren kunnat begära ett så kallat förstadagsintyg 

i likhet med den svenska varianten, då speciella skäl har förelegat. Ändringen är nu en så kallad 

”möjlighetstillämpning” och innebär att sjukintyget delas i två delar. Syftet med den nya 

varianten av läkarintyg är att hålla arbetstagaren på jobbet.83  

                                                           
79 Hasselbalch, Ole, 2010. s. 145. 
80 Kap 10, 30 §, Sygedagpengeloven. 
81 Kap 12, 35 §, Sygedagpengeloven. 
82 Kap 12, 36 §, Sygedagpengeloven. 
83 Kap 12, 36 a §, Sygedagpengeloven. 
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Den första delen ansvarar arbetsgivaren för och består av ett inledande samtal med den sjuke. 

Där det skall redogöras för arbetstagarens nedsatta förmåga, hur det påverkar arbetet samt om 

det finns lättare alternativa uppgifter att utföra för den sjukskrivne.84  

Andra delen av intyget hanteras av en läkare som samtalar med den sjukskrivne, med den första 

delen av intyget som bakgrund. Läkaren lämnar sedan förslag på åtgärder med hänsyn till 

arbetstagarens sjukdom och dess funktionsnedsättning. Det kan handla om hel eller delvis 

frånvaro, eller förslag på hur arbetet skall anpassas just för att undvika frånvaro.85  

Arbetsgivaren har möjlighet att begära ett sjukintyg när som helst under arbetstagarens 

sjukskrivningsperiod, och arbetstagaren än skyldig att delta i samtalen för att ha rätt till 

sjuklönen. Intyget i sig skall enligt lagen betalas av arbetsgivaren och arbetsgivaren har även 

möjlighet att diktera, om än inom en rimlig gräns, för när intyget skall vara arbetsgivaren 

tillhanda. Dröjer inlämnandet av intyget så utbetalas inte sjuklön för de dagar som löper under 

dröjsmålet.86 

  

                                                           
84 Kap 12, 36 a §, avsnitt 2, Sygedagpengeloven. 
85 Kap 12, 36 a §, avsnitt 3, Sygedagpengeloven. 
86 Kap 12, 36 a §, avsnitt 4, 5 och 6, Sygedagpengeloven. 
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4 Sjukskrivningens påverkan på samhälls- och individnivå 

4.1 Sjukskrivning och dess utmaning för samhället 

Mellan åren 1997 och 2004 steg frånvaron kraftigt och sjukfrånvaroperioderna blev längre i 

Sverige. Många förändringar skedde under 90-talet i form av omstruktureringar och 

nedskärningar i den privata och offentliga sektorn. Slimmade organisationer tog vid och ett ökat 

antal människor befann sig i tidsbegränsade anställningar. Gemensamt var att dåtida 

undersökningar pekade på ökad tidspress och stress som följd.87 I takt med att sjukfrånvarons 

utveckling sköt iväg kunde könsskillnader noteras. Kvinnors utveckling i sjukfrånvaron var 

snabbare än männens och kom att stå för två tredjedelar under perioden.88  

Efter 2004 sjönk sjuktalen till en relativt låg nivå sett till internationella mått. Orsakerna till 

sänkningen har varit föremål för forskning. Två av huvudspåren varit graden av hur regelverken 

förändras påverkar sjuktalen men samtidigt finns det tecken på att sjukfrånvaron är kopplat till 

individernas villkor i arbetsliv och privatliv.89 Regeringens övergripande mål är att få ned 

kostnaderna för sjukförsäkringen. Regeringen har satt som mål för Försäkringskassan att uppnå 

ett sjukpenningtal som år 2020 inte överskrider 9,0 dagar.90 Försäkringskassan är på rätt spår 

för att nå målet och i maj 2017 låg sjukpenningtalet på 10,7 dagar.91 

Tittar man närmare så är sjukpenningtalet för kvinnor 14,1 dagar och motsvarande för män 7,3 

dagar. Sjukpenningtalet för kvinnor är därmed 92 procent högre än männens, vilket pekar på 

att Sverige inte bara har problem med höga sjukpenningtal, utan en avsevärd obalans i hur dessa 

är fördelade mellan könen.92 

4.2 Sjukskrivning ur ett genusperspektiv  

Sedan tidigt 90-tal har kvinnor stadigvarande stått för 65 procent av de dagar som utbetalas ur 

nationella sjukförsäkringen för långvarig sjukskrivning. En tendens som har uppträtt på senare 

tid är att är att sjukskrivningen hos allt fler yngre kvinnor med psykiska besvär har ökat. Och 

                                                           
87 Aronsson, Gunnar, Gustafsson, Klas och Dallner, Margareta, Sjuk och på jobbet: en empirisk studie av 

sjuknärvaro. Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 5, nr 1, s. 27–43. s. 27.  
88 Orsaker till skillnader i kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster: en kunskapsöversikt. 

