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1. Inledning
1.1 Bakgrund

I och med industrialismens genombrott uppkom lönearbetet som anställningsform. Detta

gjorde att den enskilde arbetarens ersättning i högre grad blev beroende av det arbete han

utförde än i det tidigare jordbrukssamhället. Om han fick nedsatt arbetsförmåga på grund

av skada eller sjukdom kunde detta få allvarliga ekonomiska konsekvenser för honom och

hans  familj.  Samtidigt  var  arbetsmiljön  ofta  dålig  och  det  var  i  många  fall  arbets-

förhållandena  som  orsakade  de  olyckor  som  ledde  fram  till  arbetsoförmåga  hos  den

enskilde arbetaren, men det var svårt att få ersättning för inkomstförlust från arbetsgivaren

vid olycksfall i arbetet. Den växande arbetarrörelsen började ställa krav på sociala reformer.

Detta ledde till att socialförsäkringssystem började införas i Europa, med början i Tyskland

på  1870-talet.  Dessa  utformades  som  obligatoriska  försäkringar  där  arbetsgivarna  fick

betala premier till staten, som i sin tur betalade ut ersättning till de olycksdrabbade.1

Även idag är lönearbetet den viktigaste inkomstkällan för de allra flesta i arbetsför ålder.

En nedsättning av arbetsförmågan hos arbetstagaren skulle  leda till  betydande inkomst-

bortfall  och på sikt fattigdom om det inte hade funnits möjlighet att få ersättning från

socialförsäkringarna.  Även privata försäkringar utgör ett  viktigt  skydd; då främst trafik-

skade- och olycksfallsförsäkringar. Under 2011 betalades det ut cirka 79 miljarder kronor

från socialförsäkringarna2 och cirka 20 miljarder kronor från privata försäkringar3 till följd

av sjukdom eller skada. Det rör sig alltså om försäkringar som är av betydande ekonomisk

vikt både för den försäkrade och för försäkringsgivaren.

Vid bedömningen av huruvida rätt till försäkringsersättning föreligger spelar läkarintyg

stor roll. Det är främst genom dessa som den försäkrade kan visa att han har drabbats av

en sjukdom eller en skada och att denna har lett till nedsättning av arbetsförmågan. I vissa

fall måste den försäkrade också visa att skadan eller sjukdomen har orsakats av en faktor

som  omfattas  av  försäkringen.  Försäkringsgivarna  har  i  sin  tur  försäkringsläkare  som

bedömer de intyg som den försäkrade har gett in och ger sitt eget utlåtande i saken. 

Förr  i  tiden  godtogs  som  regel  de  behandlande  läkarnas  sjukskrivningsintyg  av

Försäkringskassan.  Sedan  mitten  på  1990-talet  har  dock  läkarintygen  i  allt  högre  grad

kommit  att  ifrågasättas  av  Försäkringskassans  handläggare.4 Kritiska  rapporteringar  om

1 För det anförda se Torén, Arbetsskadeförsäkringen s. 2-7.
2 Statistisk  årsbok  s.  360.  Beloppet  avser  utbetald  sjukpenning,  sjuk-  och  aktivitetsersättning  samt

arbetsskadeersättning. Beloppet utgör cirka 10 % av statens utgifter.
3 A.a.  s.  349.  Beloppet  avser  utbetald  ersättning  från  sjuk-  och  olycksfallsförsäkringar,  trygghets-

försäkringar vid arbetsskada och trafikförsäkringar.
4 Mannelqvist m.fl., Läkartidningen 2010 s. 3126.
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Försäkringskassans  bedömningar  i  olika  sjukpenningärenden  är  ganska  vanligt  före-

kommande i massmedia, men även inom läkarkåren är irritationen över Försäkringskassans

rutiner och bedömningar stor.5 Att bedömningarna har blivit  striktare innebär också att

många  ärenden  överklagas.  Socialförsäkringsmål  är  den  tredje  vanligaste  måltypen  i

förvaltningsrätterna, efter utlänningsmål och mål enligt socialtjänstlagen. 2011 var 18 % av

de mål som avgjordes vid förvaltningsrätterna socialförsäkringsmål.6

Om tvist uppstår om rätten till försäkringsersättning kommer medicinsk bevisning att

vara den viktigaste bevisningen. Samtidigt kan man i princip utgå från att rätten inte har

någon medicinsk sakkunskap. Detta torde innebära att rätten i många fall har svårt att tolka

och värdera den medicinska bevisningen. Att rätten har svårt att värdera den medicinska

bevisningen innebär dock inte att rätten kan underlåta att göra detta. Rätten är skyldig att

värdera all bevisning som föreligger i målet.7 Rättens ställningstagande till den medicinska

bevisningen  är  som regel  avgörande  för  målets  utgång,  så  för  att  målet  ska  få  en  så

materiellt riktig utgång som möjligt är det viktigt att rätten vid bevisvärderingen vet hur den

ska ta sig an den medicinska bevisningen.

Mot denna bakgrund finns det förvånansvärt få avgöranden från Högsta förvaltnings-

domstolen (HFD)8 som rör värdering av medicinsk bevisning. I svensk processrätt gäller

visserligen principen om fri bevisvärdering vilket innebär att domaren inte är bunden av

några  legala  regler  vid  bevisvärderingen.  En  prejudikatinstans  uttalanden  om  bevis-

värdering kan därför inte anses bindande för lägre domstolar  på samma sätt  som dess

uttalanden rörande tillämpningen av rättsregler.9 Det har dock ansetts önskvärt med en viss

normbundenhet vid bevisvärderingen för att minska risken för godtycke.10 I praktiken har

rättspraxis utvecklats till en viktig rättskälla för bevisprövningsmetodik. Ett uttalande från

HFD i frågan skulle därför kunna vara till god vägledning för de lägre domstolarna, även

om uttalandena inte skulle vara bindande.11

Eftersom  det  rör  sig  om  ganska  svåra  bevisvärderingar  vore  det  angeläget  med

vägledande uttalanden från högsta instans. Bevisfrågor har dock blivit väldigt styvmoderligt

behandlade  inom  förvaltningsrätten,  såväl  inom  praxis  som  doktrin.12 När  det  gäller

5 Se bland annat Lövtrup, Läkartidningen 2010 s. 2622 och Rosenberg, Läkartidningen 2011 s. 1772.
6 Statistisk årsbok s. 422.
7 Ekelöf/Edelstam/Heuman, Rättegång IV s. 287.
8 Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. HFD har dock även

beträffande mål som avgjorts före detta datum, då domstolen fortfarande hette Regeringsrätten, refererat
till dessa som avgöranden från HFD (se till exempel HFD 2013 ref  22). Jag kommer därför konsekvent i
denna uppsats att använda benämningen HFD.

9 A.a. s. 173.
10 Lindell, Civilprocessen s. 503 f.
11 Diesen, Bevisprövning i förvaltningsmål s. 21 f.
12 A.a. s. 13.
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försäkringsmål är det dock som regel värderingen av den medicinska bevisningen som är

avgörande för målets utgång. Jag tycker därför att det är anmärkningsvärt att frågan har

belysts i så liten omfattning.

1.2 Syfte, metod och avgränsningar

I ett försäkringsmål har som regel två eller flera läkare olika åsikter om den försäkrades

besvär. För att rätten ska kunna avgöra vems utlåtande som har högst bevisvärde är det en

fördel  om  rätten  har  tillgång  till  olika  kriterier  rörande  utlåtandenas  tillkomst  och

utformning vid bedömningen av bevisvärdet.13 Syftet med denna uppsats är att identifiera

sådana kriterier  och bedöma deras inbördes relevans. Jag kommer härvid att undersöka

vilka kriterier som har bedömts vara relevanta i praxis och kommentera dessa utifrån såväl

ett  juridiskt  som ett  medicinskt perspektiv.  Eftersom syftet  är  att  hitta  kriterier  som är

vägledande har endast överrättspraxis undersökts.

Denna uppsats har ett tvärvetenskapligt anslag. Utgångspunkten är det processrättsliga

perspektivet.  Gällande  rätt  beträffande  bevisföring  och  bevisvärdering  kommer  att  gås

igenom utifrån sedvanliga rättskällor såsom rättspraxis, förarbeten och doktrin. Samtidigt

kommer den medicinska vetenskapen att användas för att belysa rättsområdet. För att man

ska kunna komma till materiellt riktiga domslut är det enligt min mening viktigt att den

bevisvärdering som rätten gör är förankrad i  verkligheten.  Det ligger i  sakens natur att

sakkunnigbevisning, som läkarutlåtanden är, är svåra för rätten att bedöma. Min mening är

dock att bevisvärderingen underlättas om man känner till den process som ligger bakom

framtagandet av bevisningen och dessutom har ett antal kriterier att ta ledning av, som är

relevanta ur såväl  ett juridiskt som medicinskt perspektiv. Detta skapar bättre förutsätt-

ningar för domaren att kunna tolka och värdera den medicinska bevisningen. Jag har för att

redovisa det medicinska perspektivet främst använt mig av medicinsk litteratur som källa,

men framställningen i denna del bygger till viss del också på egna erfarenheter från mina

studier på läkarprogrammet.14

Uppsatsen  kommer  att  behandla  såväl  mål  avseende  socialförsäkringar  som  mål

avseende privata försäkringar. Anledningen till detta är att bevisvärderingen i princip inte

skiljer sig åt när det gäller de olika försäkringstyperna. Eftersom förvaltningsdomstolarnas

praxis på området är väldigt begränsad är det också av värde att kunna ta ledning av praxis

från de allmänna domstolarna. Jag har också inkluderat några mål som inte är försäkrings-

13 Jfr. Rättegång IV s. 175.
14 Jag har i skrivande stund läst åtta terminer på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Under den tiden

har jag gjort praktik på sju sjukhus och två vårdcentraler i fem landsting.
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mål, där värdering av medicinsk bevisning har skett och som jag har bedömt ha relevans för

att kunna identifiera relevanta kriterier för bevisvärderingen.

1.3 Disposition

Kapitel 2 behandlar bevisvärdering i allmänhet. Särskilt utrymme ges åt sakkunnigbevisning

där  jag  går  igenom dess  roll  vid  bevisvärderingen och även allmänt  hur  man värderar

sakkunnigbevisning i sig.

I kapitel 3 redovisas de bevisregler som gäller för försäkringsmål ifråga om bevistema,

bevisbörda och beviskrav. För att ge en bakgrund till bevistemat för socialförsäkringarna

går jag också igenom hur socialförsäkringarna har utvecklats över tiden.

I kapitel 4 går jag igenom hur den medicinska bevisningen tas fram. Kapitlet inleds med

en grundläggande genomgång av metodiken i den medicinska vetenskapen för att ge en

inblick i den teoretiska bakgrund som läkarna har i sitt arbete. Därefter går jag igenom hur

såväl behandlande läkare som försäkringsläkare arbetar för att ta fram sina utlåtanden.

I kapitel 5 gör jag en genomgång av ett antal rättsfall där domstolarna har uttalat vilka

kriterier som har använts vid värderingen av medicinsk bevisning. Därefter gås de kriterier

som har identifierats vid rättsfallsgenomgången igenom. Jag analyserar där kriterierna uti-

från såväl ett juridiskt som ett medicinskt perspektiv för att bedöma vilken relevans de har

för bevisvärderingen. En kortare sammanfattning av mina slutsatser och en rangordning av

kriterierna redovisas i kapitel 6.

Slutligen görs i kapitel 7 några avslutande reflektioner som uppsatsen har gett upphov

till.
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2. Om bevisvärdering i allmänhet
I  detta  kapitel  kommer  jag  att  gå  igenom de allmänna  principer  som gäller  för  bevis-

värdering inom svensk processrätt. Eftersom uppsatsen till stor del behandlar värdering av

läkarintyg, som utgör sakkunnigbevisning15, kommer kapitlet till stor del att behandla hur

man värderar sakkunnigbevisning.

2.1 Principen om fri bevisprövning

I  rättegångsbalken  (RB)  35:1  uttrycks  principen  om  fri  bevisprövning,  det  vill  säga

principerna om fri  bevisföring  och fri  bevisvärdering,  som är  den gällande principen i

svensk rätt. Detta innebär att det i princip inte finns någon begränsning beträffande vilken

bevisning som får förebringas i ett mål. Det innebär dessutom att domaren vid sin bevis-

värdering inte är bunden av några legala regler. Detta innebär dock inte att domaren kan

döma helt efter eget huvud. Nej, domarens slutsats ska vara objektiv och grundad på skäl

som kan  godtas  av  andra  förståndiga  personer.16 För  att  parafrasera  Thomas  Thorilds

berömda devis: Att värdera fritt är stort. Att värdera rätt är större.

Rätten ska enligt RB 35:1 göra en samvetsgrann prövning av vad som har förekommit i

målet.  Detta  innebär  att  domarens  slutsatser  inte  får  grundas  på  helhetsintrycket  av

processmaterialet.17 Istället ska domaren först bedöma värdet av varje enskilt bevis för sig

och först därefter göra en sammanvägning av bevisen.18 Endast de bevismedel som har

tagits upp inför rätten får beaktas (RB 17:2) Domaren måste också i domskälen redovisa de

överväganden han har gjort för att komma fram till sin slutsats (RB 17:7 1 st. p. 5). Detta

underlättar  för  parterna  och  tredje  man att  kontrollera  rättens  bevisvärdering.  Men att

behöva skriva ner sina domskäl kan också fungera som en kvalitetskontroll för domaren

själv så att han kan bedöma om hans resonemang håller.19 Att det inte går att bedöma hur

rätten  har  värderat  bevisningen  är  ett  skäl  för  prövningstillstånd  i  hovrätt,  så  kallad

granskningsdispens (RB 49:14 p. 2).

Även om den legala bevisteorin från 1734 års RB avskaffades genom införandet av 1942

års RB präglas bevisvärderingen ändå av en viss normbundenhet. Olika metoder för bevis-

värdering har diskuterats i litteraturen och också fått genomslag i rättstillämpningen. Syftet

15 Även ett relativt enkelt läkarintyg är att se som sakkunnigbevisning. Det avgörande för om viss bevisning
är att se som sakkunnigbevisning är inte hur omfattande den är, utan huruvida den bygger på särskild
sakkunskap, Edelstam, Sakkunnigbeviset s. 218.

16 NJA II 1943 s. 444 f.
17 A.st.
18 Rättegång IV s. 164.
19 A.a. s. 162.
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med sådana  metoder  är  att  skapa  rationalitet  och  ordning  i  bevisvärderingen  samt  att

minska risken för godtycke. Tanken är att värdet av enskilda bevis ska kunna bestämmas

fritt, medan sammanvägningen av det totala bevisvärdet ska följa bestämda regler.20

2.2 Bevisvärderingsmetoder

2.2.1 Värderingen av ett enskilt bevis

Vid  bevisvärdering  ska  som  sagt  varje  enskilt  bevis  värderas  för  sig.  För  att  kunna

bestämma värdet av ett bevis använder sig domaren av erfarenhetssatser. Erfarenhetssatser är

kunskap  om  sambandet  mellan  två  företeelser.  Man  skiljer  på  allmänna  och  särskilda

erfarenhetssatser. Allmänna erfarenhetssatser baseras på den allmänna kunskap och livs-

erfarenhet som vi har tillägnat oss genom livet.21 Särskilda erfarenhetssatser är sådana som

gemene  man  inte  kan  förutsättas  ha  kännedom  om,  utan  dessa  kräver  istället  expert-

kunskap.  Särskilda  erfarenhetssatser  måste  som regel  tillföras  rätten  med hjälp  av  sak-

kunniga.22

För  att  kunna  bestämma  bevisvärdet  måste  man  också  ta  hänsyn  till  hjälpfakta.

Hjälpfakta är omständigheter som endast förstärker eller försvagar bevisvärdet av ett bevis-

faktum.23 Ekelöf  tar  som exempel  ett  åtal  för  hastighetsöverträdelse,  där  åklagaren har

åberopat längden på bilens bromssträcka. Bevistemat är bilens hastighet och bevisfaktum är

bromssträckan.  Ur en tabell  kan man utläsa att en viss bromssträcka motsvarar en viss

hastighet (erfarenhetssats). Men bevisvärdet kan också påverkas av hjälpfakta. En bil som

har helt nya däck har i allmänhet en kortare bromssträcka vilket talar för en högre hastighet

än vad som kan utläsas ur tabellen. Skulle det å andra sidan ha varit halt väglag vet vi att

bromssträckan ökar. Svaranden i ett mål kan anföra hjälpfakta som syftar till att försvaga

kärandens bevisning, till exempel genom att hävda att ett vittne stod för långt bort för att

ha kunnat göra en säker iakttagelse. Detta kallas ordinär motbevisning.24

2.2.2 Värdemetoden och temametoden

Inom doktrinen har flera metoder för bevisvärdering utkristalliserats.  I  huvudsak är det

dock två olika metoder som dominerar:  värdemetoden och temametoden.25 Dessa båda

metoder är sannolikhetsorienterade metoder och och syftar till att fastställa sannolikheten

för att bevistemat föreligger utifrån den befintliga bevisningen. Det som skiljer metoderna

20 KRB, 35 kap. 1 § under rubriken Allmänt om bevisvärdering samt Lindell, a. st.
21 Rättegång IV s. 19 f.
22 A.a. s. 281 f.
23 Se till det följande a.a. s. 18-20.
24 Nordh, SvJT 2011 s. 653.
25 KRB, Inledningen till 35 kap.
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åt är sättet på vilket man beräknar denna sannolikhet. 

Värdemetoden utgår  från  att  det  finns  ett  kausalt  samband  mellan  bevisfaktum  och

rättsfaktum, eller med andra ord att en handling (rättsfaktum) lämnar spår efter sig (bevis-

fakta). Bevisvärderingen syftar med denna metod till att fastställa med vilken sannolikhet

ett bevisfaktum har orsakat bevistemat. Däremot lämpar sig inte metoden för att bedöma

så kallad struktural bevisning, såsom bevisning för den tilltalades motiv och uppsåt.26 Vid

värderingen av bevisen tas ingen större hänsyn till bevistemats ursprungssannolikhet. 

Värdemetoden innehåller  också flera metoder för att bestämma värdet av flera olika

bevisfakta.  I  korthet  kan  sägas  att  vid  samverkande  bevisning  får  flera  bevisfakta  till-

sammans ett högre värde än de skulle ha haft var för sig. Om två vittnen har pekat ut den

tilltalade som skyldig till en misshandel är bevisvärdet av detta utpekande starkare än endera

vittnets enskilda utpekande.27 

Det  kan  å  andra  sidan  också  förekomma  motsatsbevis.  Till  skillnad  från  ordinär

motbevisning som syftar till att försvaga bevisvärdet för ett bevis syftar motsatsbeviset till

att helt eliminera värdet av beviset.28 Om till exempel ett vittne pekar ut den tilltalade som

skyldig till  en misshandel,  kan ett annat vittne hävda att  det  var en annan person som

begick  misshandeln.  Utsagorna  är  oförenliga,  och  om  det  andra  vittnet  bedöms  vara

trovärdigt försvagas bevisvärdet för åklagarens bevistema. Motbevisningen har alltså inget

eget bevistema utan syftar till att minska bevisvärdet för motpartens bevisning.29 Man kan

likna värdemetoden med att bygga ett torn av klossar. Man lägger olika stora klossar på

varandra (bevis med olika bevisvärden). Ibland kommer någon och tar bort en kloss (mot-

bevisning). Blir tornet tillräckligt högt är beviskravet uppfyllt.

Temametoden har  en annan utgångspunkt.  Här syftar  man istället  till  att  fastställa  hur

sannolikt det är att bevistemat föreligger utifrån bevisningen i målet. Vid användandet av

temametoden har  ursprungssannolikheten för  bevistemat  stor  betydelse.  En annan klar

skillnad mot värdemetoden är att bevisvärdet för bevistemats existens korresponderar mot

bevisvärdet för att bevistemat inte föreligger. Bevisens bevisvärde kommer därför att ge en

viss sannolikhet för att temat föreligger respektive inte föreligger. Det som inte talar för att

temat  föreligger  talar  istället  för  att  det  inte  föreligger.30 Metoden kan  liknas  vid  en

balansvåg, där ursprungssannolikheten läggs i ena vågskålen. Därefter läggs bevisningen

som talar för respektive mot bevistemat i respektive vågskål.31 Detta innebär också att man

26 För det anförda se Rättegång IV s. 180 f.
27 A.a. s. 203-205. 
28 Nordh, a st.
29 Rättegång IV s. 24.
30 A.a. s. 170.
31 Jfr Stening, Bevisvärde s. 41 f  och Edelstam s. 383.
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normalt tillämpar en överviktsprincip och att ingen av parterna har någon bevisbörda. Den

part vars bevisning har högst bevisvärde kommer då att vinna målet.32

Värdemetoden synes vara den metod som har fått störst genomslag i Sverige.33 Inom

ramen för detta arbete anser jag att värdemetoden är lämpligast att använda. När det i ett

mål  förekommer  en  betydande  mängd  sakkunnigbevisning,  som  ofta  kan  tala  i  olika

riktningar, torde det vara svårt för domaren att kunna fastställa en ursprungssannolikhet för

bevistemat vilket enligt min mening torde försvåra användningen av temametoden. Det har

dock framhållits att man inte bör överdriva skillnaden mellan metoderna.34

2.3 Bevisvärdering i förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessen  innehåller  en  del  särdrag  jämfört  med  civilprocessen.  Det  mest

påtagliga är förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet enligt 8 § förvaltningsprocess-

lagen  (1971:291)  (FPL)  samt  att  omedelbarhetsprincipen  inte  tillämpas  i  förvaltnings-

processen (30 § FPL, jfr. RB 17:2). Skillnaderna är dock inte så stora att några särskilda

bevisprövningsprinciper bör tillämpas. RB:s regler om bevisning är till största delen analogt

tillämpliga  i  förvaltningsprocessen  (20-27  §§  FPL).  JO  har  i  ett  beslut  slagit  fast  att

principen om fri bevisprövning råder inom förvaltningsrätten precis som i rättsordningen i

övrigt, och har därför i ett fall kritiserat en kommunal nämnd som hade krävt viss särskild

bevisning för att bevilja dispens från kommunens renhållningsordning.35 Diesen har dock

kritiserat  HFD:s  bevispraxis  som han  menar  är  svårtolkad  och  motstridig  och  i  vissa

avseenden stridande mot principen om fri bevisvärdering.36 

När  det  gäller  frågan  om  vilken  bevisvärderingsmetod  som  bör  tillämpas  förordar