Riksförsäkringsverket, Riksförsäkringsverket analyserar 2004:16, Stockholm, 2004. s. 15.  
89 Gustafsson, Klas, Marklund, Stefan och Wikman, Anders, Sjukfrånvaro och hälsa före och efter hög 

sjuknärvaro, Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg. 19, nr 4, vintern 2013. s. 51–60. s. 51–52. 
90 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försäkringskassan.  
91 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag, Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017. 

Sjuk- och rehabiliteringspenning. 2017. s. 4. 
92 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag. 2017. s. 4. 
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samtidigt har återgången bland dessa kvinnor till arbetslivet skett i mindre utsträckning jämfört 

med män.93 

Förklaringen tycks bestå av tre faktorer som är bidragande orsaker till dessa skillnader i 

sjukskrivningen. Graviditetsrelaterade besvär är sannolikt den viktigaste förklaringen till 

könsskillnader för sjukskrivning i fertil ålder. Kvinnor och män arbetar även i stor utsträckning 

i olika arbetsmiljöer. Att kvinnor till större del är verksamma inom vård, omsorg och skola kan 

förklara en del av deras högre sjukskrivning. Män möter generellt fysiska arbetsproblem medan 

kvinnor som grupp arbetar under svårare psykosociala förhållanden.94 

Av de sjukfall som startade under 2016 hos Försäkringskassan utgör psykiatriska diagnoser den 

största diagnosgruppen. Sjukfall i den diagnosgruppen varar också längre än andra sjukfall. För 

kvinnor är just psykiatriska diagnoser den största diagnosgruppen för både nya och pågående 

sjukfall hos Försäkringskassan. För män är det fortfarande rörelseorganens sjukdomar som 

dominerar.95  

Skillnader mellan kvinnor och män finns även när det kommer till möjligheter för rehabilitering. 

Män får oftare någon form av utbildning som rehabiliteringsåtgärd och det är lättare att göra 

fysiska förändringar i arbetsmiljön för att tillgodose rehabiliteringsbehovet. Kvinnor får i lägre 

utsträckning gehör för egna förslag till rehabiliteringsåtgärder och erbjuds oftare arbetsträning, 

vilket jämfört med utbildningsinsats anses vara mindre effektivt.96 

4.3 Sjukskrivning, en tröskel för grupper som redan har det svårt? 

Sjukskrivning beskrivs som en process som börjar med en bedömning av individens hälsa i 

förhållande till arbetskraven, och där bedömningen färgas av incitament till både närvaro och 

frånvaro.97 Sjukfrånvaro kan ha klara negativa konsekvenser för individen och samband finns 

mellan sjukskrivningars längd och en lägre grad av anknytning till arbetsmarknaden. Följder 

kan bli ökad risk för ekonomisk kris, sämre sociala relationer där man till exempel kan bli 

ensamstående, och dessa risker är särskilt markanta för sjukskrivna på grund av psykisk 

sjukdom.98  

                                                           
93 Sandmark, Hélène (red.), Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s. 

110. 
94 Riksförsäkringsverket analyserar 2004:16. s. 9–10. 
95 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag. 2017. s. 5. 
96 Riksförsäkringsverket analyserar 2004:16. s. 10. 
97 Marklund, Staffan (red.), Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 

2005. s. 8. 
98 Marklund, Staffan (red.), 2005. s. 8. 
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En persons beslut att stanna hemma från arbetet på grund av sjukdom är trots läkares 

rekommendation upp till den enskilda individen att besluta. Individens beslut att lämna in ett 

läkarintyg till arbetsgivaren eller att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan är inte bara 

knutet till hälsan utan också till personens livsvillkor och andra överväganden.99  

Sjuknärvaro innebär att en person går till arbetet trots att vederbörandes hälsotillstånd medger 

en sjukskrivning. Sjukfrånvaro såväl som sjuknärvaro kan följas av minskad arbetsförmåga och 

få negativa hälsokonsekvenser.100 Sedan förändringar gjordes under 1990-talet i ersättningen 

av sjukfrånvaro har frågan kommit upp om sänkta ersättningar och karensdagar som haft för 

avsikt och till viss del minskat sjukfrånvaron på vissa sätt de facto ökat sjuknärvaron. Och 

följden därav har ökat risken för utmattning och förslitningsskador istället.101  

  