Diesen  värdemetoden  framför  temametoden.  Han  menar  att  temametoden  främst  är

avsedd för dispositiva tvistemål och därför mindre lämplig i förvaltningsprocessen.37

2.4 Särskilt om värderingen av sakkunnigbevisning

2.4.1 Sakkunnigbevisningens karaktär

Värdering  av  sakkunnigbevisning  ställer  domaren  inför  särskilda  svårigheter.  Som  det

framgår av RB 40:1 motiveras användningen av sakkunnigbevisning av att bedömningen av

sakfrågan kräver särskild fackkunskap som rätten inte själv kan förutsättas besitta. Det är

32 KRB, a st.
33 Eklycke, SvJT 1998 s. 815 samt KRB, a st.
34 Rättegång IV s. 163.
35 JO 2001/02 s. 430. Se även HFD:s beslut den 26 september 2013 i mål 4266-12.
36 Diesen s. 22 f.
37 A.a. s. 120.
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dock fortfarande rätten som har det yttersta ansvaret för bevisvärderingen. Tanken är att

den sakkunnige ska tillföra rätten särskilda erfarenhetssatser, det vill säga ett extra verktyg

för bevisvärderingen.38 

Det bör betonas att sakkunnigbevisning är en bevisform sui generis.39 Det innebär att

varken reglerna om vittnen i 36 kapitlet eller reglerna om skriftlig bevisning i 38 kapitlet är

tillämpliga på sakkunnigbevisning om det inte är särskilt stadgat i 40 kapitlet. HD har i

konsekvens med detta i  NJA 1963 s.  72 slagit  fast att sakkunnigutlåtanden inte kan bli

föremål för edition.

2.4.2 Olika typer av sakkunniga

2.4.2.1 Domstolssakkunniga

Domstolssakkunnig förordnas av rätten (RB 40:1).  En domstolssakkunnig  får  inte  vara

jävig  (40:2).  I  såväl  dansk  som  norsk  rätt  ska  bedömningen  av  om  jäv  föreligger

uttryckligen göras enligt samma kriterier som för domarjäv.40 Detsamma torde också gälla i

svensk  rätt.41 En  domstolssakkunnig  kan  av  rätten  ges  vissa  befogenheter,  som  att

tillhandahållas handlingar, höra personer och besiktiga föremål (40:5).

Den sakkunnige ska efter avslutat uppdrag till rätten avge ett skriftligt utlåtande, i vilket

han ska redovisa de skäl och omständigheter som han grundar sin slutsats på (40:7). Han

bör också höras inför rätten (40:8). Det är viktigt att den sakkunnige redovisar skäl och

omständigheter  bakom  utlåtandet  så  att  såväl  parterna  som  rätten  kan  bedöma  dess

bevisvärde. Den sakkunnige bör också redovisa vilka källor han har använt sig för att hans

slutsatser ska kunna verifieras.  Om den sakkunnige själv har gjort egna iakttagelser bör

dessa redovisas särskilda från erfarenhetssatser och slutsatser. Om till exempel en läkare har

undersökt en patient bör undersökningsfynd och bedömning alltså hållas isär i utlåtandet.42

När en sakkunnig hörs inför rätten ska han avlägga en särskild sakkunniged enligt 40:9.

Denna  innebär  att  den  sakkunnige  till  skillnad  från  ett  vittne  inte  bara  talar  under

straffansvar när det gäller sina iakttagelser utan också beträffande sina erfarenhetssatser och

slutsatser. En domstolssakkunnig som lämnar oriktiga uppgifter om till exempel det veten-

skapliga läget inom ett visst områden kan alltså dömas för mened (brottsbalken 15:1). Även

38 Rättegång IV s. 281 f.
39 Diesen menar att  sakkunnigbevisning egentligen inte är bevis utan snarare uttalanden om bevis,  och

därmed hänförliga till kategorin hjälpfakta, Diesen s. 29.
40 Se 197 § Retsplejeloven (Danmark) respektive 242 § Tvistemålsloven (Norge).
41 Edelstam s. 261 samt 265 f.
42 Rättegång IV s. 291 f. Beträffande läkarintyg brukar man göra en uppdelning mellan intyg och utlåtande,

SOU 1994:71 s. 10. Med intyg avses då intygande av sakförhållanden, till exempel undersökningsfynd eller
genomförd vård, medan utlåtande avser tolkningar och bedömningar av vissa förhållanden samt förslag på
åtgärder.
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grovt  oaktsamma  uppgifter  kan  föranleda  straffansvar,  då  för  ovarsam  utsaga  (15:3).

Oriktiga uppgifter i ett skriftligt utlåtande kan föranleda straffansvar för osant intygande

(15:11).43

I  dispositiva  tvistemål  svarar  den  part  som har  påkallat  förordnandet  av  domstols-

sakkunnig  för  dennes  ersättning.  Har  båda  parterna  påkallat  förordnandet  ansvarar  de

solidariskt (RB 40:17).

2.4.2.2 Partssakkunniga

Partssakkunniga  anlitas  av  part.  En partssakkunnig  fyller  inte  enbart  en  funktion  som

bevismedel, utan kan också hjälpa parten att bedöma motpartens bevisning och huruvida

det finns förutsättningar att driva processen vidare.

Reglerna i 40 kapitlet RB är till stor del inte tillämpliga på partssakkunniga. Enligt 40:19

är endast 7 och 8 §§ tillämpliga på partssakkunniga. I denna del gäller vad som redovisats

ovan.44 Om en partssakkunnig ska höras muntligen gäller reglerna om vittne i 36 kapitlet.

Det  innebär  att  en  partssakkunnig  endast  talar  under  straffansvar  beträffande  sina

iakttagelser och inte beträffande sina slutsatser.45 För uppgifter i det skriftliga utlåtandet kan

dock straffansvar för osant intygande bli  aktuellt.46 Det finns inga jävshinder för parts-

sakkunniga, utan eventuellt jäv får beaktas vid bevisvärderingen. Det har framhållits att det

därför kan finnas skäl att förhöra partssakkunniga extra noga.47

Idag är det vanligare att parterna anlitar sakkunniga än att sakkunnig förordnas av rätten.

Trots  detta  reglerar  40  kapitlet  till  övervägande del  bara  vad som gäller  för  domstols-

sakkunniga.  Lagstiftaren  har  antagligen  ansett  att  domstolssakkunniga  är  att  föredra,

framför allt på grund av deras ojävighet.48 Edelstam har kritiserat denna stora åtskillnad och

har föreslagit förändringar av 40 kapitlet, bland annat innebärande att även partssakkunnig

ska avlägga sakkunniged, att part måste redovisa den partssakkunniges kvalifikationer för

rätten och att rätten ska kunna besluta om ersättning till den partssakkunnige.49

Partssakkunnig  bekostas av part.  Parten kan dock i  sin  tur  få  kostnaden ersatt  som

rättegångskostnad.50

43 Edelstam s, 325.
44 Se avsnitt 2.4.2.1.
45 Rättegång IV s. 295.
46 Edelstam, a.st.
47 Rättegång IV s. 298.
48 A.a. s. 287 f.
49 Edelstam s. 395-399.
50 KRB, 40 kap. 19 §.
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2.4.3 Hur ska värderingen gå till?

En annan särskild aspekt av sakkunnigbevisning är att detta är bevisning som ska underlätta

värderingen av annan bevisning. I praktiken torde ett sakkunnigutlåtande få mycket stor

betydelse vid värderingen av annan bevisning, eftersom detta tillför särskilda erfarenhets-

satser som rätten inte själv kan förutsättas ha kännedom om.51 Samtidigt har HD i NJA

1992 s. 446 slagit fast att rätten inte okritiskt kan utgå från en sakkunnigs bedömning; en

självständig bedömning av processmaterialet i dess helhet måste göras. Det är rätten som är

ansvarig  för bevisprövningen och den kan inte överlåta detta ansvar till  någon annan. 52

Detta innebär att rätten också måste värdera sakkunnigbevisningens styrka.

Hur ska då denna värdering gå till? Man kan i princip tänka sig två alternativ: antingen

utvärderar man den sakkunniges slutsats eller så utvärderar man skälen för den sakkunniges

slutsats.  USA:s  högsta  domstol,  Supreme  Court  of  the  United  States  (SCOTUS),  tog

ställning till  detta i  målet  Daubert  v.  Merrell  Dow Pharmaceuticals,  Inc53.  SCOTUS betonade

starkt  att  det  är  den  sakkunniges  skäl  och  resonemang  som ska  utvärderas.  SCOTUS

anförde flera  skäl  för  detta,  bland annat  att  det  gör  att  bevisning  som bygger  på  nya

vetenskapliga rön lättare  kan föras  in  i  processen.54 Rätten måste  försöka fastställa  om

resonemanget är vetenskapligt hållbart och tillämpligt på fakta i målet. SCOTUS insåg att

detta  inte  är  någon  lätt  uppgift  och  betonade  därför  vikten  av  korsförhör  med  den

sakkunnige, tydliga regler för bevisbörda och beviskrav samt att motbevisning tillåts.

SCOTUS:s slutsats kan framstå som en truism. Syftet med sakkunnigbevisning är ju

som redan nämnts att tillföra rätten särskilda erfarenhetssatser. Eftersom rätten mer sällan

själv torde ha kunskaper på det aktuella området framstår det som självklart att rätten inte

kan bedöma om den sakkunnige har kommit till en riktig slutsats. Rätten får istället bedöma

om den sakkunnige har grund för sin slutsats, på så sätt att rätten granskar de skäl som den

sakkunnige anför för sin slutsats för att se att denne har underlag för sin bedömning och

att den inte bara består av löst tyckande.55

Tyvärr har detta inte varit någon självklarhet i rättspraxis, inte ens i HD. I NJA 1992 s.

446 bedömde HD bevisvärdet av två psykologutlåtanden som avgetts med anledning av ett

51 Edelstam s. 378-380.
52 Diesen s. 29.
53 509 U.S.  579 (1993).  Målet rör visserligen amerikansk rätt,  men innehåller ändå resonemang som är

intressanta även för svenska förhållanden.
54 Tidigare hade  i  amerikansk rätt  gällt  att  vetenskaplig bevisning måste  vara allmänt accepterad bland

vetenskapsmän för att få åberopas. 
55 Detta kan illustreras med följande exempel: Antag att man vill veta om rökning orsakar lungcancer. En

professor i lungmedicin hävdar att så är fallet. En snickare hävdar också att så är fallet. Trots att båda har
dragit rätt slutsats (cirka 90 % av alla fall av lungcancer orsakas av rökning) framstår det som självklart att
snickaren inte kan vara sakkunnig. Professorn kan redovisa vetenskapligt relevanta skäl för sin slutsats
vilket snickaren inte kan.
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åtal för grov våldtäkt med mera. HD ansåg att den ena psykologens slutsatser var svår-

förståeliga. I den delen gjorde HD närmast en egen psykologisk bedömning, bland annat

rörande  hur  ett  våldtäktsoffer  borde  uppträda.  HD:s  resonemang  är  mycket

anmärkningsvärt. 

HD har dock i senare avgöranden, NJA 2001 s. 657 och NJA 2004 s. 70256, slagit fast att

det är de skäl som de sakkunniga anför för sin bedömning som är det avgörande vid bevis-

värderingen. I 2004 års fall uttalade HD att domstolen inte självständigt ska göra någon

medicinsk bedömning och sätta en diagnos. Det blir därför givetvis viktigt att den  sak-

kunnige utförligt redovisar skälen för sin slutsats i sitt utlåtande.57 En bristfällig motivering

gör  att  utlåtandet  redan  av  denna  anledning  får  ett  lägre  bevisvärde.  Att  det  är  den

sakkunniges skäl som ska bedömas får därför anses vara gällande rätt och 1992 års fall var

förhoppningsvis bara ett olycksfall i arbetet.

Här bör också nämnas Europadomstolens dom i  målet  Van Kück mot  Tyskland.  Van

Kück genomgick ett könsbyte från man till kvinna och krävde därefter sitt försäkringsbolag

på ersättning för sjukvårdskostnaderna. Bolaget vägrade betala ut någon ersättning och van

Kück stämde då  bolaget.  I  målet  förelåg  ett  utlåtande från en domstolssakkunnig  vars

slutsats  var  att  ett  könsbyte  var  nödvändigt  ur  medicinsk  synpunkt.  Appellations-

domstolen, där målet slutligen hamnade, drog dock slutsatsen från vissa andra uppgifter i

utlåtandet att det inte var styrkt att könsbytet var nödvändigt. Appellationsdomstolen ansåg

vidare  att  sjukdomen  i  vart  fall  var  ”självförvållad”,  i  den  mening  som  avsågs  med

begreppet i försäkringsvillkoren. Domstolen hänförde sig här till anamnestiska58 uppgifter i

ett  tidigare  sakkunnigutlåtande  om  van  Kück  som  rörde  ett  annat  ärende.  Europa-

domstolen fann att appellationsdomstolen hade dragit alltför långtgående slutsatser utan att

ha någon medicinsk kompetens. Om domstolen tyckte att utlåtandet var oklart borde den

ha begärt komplettering eller ett nytt utlåtande. Beträffande det tidigare utlåtandet hade den

sakkunnige  inte  yttrat  sig  över  de  uppgifter  som  domstolen  lade  till  grund  för  sin

bedömning.  Europadomstolen  fann  därför  att  det  hade  skett  en  kränkning  av  art.  6

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (EKMR).

2.4.4 Domarens personliga kunskap

I RB 17:2 slås den så kallade omedelbarhetsprincipen fast. Dess innebörd är att en dom

bara får grundas på sådant som har förekommit vid huvudförhandlingen. Detta innebär

56 Rättsfallen redovisas utförligare i avsnitt 5.1.
57 Berlin, FT 2008 s. 25 f.
58 Anmnestiskt = hänförligt till anamnesen. Anamnes kan enklast beskrivas som patientens sjukhistoria. För

en utförligare förklaring av uttrycket, se avsnitt 4.3.1.
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även  att  det  inte  är  tillåtet  för  domaren  att  använda  sig  av  sin  privata  kunskap  om

omständigheterna  i  målet.59 Inom  förvaltningsprocessrätten  gäller  inte  omedelbarhets-

principen eftersom huvudförhandling inte hålls i sådana mål. Dock får domaren inte heller i

dessa fall grunda domen på sin privata kunskap om omständigheterna i målet. Avgörandet

får bara grundas på handlingarna i målet och vad som övrigt förekommit i det, till exempel

vid muntlig förhandling (30 § FPL).60

Vad gäller då om domaren har kunskaper om särskilda erfarenhetssatser? Man kan tänka

sig att en domare har förvärvat sådan kunskap till exempel genom erfarenhet i sitt yrke eller

genom  ett  fritidsintresse.  Man  kan  också  tänka  sig  att  det  i  ett  avgörande  deltar  en

nämndeman  som  till  exempel  är  medicinskt  skolad.  Får  rätten  då  använda  sig  av  de

särskilda erfarenhetssatser som domaren har kunskaper om? Svaret på frågan är att det inte

finns något formellt hinder mot detta. Rätten är skyldig att värdera bevisningen och måste

göra det utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda målet.61 Rätten får vid bevis-

värderingen använda sig av erfarenhetssatser oavsett om dessa har åberopats eller inte.62

Det torde dessutom i dessa lägen vara svårt för domaren att försöka bortse från sin egen

kunskap och ”ställa sig bakom okunnighetens slöja”. Domaren bör dock vara försiktig med

att  lägga  kunskap som inte  kan  anses  notorisk  till  grund  för  domen.  Han bör  istället

upplysa parterna om sin specialkunskap. Eftersom parterna kan ha svårt att bedöma värdet

av domarens kunskap kan det därför finnas anledning att förordna en domstolssakkunnig

vid sådana tillfällen.63

En annan sak är att, beträffande måltyper som förekommer relativt ofta, det kan finnas

anledning för domaren att förkovra sig i den aktuella vetenskapen.64 För egen del tror jag

att detta också gör det lättare för domaren att inse sina kunskapsbegränsningar och att det

skulle kunna finnas behov av en domstolssakkunnig.

2.4.5 Möjligheten att förordna domstolssakkunnig ex officio

Domstolssakkunnig kan förordnas på yrkande av part  eller  ex officio.  Som skäl  för att

förordna domstolssakkunnig  ex officio har anförts  de fall  då flera  partssakkunniga  har

kommit  till  motstridiga  slutsatser,  att  rätten anser  att  en partssakkunnig  är  mindre  till-

förlitlig eller att parterna inte har åberopat någon sakkunnigbevisning över huvud taget eller

endast i  begränsad omfattning. Eftersom en part som regel endast åberopar sakkunnig-

59 Rättegång IV s. 29.
60 Motsvarande gäller i tvistemål i allmän domstol när huvudförhandling inte har hållits, RB 17:2 2 st.
61 A.a. s. 287.
62 Edelstam s. 233 samt KRB, 40 kap. 1 §.
63 Rättegång IV s. 285.
64 Heuman, JT 2005/06 s. 771 samt Gräns, JT 2006/07 s. 784 f.

19



bevisning som talar för hans sak kan det i sådana fall vara svårt för rätten att bedöma vilken

sakkunnig som förtjänar mest tilltro.65

Inom förvaltningsprocessen får rätten enligt 24 § FPL ex officio förordna domstols-

sakkunnig. Enligt 24 och 25 §§ i denna lag är flertalet av bestämmelserna i 40 kapitlet RB

tillämpliga även i förvaltningsprocessen. Sålunda bör rätten låta parterna yttra sig i frågan

innan rätten utser en privatperson som sakkunnig. Om parterna är ense om att en viss

sakkunnig ska utses ska denne förordnas, annars står det rätten fritt att utse den som rätten

finner lämplig (RB 40:3). Om yttrande ska inhämtas från myndighet, tjänsteman eller annan

professionell instans, vilket synes vara det vanligaste, saknas det dock normalt anledning att

inhämta  parternas  yttrande.66 I  cirka  15  %  av  arbetsskademålen  förordnas  domstols-

sakkunnig.67 Någon  motsvarande  statistik  finns  inte  för  sjukförsäkringsmålen,  men  det

verkar vara ovanligt att så sker.68

Sedan den 1 november 2008 är det inte tillåtet för rätten att förordna domstolssakkunnig

ex officio i dispositiva tvistemål utan detta måste ske på yrkande av part (RB 35:6). Om

rätten i  ett sådant mål anser att en domstolssakkunnig behövs får den ta upp det med

parterna  inom  ramen  för  sin  materiella  processledning.69 Regeringen  motiverade  för-

ändringen med att möjligheten att ex officio inhämta bevisning kan vara svår att förena

med att rätten ska vara opartisk. Regeringen beaktade också kostnadsaspekten och menade

att ett beslut att inhämta bevisning ex officio kunde leda till att en tappande part fick betala

för bevisning som utan hans begäran har förts in i målet.70

Jag är kritisk till lagändringen. Att rätten tidigare hade möjlighet att förordna domstols-

sakkunnig ex officio hängde samman med att rätten är skyldig att värdera bevisningen i

målet även om den skulle sakna den sakkunskap som kunde behövas för denna värdering.

Denna skyldighet har rätten fortfarande.71 Att en domstol är opartisk är givetvis viktigt för

rättssäkerheten  och  för  att  upprätthålla  förtroendet  för  domstolarna,  men  det  är  även

viktigt  med  materiellt  riktiga  domar.72 Jag  menar  att  man  måste  se  till  sakkunnig-

65 Edelstam a.st. samt Heuman, Skiljemannarätt s. 454 f. I förarbetena till RB har det framhållits att det kan
vara särskilt lämpligt att förordna domstolssakkunnig när parternas sakkunniga kommit till olika slut-
satser, NJA II 1943 s. 507.

66 Wennergren/von Essen, Förvaltningsprocesslagen s.  216 f.  En sakkunnig i  socialförsäkringsmål torde
som regel  tillhöra  denna  kategori.  Domstolsverket  har  sammanställt  en  lista  över  personer  som  är
beredda att åta sig sakkunniguppdrag i socialförsäkringsmål. Dessa är som regel professorer eller andra
disputerade läkare verksamma vid något universitet.

67 Stendahl/Torén, Sakkunniga och värdet av materiellt riktiga domar s. 337.
68 Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen s. 230. Istället verkar domstolarna i dessa mål mer förlita

sig på försäkringsläkarnas utlåtanden. För en diskussion kring detta se avsnitt 5.2.3.
69 Prop. 2004/05:131 s. 231.
70 A.prop. s. 154 f.
71 Rättegång IV s. 287.
72 Stendahl/Torén s. 347-351.
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bevisningens särskilda karaktär. Syftet med denna är att tillföra särskilda erfarenhetssatser

till  målet  för  att  rätten  bättre  ska  kunna  värdera  den  övriga  bevisningen  i  målet.

Sakkunnigbevisningen tillför därför inte någon bevisning om vad som konkret har inträffat

i målet.73 Det kan visserligen uppkomma situationer där en sakkunnig tillför bevisfakta i

målet, till exempel om en läkare har undersökt en patient och därvid gjort vissa fynd. Med

tanke på de anledningar till att förordna domstolssakkunnig som har redovisats ovan torde

dock syftet endast vara att tillföra särskilda erfarenhetssatser. Den sakkunnige kommer då

endast att yttra sig över det befintliga processmaterialet. Dessutom är som tidigare nämnts

jävsreglerna för domstolssakkunniga ganska stränga,  varför den sakkunniges opartiskhet

som regel inte torde ifrågasättas och därför inte heller rättens opartiskhet.

En parallell kan dras till de regler som gäller för skiljeförfarande. Enligt 25 § lagen om

skiljeförfarande (1999:116) får skiljemännen utse sakkunniga om inte båda parterna mot-

sätter  sig  detta.  Detta har motiverats  med att  skiljemännen ofta  tvingas ta  ställning till

bevisfrågor som ligger utanför deras kompetens och att det därför kan vara svårt för skilje-

männen att ta ställning till i vilken mån de partssakkunnigas omdömen och slutsatser ska

godtas,  särskilt  som parterna  endast  lägger  fram sakkunnigbevisning  som stöder  deras

respektive uppfattning.74 Syftet med att förordna sakkunniga är begränsat till att klargöra

betydelsen av vad som redan har förts in i målet.75 Bestämmelsen verkar inte avvika från

vad som gäller internationellt.76 Det är en lite märklig anomali att det i ett skiljeförfarande,

där partsautonomin ska vara som störst, finn större möjligheterna att förordna sakkunnig

ex officio än i allmän domstol.