                                                           
99 Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron: en registerstudie av till Försäkringskassan inkomna läkarintyg, 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Stockholm, 2014. s. 29–30. 
100 Gustafsson, Marklund, Wikman, 2013. s. 52–53. 
101 Glavå, Hansson, 2016. s. 39. 
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5 Avslutande analys och slutsats 

Arbetsgivarnas möjlighet att kunna begära förstadagsintyg har länge varit reglerad i centrala 

kollektivavtal. Avstegen som tillerkänts arbetsgivaren genom kollektivavtal har varit en ökad 

insyn i den anställdes sjukdomsbild och möjlighet att kunna kräva ett tidigare läkarintyg i 

sjukperioden. Dessa avsteg har sin grund i arbetsgivarnas tidigare delaktighet i att betala sjuklön 

avtalat i kollektivavtal, dock så överfördes inte dessa avsteg för arbetsgivaren till den nya 

sjuklönelagen. Flertalet arbetsgivare tvingades betala sjuklön utan de fördelar som att kunna 

begära ett tidigare läkarintyg och därtill kunna få insyn i arbetstagarens sjukdomsbild som 

reglerades genom kollektivavtal. I syfte att råda bot på skillnaden mellan arbetsgivare 

oberoende av kollektivavtal infördes möjligheten för arbetsgivare att direkt kunna begära ett 

tidigare sjukintyg och 10 a § tillkom i sjuklönelagen 2008.102 

Lagstiftaren avsåg även vid införandet av den nya paragrafen i sjuklönelagen att försöka hitta 

ytterligare en ingång till att stävja den negativa trenden av sjukskrivningar. Detta genom att ge 

samtliga arbetsgivare möjligheten att vid ett tidigare tillfälle kunna begära läkarintyg i en 

sjukperiod. Lagstiftaren avsåg att det bör finnas ett redskap för arbetsgivaren att tidigare kunna 

identifiera behov av åtgärder såsom rehabiliteringsinsatser. Det ligger i det allmännas intresse 

att individer inte obehörigen nyttjar sjuklöneperioden eftersom det kan bli en inledning till en 

längre sjukperiod som i regel medför uttag av sjukpenning från det allmänna.103 Med anledning 

av att vilja förhindra uttag i sjukpenningen så kan en skarpare ton tydas i förarbetena. Ordet 

kontroll listas som ett möjligt skäl till att kunna begära läkarintyg i ett tidigare skede. Om 

arbetsgivaren misstänker att en anställd felaktigt nyttjar rätten till sjuklön, skall detta snabbt 

och enkelt kunna konstateras av arbetsgivaren.104 

För att knyta an till huvudfrågeställningen kan en arbetsgivare begära ett förstadagsintyg under 

förutsättning att särskilda skäl föreligger. En begäran kan grundas i både kollektivavtal eller 

genom sjuklönelagen. I sjuklönelagen finns två möjligheter för en arbetsgivare att begära ett 

tidigare läkarintyg. Begäran kan göras via Försäkringskassan som efter en egen bedömning kan 

besluta att ålägga en arbetstagare med ett läkarintygsföreläggande.105 Fördelen att gå via 

Försäkringskassan är att det kan minska risken för konflikter och att Försäkringskassans beslut 

kan ses som en objektiv prövning.106 Nackdelen med en handläggningstid är att den önskade 

                                                           
102 Westregård, 2008. s. 30. 
103 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 45. 
104 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 45–46. 
105 10 §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
106 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 47. 
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direkta effekten uteblir. Sista alternativet är att en arbetsgivare med stöd av sjuklönelagen själva 

kan yttra en begäran av tidigare läkarintyg.107 Skälen är främst sett ur ett rehabiliteringsbehov 

men kan bottna i ren kontrollåtgärd vid misstanke om att en arbetstagare missbrukar systemet. 

Dock måste arbetsgivaren identifiera ett oförklarligt mönster i sjukskrivningen och således bör 

enstaka färre sjuktillfällen inte kunna bedömas vara särskilt skäl.108 

10 a § i sjuklönelagen stipulerar att arbetsgivarens begäran måste ske skriftligt och begäran får 

inte löpa längre än tolv månader. I den tidigare refererade tingsrättsdomen från Göteborgs 

tingsrätt kan vi se att vikt läggs vid att själva begäran om förstadagsintyget måste ske skriftligt 

och riktas till arbetstagaren för att vara giltig.109 Att använda reglerna om förstadagsintyg i 