Det andra argumentet mot att rätten ska ha möjlighet att förordna domstolssakkunnig ex

officio är att det kan medföra oönskade kostnader för parterna.77 Enligt RB 40:17 svarar

parterna solidariskt för ersättningen till den sakkunnige i dispositiva tvistemål. Om endast

den ena parten har begärt att domstolssakkunnig ska förordnas svarar han dock ensam för

ersättningen. Enligt min mening skulle det problemet kunna lösas genom att rätten fick

möjlighet att förordna att en domstolssakkunnig skulle kunna få ersättning av allmänna

medel. En viktig anledning till att förordna domstolssakkunnig är ju att rätten ska tillföras

de särskilda erfarenhetssatser som den behöver för att kunna fullgöra bevisvärderingen på

73 Nordh, Bevisrätt A s. 91 samt Rättegång IV s. 282. Genom historien har olika meningar framförts i
doktrinen om huruvida den sakkunnige är att se som ett särskild bevismedel eller endast som ett biträde
till domaren och därmed inte alls hänförlig till bevismedlen, Edelstam s. 71 f.  Den senare åsikten har
förespråkare även idag. Diesen anser att expertutlåtanden inte är bevis, utan bara uttalanden om bevis och
därmed hänförliga till kategorin hjälpfakta, Diesen s.  29. Samma mening framförs i  kommentaren till
FPL, Wennergren/von Essen s. 215.

74 Heuman s. 454 f. 
75 Lindskog, Skiljeförfarande s. 676.
76 A.a. s. 665-667.
77 A.prop. s. 154 f  samt Heuman s. 455.

21



ett fullgott sätt. I ett sådant fall är den sakkunnige förordnad för att rätten själv har bedömt

sig ha behov av ett sakkunnigutlåtande och det är då rimligt att den kostnaden inte läggs på

parterna.  Detta är den ordning som gäller  inom förvaltningsprocessen.  Där ersätts  den

sakkunnige alltid av allmänna medel om han förordnas av rätten ex officio (26 § FPL). Att

en domstolssakkunnig  skulle  kunna  ersättas  av allmänna medel  skulle  också  enligt  min

mening skapa större jämlikhet i processen. Med dagens ersättningsregler finns risken för att

en ekonomiskt svagare part avstår från att begära att domstolssakkunnig förordnas.

En annan fråga som uppstår är hur den nuvarande lydelsen av RB 35:6 förhåller sig till

Europadomstolens avgörande i målet Van Kück mot Tyskland.78 I det målet ansågs det

utgöra en kränkning av art. 6 EKMR att i ett visst fall inte inhämta ett sakkunnigutlåtande

innan målet avgjordes.79 Propositionen som ledde fram till lagändringen av RB 35:6 lades

fram  nästan  två  år  efter  Europadomstolens  dom,  men  propositionen  innehåller  inga

resonemang om hur lagändringen skulle  förhålla  sig  EKMR eller  domen. Det finns en

möjlighet att den avskaffade möjligheten att förordna domstolssakkunnig ex officio strider

mot EKMR.

2.4.6 Fallgropar

När man har att göra med sakkunnigbevisning finns det några fallgropar som man måste

akta sig för. Den första är tidigare rättspraxis. Den fråga som rätten har att bedöma kan ju

tidigare ha varit föremål för bedömning i högre instans och det kan då vara frestande att

lägga denna bedömning till grund för sin egen. Man måste dock vara uppmärksam på att

det  vetenskapliga  läget  kan  ha  förändrats.  Ett  av  SCOTUS:s  bärande  skäl  i  Daubert-

domen80 var att underlätta för användandet av nya vetenskapliga rön som bevisning. Nya

rön kan ju leda till att resonemangen i tidigare rättspraxis inte längre är hållbara. Dessa bör

då inte läggas till grund för rättens bedömning.81

En annan fallgrop är risken för begreppsförvirring. Ett och samma begrepp kan betyda

olika saker inom olika vetenskapliga discipliner. Wahlberg, som jämför juridiken och natur-

vetenskapen, anför två typer av skillnader: Dels nämner hon ontologiska skillnader, det vill

säga att ett begrepp har en annan innebörd inom juridiken än inom naturvetenskapen, dels

epistemologiska skillnader, vilket innebär att det finns olika beviskrav för att man ska kunna

dra en slutsats  utifrån vissa  omständigheter.  Som regel  har  naturvetenskapen ett  högre

78 Se avsnitt 2.4.3.
79 Van Kück p. 61-63 samt Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 278.
80 Se avsnitt 2.4.3.
81 Gräns s. 785-787. Jfr NJA 1994 s. 194.
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beviskrav än juridiken.82 Ett annat problem kan vara att ett sakkunnigutlåtande är utformat

så att rätten inte förstår det. Det här utgör ett problem för såväl jurister som sakkunniga, då

det  kan  leda  till  att  man  talar  om  olika  saker.  Domstolarna  verkar  förutsätta  att  ett

sakkunnigutlåtande beskriver  situationen utifrån den juridiska ontologin,  vilket  den sak-

kunnige inte alltid förstår. Varken rätten eller den sakkunnige kanske är medvetna om att

begreppsförvirring råder.83 Det har anförts att det är den juridiska innebörden som ska ha

företräde inom rättsprocessen.84 Det förekommer dock att ett juridiskt begrepp är otydligt

definierat  och  till  och  med  verkar  kunna  ha  olika  innebörd  i  olika  sammanhang. 85

Huvudansvaret för att undvika att begreppsförvirring uppkommer bör ligga på lagstiftaren;

i lagtext och förarbeten bör det tydligt definieras vilken innebörd man har för avsikt att ett

begrepp ska ha.86

Den  tredje  fallgropen  är  att  det  kan  finnas  förutfattade  meningar.  Domarens  upp-

fattning om det förhållande som sakkunnigbevisningen ska belysa kan vara felaktig. Den

vetenskapliga slutsatsen är inte alltid självklar; den kan istället vara rakt motsatt till gemene

mans uppfattning om saken.87 Inte heller kan rätten dra alltför långtgående slutsatser av ett

sakkunnigutlåtande och applicera detta på omständigheter som den sakkunnige inte har

uttalat sig om.88 Sådana förutfattade meningar ska givetvis inte läggas till grund för domen;

det är ju felaktiga erfarenhetssatser. Detta är ytterligare en anledning till varför det måste

vara den sakkunniges skäl för slutsatsen som utvärderas och inte slutsatsen i sig.

Dessa fallgropar kan dock undvikas om domaren är medveten om dessa och sätter sig in

i bevisningen ordentligt. När förhör hålls med den sakkunnige bör domaren ta detta tillfälle

i akt för att räta ut eventuella frågetecken i sakkunnigutlåtandet.89 Finns flera sakkunnig-

utlåtanden måste domaren värdera dessa noga för att se vilket som har högst bevisvärde.

Givetvis ligger också ett ansvar på parterna om de själva åberopar sakkunnigutlåtanden att

dessa är tydliga och begripliga.

82 Wahlberg, JT 2009/10 s. 890-894. Se även Saarnilehto, Om medicinsk forskning i rättsvetenskapen s. 130 
f.

83 Mannelqvist m.fl., Läkartidningen 2010 s. 3127.
84 Heuman, JT 2005/06 s. 783 f  samt Wahlberg, s. 895-899.
85 Järvholm m.fl., Läkartidningen 2009 s. 1178-1181.
86 Wahlberg s. 900. Jfr Saarnilehto s. 119.
87 Gräns s. 788.
88 Van Kück p. 61-63 samt Berlin s. 24.
89 KRB 43 kap. 4 § samt Nordh, Bevisrätt C s. 93.
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3. Bevisföringen i försäkringsmål
I  detta  kapitel  kommer  jag  att  gå  igenom  de  regler  som  gäller  för  bevisföringen  i

försäkringsmål.  Kapitlet  inleds  med  en  redovisning  av  hur  socialförsäkringarna  har

utvecklats över åren för att ge en bakgrund till bevistemat i socialförsäkringsmål. Därefter

går jag igenom vilka bevistema som förekommer i försäkringsmål, var bevisbördan ligger

och vilket beviskravet är.

3.1 Socialförsäkringarnas utveckling

3.1.1 Sjukförsäkringen

Den  allmänna  sjukförsäkringen  infördes  1955  genom  lagen  (1947:1)  om  allmän  sjuk-

försäkring  (ASFL).  Lagen ersattes  sedermera  av lagen (1962:381)  om allmän försäkring

(AFL). I samband med detta kom försäkringen även att omfatta egenföretagare. Ersättning

utgick ursprungligen med fasta belopp. Detta ändrades 1973 då ersättningen blev inkomst-

relaterad då systemet med sjukpenninggrundande inkomst (SGI) infördes. 1992 infördes

lagen (1991:1047) om sjuklön som överförde ersättningsansvaret på arbetsgivaren för de

första 14 dagarna av sjukperioden (jfr socialförsäkringsbalken (SFB) 27:9). Detta avlastade

sjukförsäkringen markant, då cirka 80 % av alla sjukfall varade i högst 14 dagar.90

Tanken med sjukförsäkringen är att den ska täcka inkomstbortfall vid tillfällig arbets-

oförmåga.91 Men under 1990-talet  ökade långtidssjukskrivningarna och fokus har sedan

dess legat på detta problem. Regelverket skärptes. Det betonades i AFL att sjukskrivning

ska ske av medicinska orsaker och att  arbetsmarknadsmässiga,  sociala,  ekonomiska och

liknande förhållanden inte var relevanta (se numera SFB 27:3). Man syftade därvid till att

arbetsförmågan skulle bedömas utifrån mer ”renodlade” medicinska kriterier.92 Samtidigt

infördes en steg-för-steg-bedömning, där den enskildes arbetsförmåga skulle prövas i första

hand  mot  hans  vanliga  arbete,  därefter  mot  annat  normalt  förekommande  arbete  på

arbetsmarknaden. Om den enskilde inte bedömdes ha någon arbetsförmåga ens vid en

jämförelse mot den övriga arbetsmarknaden borde förtidspension (numera sjukersättning)

bli  aktuell.93 2008  infördes  dessutom en  tidsgräns  i  sjukförsäkringen.  Sjukpenning  kan

numera som huvudregel endast utgå under ett år (SFB 27:21).

När SFB trädde i kraft 1 januari 2011 upphävdes AFL. Bestämmelserna fördes i princip

oförändrade över till 23-28 kapitlen SFB.