någon form av generell rutin för alla arbetstagare bör således inte vara möjlig. Arbetsdomstolen 

har i skrivande stund att avgöra frågan i ett nyligen upptaget fall beträffande krav på 

förstadagsintyg som en del av ett företags rutin vid sjukskrivning.110 

Det svenska och danska arbetsmarknadssystemet skiljer sig markant åt. Utgångspunkten på den 

danska arbetsmarknaden är att det i princip råder fri uppsägningsrätt och att inskränkningar i 

den rätten är till mestadels beroende på hur anställningsavtal eller kollektivavtal reglerar 

frågan.111 Ett visst skydd finns för privata tjänstemän genom lagreglering.112 I Sverige finns ett 

starkare skydd i form av lagen om anställningsskydd, saklig grund och skyldighet att omplacera 

i möjligaste mån ligger till grund för tryggheten hos arbetstagarna.113 Huvudregeln i Sverige är 

att uppsägning inte får ske på grund av sjukdom.114 

I Danmark är sjukdom accepterat på så sätt att det är giltig frånvaro för en anställd och som 

dessutom är berättigad ersättning från sin arbetsgivare under första 30 kalenderdagarna vid 

sjukfrånvaron innan det allmänna tar över.115 I regel finns inget hinder för en dansk arbetsgivare 

att säga upp en sjukskriven anställd, det danska systemet är designat för hög rörlighet och 

flexibilitet, främst avsett för arbetsgivarna. Kompensationen för arbetarkollektivet i Danmark 

                                                           
107 10 a §, lag (1991:1047) om sjuklön. 
108 Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. s. 45. 
109 Göteborgs tingsrätt, Mål nr FT 12530–11, 2012-07-24. 
110 Arbetsdomstolen Mål 126/17, 27 september. Livsmedelsarbetareförbundet mot Skruf Snus AB och 

Livsmedelsföretagen. 
111 Hasselbalch, Ole, 2010. s. 40. 
112 Funktionærloven. 
113 Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
114 Lunning, Toijer, 2016. s. 454. 
115 Hasselbalch, Ole, 2010. s. 142.   
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blir ett utvidgat skyddsnät i form av ersättningar istället för en lagstiftning som skyddar själva 

anställningen.116 

I Sverige ställs avsevärt högre krav på arbetsgivarna när det kommer till tryggheten för en 

sjukskriven anställd. Arbetsgivarens medverkan till den anställdes rehabilitering har genom 

rättspraxis kommit till att ses som omfattande och åtgärder åsyftande att hålla den sjuke 

anställde kvar i anställning är av vikt. Lagstiftning och praxis är av åsikten att det är mest 

gynnsamt för en sjukskriven att återvända till arbete inom anställningen.117  

För att knyta an till uppsatsens andra frågeställning om möjliga arbetsrättsliga konsekvenser för 

en arbetstagare som inte kan eller vill producera ett läkarintyg. I både 8 § samt 10 a § 

sjuklönelagen fastställs det att konsekvensen av ett uteblivet läkarintyg blir att sjuklön ej 

behöver utbetalas av arbetsgivaren. Samtidigt har det genom rättspraxis fastställt att det finns 

krav på den sjukskrivne att medverka i sin rehabilitering. Vägran att deltaga eller att på något 

annat sätt försvåra för arbetsgivaren när det gäller rehabilitering kan oftast medföra att 

arbetsgivaren ha ansetts fullgjort sin plikt gentemot arbetstagaren.118 Att inte förse sin 

arbetsgivare med läkarintyg får inte enbart konsekvensen att sjuklön uteblir, utan kan i 

förlängningen verka för att det skydd som åtnjuts i anställningsskyddslagstiftningen uteblir. I 

den tidigare refererade domen från Vänersborgs tingsrätt ser man i domskälet att tingsrätten 

resonerar tydligt kring vikten av att tillhandahålla ett oförvanskat läkarintyg, speciellt i 

förhållande till arbetsgivarens försök till rehabilitering och omplacering.119 

Den svenska sjukvården står som part mellan arbetsgivare och arbetstagare när det kommer till 

utfärdande av läkarintyg. Inställningen hos landstingen tycks vara övervägande att sjukvården 

inte skall befatta sig med förstadagsintyg.120 Ett förstadagsintyg är i sak samma intyg som 

begärs vid dag åtta i en sjukperiod, den enda skillnaden är att det föreligger ett behov av att 

tidigarelägga inlämnandet av läkarintyget. Patientdatalagen stadgar de regler som omger 

sjukvårdens skyldigheter att föra journal och en patients rättighet att begära ut ett intyg av den 

förda vården.121 I en replik till den artikel som inledningsvis fångade mitt intresse för 