90 KSFB avd. C:1 s. 144 f.
91 Carlsson, Arbetsskada s. 548 f.
92 Prop. 1996/97:28 s. 9 f.
93 A.prop. s. 18-20.
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3.1.2 Arbetsskadeförsäkringen

Det  första  embryot  till  arbetsskadeförsäkring  kom  genom  lagen  (1901:39)  angående

ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete som trädde i kraft 1903. Detta var ingen

försäkringslag utan en lag som reglerade arbetsgivarens skyldighet att ersätta arbetstagare

som skadats genom olycksfall  i arbetet.  Arbetsgivaren kunde dock försäkra sig i  den då

nyligen  inrättade  Riksförsäkringsanstalten  (RFA).  1901  års  lag  ersattes  1918  av  lagen

(1916:235)  om försäkring för  olycksfall  i  arbete.  Försäkringen blev nu obligatorisk  och

täckte alla arbetstagare. RFA fick huvudansvaret för försäkringen. Genom lagen (1929:131)

om försäkring för vissa yrkessjukdomar kom försäkringen även att omfatta yrkessjukdomar.

Försäkringen gällde dock bara för vissa i lagtexten angivna sjukdomar.

När lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) infördes 1976 slopades listan på

yrkessjukdomar. Istället infördes ett generellt arbetsskadebegrepp. Nu kunde i princip alla

sjukdomar godkännas om det fanns tillräckligt vetenskapligt underlag för att sjukdomen

kunde  orsakas  av  skadlig  inverkan  som  arbetstagaren  hade  varit  utsatt  för  i  tjänsten.

Prövningen gjordes i två led. Först skulle man pröva om den skadliga inverkan kunde ge

upphov till en viss skada. Beviskravet sattes till sannolikt.94 Därefter skulle det prövas om det

förelåg orsakssamband mellan inverkan och skadan.  Så skulle  anses  vara fallet  om inte

betydligt starkare skäl talade däremot.95 Vissa psykiska besvär undantogs dock från arbets-

skadebegreppet, se SFB 39:5.

Från och med 1 januari 1993 skärptes beviskravet. Nu krävdes att den skadliga inverkan

med hög grad av sannolikhet kunde ge upphov till den aktuella skadan. Dessutom krävdes

nu också att övervägande skäl talade för ett orsakssamband mellan inverkan och skada.

Regeringen motiverade bland annat beslutet med att det gamla beviskravet hade lett till

svårigheter  att  upprätthålla  skillnaden  mellan  arbetsrelaterade  och  icke  arbetsrelaterade

sjukdomar.96 De huvudsakliga skälen var dock ekonomiska.97 Samtidigt begränsades också

rätten  till  den  särskilda  arbetsskadesjukpenningen kraftigt.  Sjukpenning  skulle  framöver

erhållas enligt bestämmelserna i AFL.98 Traditionellt har arbetsskador gett högre ersättning

än  andra  skador  med  tanke  på  den  risk  som den  enskilde  utsätts  för  i  arbetet.  Efter

lagändringen skulle  inkomstbortfall  nu enbart  ersättas  med den högre  ersättningen om

arbetsskadan ledde  till  en  bestående  nedsättning  av  arbetsförmågan,  och då  i  form av

livränta. Även här var motiven i huvudsak ekonomiska.99

94 Torén s. 34 f.
95 LAF 2:2 i dess lydelse före 1 januari 1993.
96 Prop. 1992/93:30 s. 23 f.
97 A.prop. s. 9 samt Torén s. 45.
98 Se 40 kapitlet SFB.
99 Prop. 1992/93:178 s. 43 f. Båda dessa förändringar genomfördes under den ekonomiska krisen i början
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Lagändringarna  ledde  till  att  antalet  prövade  arbetsskador  minskade  drastiskt.  Det

framfördes kritik mot det högre beviskravet där kritikerna bland annat menade att det var

alltför svårt att få en skada godkänd som arbetsskada och att detta framför allt missgynnade

kvinnor.100 Detta ledde fram till en lagändring den 1 juli 2002 som innebar att beviskravet

lättades.  Samtidigt  slopades tvåledsbedömningen. Nu ska en skada anses orsakad av en

skadlig inverkan om övervägande skäl talar för detta (SFB 39:3). Förändringen motiverades,

förutom av lättnad i beviskravet, med att tvåledsbedömningen med två olika beviskrav hade

varit  svårtillämpad  och  att  det  i  många  fall  hade  varit  svårt  att  hålla  isär  de  olika

bedömningarna.101

För att en försäkrad ska ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen krävs det att

skadan har inträffat i arbetet eller på väg till eller från arbetet (SFB 39:3 respektive 39:7).

Rekvisitet ”i arbetet” har i praxis tolkats extensivt. I RÅ 1996 ref  76 har HFD uttalat att

ersättning kan utgå om arbetstagaren utför något som ligger i arbetsgivarens intresse, även

om detta inte ingår i arbetstagarens ordinarie tjänst. Målet rörde en polis som hade deltagit i

en  internationell  idrottstävling  för  poliser.  Tävlingarna  avslutades  med en  bankett  med

prisutdelningar. Efter denna anordnades dans och det var i samband med denna, cirka en

och en halv timme efter det att banketten hade avslutats, som polisen hade skadat sig. HFD

ansåg att såväl polisens deltagande i tävlingarna som i avslutningsbanketten var i arbets-

givarens intresse.  Hennes deltagande i  den efterföljande dansen ansågs dock inte vara i

arbetsgivarens  intresse,  varför  ingen  ersättning  kunde  utgå.  I  RÅ 2007  ref  1  hade  en

försäljare besökt en kund och där blivit bjuden på fika. Försäljaren hade skadat en tand på

en körsbärskärna som låg i en kaka som han åt. Det ingick i hans arbete att besöka kunder i

hemmet. HFD ansåg att det fanns ett klart samband mellan fikat och hans arbete som

försäljare. Tandskadan godkändes därför som arbetsskada.

När SFB trädde i kraft upphävdes LAF. Bestämmelserna fördes i princip oförändrade

över till 38-44 kapitlet SFB.

3.1.3 Försäkrad ”i befintligt skick”

En gemensam utgångspunkt för socialförsäkringarna är att den försäkrade är försäkrad ”i

befintligt  skick”.  Detta  innebär  att  inga  förbehåll  görs  för  tidigare  sjukdomar  och

individuella svagheter som kan leda till att en skada lättare uppstår eller tar längre tid att

läka ut. Detta skydd är inte obegränsat, men sträcker sig mycket långt. Detta framgår av

på 1990-talet som krävde stora nedskärningar i statsbudgeten.
100 Prop. 2001/02:81 s. 31-35.
101 A. prop. s. 36-38.
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rättsfallet RÅ 2007 ref  42: 

I målet hade den försäkrade, S, cyklat omkull på väg till jobbet och slagit ut fyra framtänder.
Hon begärde ersättning för tandvårdskostnaderna enligt motsvarigheten till  nuvarande SFB
40:11.  Försäkringskassan avslog  hennes  begäran med hänsyn  till  att  hon hade omfattande
kariesangrepp på  tänderna  och  att  de  skadade  tänderna  saknade  frisk  tandsubstans.  Vård-
behovet skulle därmed ha uppstått inom överskådlig tid oavsett om olyckan hade inträffat.
HFD anförde att den skada som S hade drabbats av inte framstod som anmärkningsvärd vid
ett olycksfall  av detta slag. HFD ansåg att S:s kariesangrepp var att hänföra till individuella
svagheter och trots att detta skulle ha lett till ett vårdbehov inom överskådlig tid så fanns det
inte anledning att i detta fall frångå principen om att S var försäkrad i befintligt skick. S ansågs
därför vara berättigad till ersättning enligt LAF.

Slutsatsen blir  alltså  att  en  bedömning av  arbetsförmåga ska  ske  gentemot den initiala

arbetsförmåga  som  den  försäkrade  hade  innan  sjukdomen  inträffade  eller  skadan

uppkom.102

Denna princip gäller i princip också vid privata försäkringar. Försäkringsgivaren får dock

göra undantag från vissa sjukdomar i försäkringsvillkoren och kan göra undantag från att

betala  ut  ersättning  för  sjukdomar  som  i  och  för  sig  täcks  av  försäkringen,  om  den

försäkrade  hade  sjukdomen  när  försäkringen  tecknades,  så  kallade  symtomklausuler

(försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) 12:5).103

3.2 Bevistema

3.2.1 Sjukförsäkringen

Enligt SFB 27:2 har en försäkrad rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ner hans

arbetsförmåga till minst en fjärdedel. Det är alltså två saker som ska bevisas här: dels att

den försäkrade lider av en sjukdom, dels att denna sjukdom sätter ner hans arbetsförmåga.

Rätt  till  sjukpenning  föreligger  i  princip  vid  två  olika  situationer:  dels  om sjukdomen

påverkar den försäkrades förmåga att arbeta, men också om den försäkrade i och för sig

skulle  kunna arbeta, men skulle tillfriskna snabbare om han inte gjorde det.104 Förutom

dessa fall  kan den försäkrade också i vissa fall  få sjukpenning i syfte att han ska kunna

genomgå viss medicinsk behandling enligt SFB 27:6.

3.2.1.1 Sjukdom

Socialvårdskommittén föreslog i sitt betänkande Utredning och förslag angående lag om

allmän sjukförsäkring (SOU 1944:15) att man vid bedömningen av huruvida sjukdom före-

ligger eller  inte i första hand skulle  hålla sig till  vad som enligt normalt  språkbruk och

gällande läkarvetenskaplig uppfattning är att anse som sjukdom. Kommittén ansåg att en

102 Mannelqvist, FT 2012 s. 190.
103 Karnov bokverk 2011/12 s. 1306, not 560 och 563.
104 Mannelqvist, FT 2008 s. 511.
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utgångspunkt borde vara att varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte samman-

hänger med den normala livsprocessen skulle anses vara en sjukdom. Som sjukdom borde

dock inte räknas de störningar och fysiologiska förändringar som hänger samman med

åldrande eller graviditet, eftersom de står i samband med den normala livsprocessen. 105 I

propositionen till ASFL anslöt sig departementschefen till kommitténs bedömning.106 

Att  lagens definition av sjukdom ska  sammanfalla  med den medicinska  definitionen

torde vara gällande rätt även idag.107 Av detta följer att begreppet sjukdom kan komma att

förändras beroende på hur den medicinska bedömningen av olika tillstånd förändras. Det

har därvid anförts att då förarbetena både hänvisar till ”läkarvetenskaplig uppfattning” och

”normalt  språkbruk”  kan  det  juridiska  sjukdomsbegreppet  inte  vara  snävare  än  det

medicinska begreppet, men däremot vidare än det medicinska begreppet om ett tillstånd i

normalt  språkbruk skulle  vara  att  anse  som en sjukdom.108 Undantaget  för  graviditets-

relaterade  besvär  har  allt  mer  kommit  att  inskränkas,  senast  i  RÅ 2009 ref  102  I  där

foglossningar under graviditet ansåg utgöra sjukdom i lagens mening. Likaså ansågs i RÅ

2009 ref  102 II reaktion på svår stress till följd av att den försäkrade hade blivit avskedad

från  sitt  jobb  utgöra  sjukdom.  Försäkringsläkaren  hade  i  detta  mål  ansett  att  den

försäkrades reaktion på det inträffade var normal och att detta inte utgjorde ett sjukdoms-

tillstånd.109

3.2.1.2 Arbetsförmåga

Det andra som ska bevisas är att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Sedan

länge gäller att en försäkrad anses ha arbetsförmåga om han, trots en sjukdom, har förmåga

att försörja sig själv genom förvärvsarbete.110 Arbetsförmågan ska i första hand prövas mot

den försäkrades eget arbete. Om han inte bedöms kunna återgå till detta arbete ska man

bedöma  om  den  försäkrade  kan  erhålla  och  utföra  andra  arbetsuppgifter  hos  arbets-

givaren.111 Om den försäkrade inte heller har möjlighet till detta ska det prövas om han kan

utföra  annat  normalt  förekommande  arbete  på  arbetsmarknaden  (SFB  27:46-49).

Bedömningen ska avse huruvida den försäkrade objektivt sett klarar av ett sådant arbete,

även om det inte är direkt tillgängligt för honom. Bedöms han ha arbetsförmåga för ett

105 SOU 1944:15 s. 162.
106 Prop. 1946:312 s. 205.
107 RÅ 2009 ref  102 II samt Vahlne Westerhäll, FT 2012 s. 204-207. 
108 Vahlne Westerhäll m.fl., Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen s. 96-99.
109 För en genomgång av den medicinska innebörden av begreppet sjukdom, se nedan avsnitt 4.1.3.
110 Prop. 1996/97:28 s. 10.
111 Arbetsgivaren kan vara skyldig att undersöka möjligheten till omplacering av arbetstagaren inom ramen

för sitt rehabiliteringsansvar, prop. 2007/08:136 s. 61 f.
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arbete som inte är direkt tillgängligt för honom är han att se som arbetslös.112

Arbetsförmåga är ett mycket omdiskuterat begrepp och det har kritiserats för att sakna

en tydlig definition. Uttalandena i förarbetena är diffusa och motsägelsefulla.113 Det har

dessutom  anförts  att  även  om  det  kan  vara  relativt  lätt  att  bedöma  den  försäkrades

arbetsförmåga gentemot hans nuvarande arbete, så är det förenat med betydande svårig-

heter  att  bedöma  den  försäkrade  arbetsförmåga  gentemot  ett  normalt  förekommande

arbete  på  arbetsmarknaden.  Bedömningen  ska  vara  objektiv  och  blir  därmed  med

nödvändighet hypotetisk. Kritiker har menat att varken flertalet läkare eller tjänstemän på

Försäkringskassan  har  den  kompetens  som  krävs  för  att  göra  sådana  bedömningar.

Dessutom får  sådana  besvär  som trötthet  och nedsatt  koncentrationsförmåga påtagliga

konsekvenser för den enskildes förmåga att sköta sitt arbete på dagens arbetsmarknad, där

tjänstesektorn är klart dominerande.114

Viss ledning ges i rättspraxis. Vid bedömning av arbetsförmågan ska hänsyn inte tas till

den försäkrades förmåga att sköta normalt hushållsarbete.115 Vård av anhörig ska normalt

inte heller beaktas, även om bidrag uppbärs från det allmänna för vården.116 Om vården är

av mer omfattande slag kan den dock beaktas.117 Viss praxis finns också vid bedömningen

om den försäkrade skulle klara av ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.118

I RÅ 2008 ref  15 ställer HFD upp fyra rekvisit för att ett arbete ska vara normalt före-

kommande på arbetsmarknaden:

1. Det ska röra sig om ett vanligt arbete på arbetsmarknaden

2. Den försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara i full eller i det närmaste full

omfattning

3. Arbetet ska innebära krav på normal prestation

4. Arbetet  får  inte  kräva  mer  än  ringa  anpassning  till  den  försäkrades  funktions-

nedsättning

I målet bedömdes den försäkrade enbart ha arbetsförmåga för ett fysiskt lättare arbete utan

ryggbelastning och med begränsad exposition för stress. Ett sådan arbete ansågs inte vara

normalt förekommande.119

112 Prop. 1996/97:28 s. 17.
113 Mannelqvist, FT 2008 s. 526-533 samt FT 2012 s. 191-193.
114 Järvholm m.fl. Läkartidningen 2009 s. 1178.
115 RÅ 1997 ref  3.
116 RÅ 2001 ref  52 I & II.
117 RÅ 2002 ref  11, som rörde en ensamstående försäkrad som hade ett barn med utvecklingsstörning.
118 Den 1 juli 2008 ersattes begreppet ”normalt förekommande arbete” med ”arbete på den reguljära arbets-

marknaden”. Avsikten var att bredda begreppet; bedömningen skulle nu ske gentemot fler arbeten än
tidigare (prop. 2007/08:136 s. 67). På Riksdagens initiativ återinfördes dock begreppet ”normalt före-
kommande arbete” i SFB 27:48 från och med den 1 juli 2012.

119 Ett  arbete  där  uppgifterna  utförs  i  huvudsak  stillasittande  har  i  ett  senare  avgörande  ansetts  före-
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3.2.2 Arbetsskadeförsäkringen

En arbetsskada  är  enligt  SFB 39:3  en  skada  till  följd  av  olycksfall  eller  annan  skadlig

inverkan i arbetet. Sedan den särskilda arbetsskadesjukpenningen avskaffades för de flesta

fall av arbetsskador 1993 ska Försäkringskassan bara pröva om den försäkrade har fått en

arbetsskada om det behövs för att bestämma arbetsskadeersättning (42:12). Mål om arbets-

skadeersättning handlar ofta  om livränta enligt  41 kapitlet  SFB eller  sjukvårdsersättning

enligt 40:11. Rätt till livränta föreligger om den försäkrade har en bestående nedsättning av

arbetsförmågan som uppgår till minst en femtondel. Arbetsskadeförsäkringen är sekundär i

förhållande till den allmänna sjukförsäkringen. Därför torde det mer sällan föreligga någon

tvist om huruvida den försäkrade har nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom.120 Istället

verkar tvisterna främst handla om orsakssambandet mellan arbetet och skadan.

3.2.3 Privata försäkringar

I tvister rörande privata försäkringar rör bevisfrågorna i huvudsak tre olika teman. Den

första är om försäkringsfall föreligger, det vill säga om det över huvud taget har inträffat en

händelse som kan ge rätt till försäkringsersättning. Den andra är om det föreligger orsaks-

samband mellan försäkringsfallet och en viss skada samt dess storlek. Den tredje är om

någon undantagsklausul i försäkringsvillkoren är tillämplig.121 

3.3 Bevisbörda

3.3.1 Socialförsäkringarna

En huvudregel inom förvaltningsprocessen är att den enskilde har bevisbördan för sina

rättigheter och myndigheten för den enskildes skyldigheter.122 Detta gäller även för social-

försäkringarna. Det framgår till exempel av SFB 27:25 att från och med den sjunde dagen i

sjukperioden  måste  den  försäkrade  styrka  sjukfrånvaron  med  läkarintyg.  Förhållandena

kompliceras dock något av att Försäkringskassan har en utredningsbörda. Försäkringskassan

ska  enligt  SFB 110:13  se  till  att  ärendet  blir  utrett  i  den  omfattning  som krävs.  Den

försäkrade är skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för utredningen. Därtill har

Försäkringskassan särskilda befogenheter enligt SFB 110:14. 

Förvaltningsdomstolarna  har  det  yttersta  ansvaret  för  att  utredningen  i  målet  är

tillräcklig (8 § FPL). Detta innebär dock främst att rätten ska se till att parternas yrkanden

kommande på den reguljära arbetsmarknaden, se HFD 2012 not 16. Detta fall gäller bedömning av det
numera utmönstrade begreppet ”arbete på den reguljära arbetsmarknaden”, se föregående not, varför
målets prejudikatvärde är osäkert.

120 Carlsson s. 574.
121 Nordh, Bevisrätt B s. 125-132.
122 Diesen s. 63.
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och grunder är tydliga och att utredningen i målet är tillräcklig för att målet ska kunna

avgöras på fullgott sätt.123 Rätten har möjlighet att ex officio föra in utredning i målet, men

detta är något som rätten bör vara återhållsam med.124 Domstolarna är mer benägna att

acceptera brister i utredningen om dessa går ut över myndigheten än om de går ut över den

enskilda parten. Om den enskildes talan är otydlig eller bristfällig bör rätten förelägga den

enskilde att komplettera sin talan.125 Om däremot myndigheten inte fullgör sin utrednings-

börda ska bristerna i utredningen räknas den enskilde till fördel och myndigheten till last.126

På vilket sätt detta ska ske beror på omständigheterna i det enskilda fallet. HFD har i RÅ

2010 ref  120, som rörde sjukpenning, uttalat att vilket krav som kan ställas på Försäkrings-

kassans utredning varierar bland annat beroende på ärendets komplexitet och den enskildes

förutsättningar att själv bevaka sina intressen. I målet ansåg HFD att Försäkringskassans

utredning var bristfällig. Bland annat hade Försäkringskassan underlåtit att inhämta yttrande

från en behandlande läkare. HFD återförvisade ärendet till Försäkringskassan. I andra fall

kan bedömningen leda till att myndighetens motbevisning anses vara för svag och att den

enskildes talan därför bifalls.127

3.3.2 Privata försäkringar

Det är den försäkrade som har bevisbördan för att ett försäkringsfall föreligger och för

orsakssamband mellan olycka och skada samt för dess storlek.128 När det gäller frågan om

en undantagsklausul är tillämplig är det försäkringsgivaren som har bevisbördan för att så

är fallet.129

3.4 Beviskrav

3.4.1 Socialförsäkringarna

Bevisfrågor  har  ägnats  relativt  lite  uppmärksamhet  inom förvaltningsprocessrätten  och

detta gäller  i  synnerhet frågor om beviskrav.130 Till  detta kommer att terminologin som

används  är  långt  ifrån  enhetlig.  Diesen  menar  att  det  finns  ett  normalkrav  inom

förvaltningsprocessen och att detta är ”sannolika skäl”, vilket skulle vara ett lägre krav än

123 Wennergren/von Essen s. 111-115.
124 A.a. s. 119.
125 A.a. s. 102 f. I RÅ 1982 2:24 hade allmänna ombudet i körkortsfrågor ansökt om körkortsingripande mot

en bilist på grund av att denne hade kört mot rött ljus. Bilisten motsatte sig körkortsingripande, men
anförde inga omständigheter som kunde läggas till grund för en bedömning om huruvida överträdelsen
var ringa eller ej. HFD ansåg länsrätten borde ha verkat för att klargöra detta och återförvisade målet dit.