                                                           
116 Westerlund, Lena. 2006. s. 6. 
117 Westregård, 2008. s. 37–38. 
118 Glavå, Hansson, 2016. s. 446–447. 
119 Vänersborgs tingsrätt, Mål nr T712-12, 2013-05-31. 
120 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flertalet-landsting-sager-nej-till-forstadagsintyg-6857737, (hämtad 

2017-09-01). 
121 3 kap, 3 och 16 §§, Patientdatalagen (2008:355). 
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problematiken kring förstadagsintyg, svarar Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen att det är 

klart att patientdatalagen gäller och att skyldighet finns för vården att lämna förstadagsintyg.122 

Den danska sjuklönelagen hanterar sjukintyg på ett avsevärt annorlunda sätt jämfört med 

Sverige. I Danmark vilar ett ansvar på arbetsgivaren att etablera kontakt med den sjukskrivne 

samt att hålla en intervju i ett tidigt skede i sjukperioden. I lagen specificeras det att avsikten 

med ett tidigt samtal med den sjukskrivne är att vederbörande skall kunna stanna kvar i arbete, 

om än i mindre kapacitet. Samtalet bottnar i att utröna i vilken omfattning den anställde trots 

sin sjukdom kan utföra arbete.123 Arbetsgivarens intervju är steg ett av två i processen att skapa 

ett läkarintyg. Arbetsgivarens initiala intervju ligger sedan till grund för en bedömning av 

läkare. Läkaren utför ett eget samtal med den sjukskrivne och har med arbetsgivarens intervju 

som bas. Läkaren lämnar sedan en rekommendation baserat på fynden av båda intervjuerna.124 

I Danmark kan en arbetsgivare kräva läkarintyg närhelst i en sjukskrivningsperiod och krav 

finns på att arbetstagaren deltar i samtalet. Arbetsgivaren initierar begäran av läkarintyg genom 

att kontakta arbetstagaren för det första samtalet, lagen stipulerar dock att samtalet kan hållas 

per telefon och det är inte nödgat för arbetstagaren att ta sig till arbetsgivaren.125  

I Sverige måste en sjukskriven som får anmodat att inkomma med förstadagsintyg göra det som 

rimligen krävs för att anskaffa ett intyg första dagen. Skillnaden i den danska sjuklönelagen är 

att arbetsgivaren, inom en rimlig tidsgräns, bestämmer när läkarintyget skall vara arbetsgivaren 

tillhanda.126 

Sjukskrivningar är en utmaning för samhället och framförallt ur ett genusperspektiv med en 

påvisad sämre hälsa för kvinnor jämfört med män.127 Genomgående i förarbetena till både 

sjuklönelagen och vid införandet av 10 a paragrafen kan man se resonemang och ett fokus på 

att få ned sjuktalen.128 Regeringen har stadgat i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan ett 

uppdrag att sänka sjukpenningtalen fram till år 2020. Som förslag till framtida forskning skulle 

vara intressant att undersöka hur dagens utformning av läkarintygen i Sverige står sig i 

jämförelse med den danska motsvarigheten i termer av att identifiera sjukskrivningar beroende 

                                                           
122 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/socialstyrelsen-intygen-ska-lamnas-6857739#conversion-310803801 

(hämtad 2017-10-13). 
123 Kap 12, 36 a §, Sygedagpengeloven. 
124 Kap 12, 36 a §, avsnitt 3, Sygedagpengeloven. 
125 Kap 12, 36 a §, avsnitt 5, Sygedagpengeloven. 
126 Kap 12, 36 a §, avsnitt 6, Sygedagpengeloven. 
127 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag. 2017. s. 4. 
128 Prop. 1990/91:181 om sjuklön m.m. s. 27, samt Prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, 

m.m. s. 45. 
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på psykisk ohälsa. Kvinnors ökade psykiska ohälsa är ett orosmoment och sjukskrivningar till 

följd av till exempel utmattning leder ofta till längre sjukskrivningsperioder.129 Det danska 

systemet med tidiga intervjuer från både arbetsgivarsidan och sjukvården ger den sjukskrivna 

individen fler möjligheter att kunna yttra sig om sin situation. En empirisk undersökning i form 

av intervjuer av svenska och danska arbetsgivare och läkare skulle kunna ge en insyn i om det 

danska systemet i jämförelse med det svenska erbjuder ökade möjligheter i identifieringen av 

sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. 

 

  

                                                           
129 Försäkringskassan, Svar på regeringsuppdrag. 2017. s. 5. 
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