126 Diesen s. 82 f  samt s. 87.
127 Se till exempel Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 juni 2011 i mål 3684-10.
128 NJA 1984 s. 501.
129 NJA 1986 s. 470.
130 Von Essen, Processramen i förvaltningsmål s. 36.
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”styrkt”, vilket har ansetts vara normalkravet i dispositiva tvistemål.131 von Essen är å sin

sida tveksam till att något normalkrav finns eller ens är möjligt att slå fast. Istället menar

han att olika beviskrav får slås fast för varje typ av mål. Han anser dock att beviskravet för

socialförsäkringarna är lägre än i till exempel tvångsmålen.132

I arbetsskadeförsäkringen finns ett beviskrav fastslaget i SFB 39:3, nämligen övervägande

skäl. Detta innebär enligt Diesen att den skadliga inverkan ska vara mer sannolik som orsak

till skadan än faktorer som ligger utanför arbetet. Det rör sig om ett förhållandevis lågt

beviskrav.133

Beträffande  sjukförsäkringen saknas  dock  ett  uttryckligt  beviskrav  i  lagstiftning  eller

förarbeten. Inte heller i praxis är det tydligt vilket beviskrav som gäller.134 Beviskravet verkar

vara lägre för korta sjukfall än för långa.135 I SFB 27:25 anges att den försäkrade ska styrka

sin sjukfrånvaro. Att ett så högt beviskrav som styrkt skulle gälla är dock inte troligt.136

Mannelqvist antyder att beviskravet istället är sannolikt och hänvisar därvid till HFD 2011

ref  63 II och en dom från Kammarrätten i Jönköping.137 Carlsson anser att det är motiverat

att ha ett enhetligt beviskrav inom socialförsäkringen och att detta inte bör sättas högre än

vad som gäller inom skadeståndsrätten. Hon anser därför att även för sjukförsäkringen bör

beviskravet  vara  övervägande  skäl,  det  vill  säga att  det  ska  vara mer  sannolikt  att  arbets-

oförmåga föreligger än att det inte gör det.138

För egen del  delar jag Carlssons uppfattning. Ett enhetligt beviskrav skulle  sannolikt

underlätta rättstillämpningen. HD har i tvistemål funnit att i  mål som rör komplicerade

orsakssamband och mål där konsumenter är inblandade finns det anledning att ha ett lägre

beviskrav än normalkravet.139 I mål om sjukförsäkring rör det sig ofta om förhållandevis

komplicerade orsaksbedömningar.  Den försäkrade måste  anses  vara  en svagare  part  än

Försäkringskassan.  Dessutom är det  inte särskilt  vanligt att  den försäkrade företräds av

ombud.140 Det  får  därför  anses  motiverat  att  inte  ställa  ett  alltför  högt  beviskrav.

Övervägande skäl får anses vara ett väl avvägt beviskrav.

Det får också anses rimligt att ställa lägre krav på bevisningen vid korta sjukfall än långa.

131 Diesen s. 112 f. Se även avsnitt.3.4.2.
132 Von Essen s. 37 f.
133 Diesen s. 108.
134 Mannelqvist s. 225.
135 A.a. s. 198.
136 Ända sedan ASFL har det i  lagtexten stadgats att  den försäkrade ska ”styrka” sin sjukfrånvaro med

läkarintyg. Med ”styrka” avses i det här sammanhanget troligen ”bevisa”.
137 A.a. s. 199 f  samt Kammarrätten i Jönköpings dom den 21 mars 2011 i mål 2588-10.
138 Carlsson s. 481 f. Det kan också uttryckas som så att på en skala 0-100 % måste bevisningens styrka vara

minst 51 %, se Diesen s. 112 f.
139 Se nedan avsnitt 3.4.2.
140 I förvaltningsrätten har cirka en fjärdedel av de klagande ombud, Mannelqvist s. 230.
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Som ovan nämnts är det framför allt de långa sjukfallen som lagstiftaren fokuserat på de

senaste 20 åren. Dessutom är det knappast processekonomiskt rimligt att ställa lika höga

krav vid kortare sjukfall. De lägre kraven torde dock inte avse beviskravet i sig, utan snarare

att man ställer lägre krav på bevisningens robusthet, det vill säga att man tillåter sig att fatta

beslut på underlag av en mer begränsad utredning än vid de längre sjukskrivningarna. 141

Detta är ganska logiskt då en längre sjukfrånvaro innebär mer kontakt med sjukvården och

mer dokumentation av hälsotillståndet, medan vid kortare sjukfrånvaro det i många fall inte

ens är aktuellt med ett återbesök och endast ett läkarintyg utfärdas för den försäkrade. Som

framgått  är  det  dock  långt  ifrån  klart  vilket  beviskrav  som  gäller,  vilket  är  mycket

anmärkningsvärt. Det är därför angeläget att HFD tydligt slår fast vilket beviskrav som ska

gälla för sjukförsäkringen. I ett nyligen avgjort mål, gällande beviskravet i upphandlingsmål,

har HFD uttalat att det inte finns något för alla situationer gällande beviskrav, utan att detta

varierar med hänsyn till sakens beskaffenhet.142 Man får hoppas att detta innebär att HFD

har insett vikten av tydliga beviskrav och att fler mål där beviskraven fastställs är att vänta.

3.4.2 Privata försäkringar

Normalkravet i tvistemål anses vara styrkt. Det kravet avses vara relativt högt, men inte lika

högt som beviskravet i  brottmål.143 Det har i flera fall ansetts motiverat att ha ett lägre

beviskrav. I NJA 1984 s. 501, som rörde försäkringsersättning för bilstöld, uttalade HD att

det av naturliga skäl ofta är omöjligt att föra full bevisning om att en bil har tagits och

brukats olovligen. Samtidigt har en konsument oftast sämre möjligheter än en försäkrings-

givare att förebringa teknisk utredning. Efter en avvägning fann HD att beviskravet borde

formuleras så att den försäkrade skulle göra det mera antagligt att ett försäkringsfall förelåg

än  att  det  inte  gjorde  det.  Målet  handlade  om  försäkringar  som  omfattades  av

konsumentförsäkringslagen (1980:38) (KFL), men detta beviskrav har kommit att tillämpas

i alla tvister där försäkringstagaren är konsument.144

I målet NJA 2001 s. 657 har HD, utan närmare motivering, använt beviskravet klart mer

sannolikt vid bedömningen om ett olycksfall hade orsakat den försäkrades ryggbesvär. Den

försäkrade var egenföretagare och hade skadats i arbetet. HD hade i ett tidigare mål slagit

fast att vid företagsförsäkringar bör beviskravet sättas högre är vid konsumentförsäkringar

141 Detta synsätt har stöd i förarbetena, se prop. 2002/03:89 s. 25. Jfr. Mannelqvist s. 206.
142 HFD:s beslut den 26 september 2013 i mål 4266-12.
143 NJA 1986 s. 470 samt Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 66. Heuman anser dock att det

har gjorts så många undantag från normalkravet att det finns anledning att ifrågasätta principen att ett
sådant ska råda, a.a. s. 413.

144 Nordh, Bevisrätt B s. 127 f. Till exempel så omfattades inte personförsäkringar av KFL. KFL är numera
upphävd och dess bestämmelser har infogats i FAL.
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och detta oavsett företagets storlek. Beviskravet bestämdes till ”klart mer sannolikt”.145 Det

är  olyckligt  att  HD inte  motiverade  varför  man använde  sig  av  beviskravet  ”klart  mer

sannolikt” (tingsrätten och hovrätten hade använt beviskravet ”mera antagligt”), då detta

har skapat oklarhet vilket beviskrav som gäller för olycksfallsförsäkringar. Att beviskravet

”klart mer sannolikt” gäller vid företagsförsäkringar torde stå klart. Om samma krav gäller

för konsumentförsäkringar är dock oklart i dagsläget.146 Detsamma gäller huruvida det ska

vara någon skillnad i beviskrav mellan olycksfallsförsäkringar och trafikförsäkringar.147 För

egen del anser jag att beviskravet ”mera antagligt” bör tillämpas om försäkringstagaren är

konsument. Konsumenten måste som regel anses vara den svagare parten vid en tvist mot

ett försäkringsbolag.148 Sedan HD:s avgörande i NJA 2001 s. 657 har dessutom FAL trätt i

kraft och ersatt 1927 års lag om försäkringsavtal. Ett av de viktigaste motiven bakom den

nya lagen var att stärka konsumentskyddet även för personförsäkringar.149 Det föreligger

ofta bevissvårigheter vid bedömningar av orsakssamband, särskilt medicinska sådana. Det

torde  därför  ligga  i  linje  med  lagstiftarens  intentioner  om  stärkt  konsumentskydd  om

beviskravet bestämdes till ”mera antagligt” när försäkringstagaren är konsument.150 Det är

önskvärt att HD slår fast vilket beviskrav som ska gälla, såväl för olycksfallsförsäkringar

som för trafikförsäkringar.

3.5 Bevismedel

Både  i  mål  rörande  socialförsäkringar  och  privata  försäkringar  utgörs  bevisningen  i

huvudsak  av  medicinska  utlåtanden.151 Med  tanke  på  bevistemat  i  målen  är  detta  inte

särskilt förvånande. Till detta kommer kravet i SFB 27:25 att den försäkrade måste inge ett

läkarintyg till Försäkringskassan som styrker nedsättningen i arbetsförmåga i ärenden om

sjukförsäkring. Läkarintyg utgör sakkunnigbevisning varför reglerna i 40 kapitlet RB blir

tillämpliga. Detta gäller även relativt enkla intyg, som intyg enligt SFB 27:25. Det ställs

inget  krav  på  att  intyget  ska  vara  omfattande  utan  det  är  tillräckligt  att  det  bygger  på

145 NJA 1992 s. 113.
146 En olycksfallsförsäkring är inte en konsumentförsäkring, FAL 1:4 jämförd med 1:1-2. Nordh anser dock

att beviskravet ”mera antagligt” ska gälla i samtliga fall där försäkringstagaren är konsument, Nordh, a.st.
Även Heuman är inne på samma linje, Heuman, a.a. s. 80-82. Carlsson anser dock att det är försäkrings-
typen och inte partsställningen som bör vara avgörande för vilket beviskrav som gäller, Carlsson s. 486.

147 I RH 2000:65 har beviskravet bestämts till ”klart mer sannolikt” för trafikskadeförsäkringar. Likaså i RH
2010:30, med hänvisning till NJA 2001 s. 657. Carlsson anser att detta är naturligt med tanke på trafik-
skadeförsäkringens nära koppling till den utomobligatoriska skadeståndsrätten, Carlsson, a.st. Heuman är
dock kritisk till detta och anser att beviskravet ”mera antagligt” bör användas och att det finns fog för att
tillämpa detta beviskrav även i mål om utomobligatoriskt skadestånd, Heuman, a.st.

148 Prop. 2003/04:150 s. 124.
149 A.prop. s. 138 f.
150 ”Mera antagligt” torde innebära samma beviskrav som ”övervägande skäl”, jfr Diesen, a.st.
151 Carlsson s. 489 f.
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läkarens sakkunskap.152

Det förekommer även annan bevisning i mål om allmän försäkring även om det inte är

särskilt vanligt.153 Till exempel har HFD i HFD 2012 not 16 uttalat att en arbetsförmåge-

utredning  från  Arbetsförmedlingen kan vara  till  god ledning  för  bedömningen av  den

försäkrades  arbetsförmåga.  Journalanteckningar  förekommer emellanåt  i  försäkringsmål;

dessa utgör skriftlig bevisning enligt 38 kapitlet RB. Detta gäller även om dessa är data-

lagrade vilket numera är det klart vanligaste.154 Bilder, till exempel fotografier av skador eller

röntgenbilder, utgör dock inte skriftlig bevisning. För dessa gäller i stället bestämmelserna

om syn i 39 kapitlet.155

152 Edelstam s. 218.
153 Mannelqvist s. 205.
154 NJA 1998 s. 829.
155 Rättegång IV s. 256.
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4. Anskaffningen av den medicinska bevisningen
Det vanligaste bevismedlet  i  försäkringstvister  är som ovan nämnts läkarintyget.  I detta

kapitel kommer jag att gå igenom hur sådan bevisning tas fram. Jag kommer därvid först på

en grundläggande nivå att gå igenom den medicinska vetenskapens uppbyggnad, för att

visa den teoretiska grund som läkarna utgår från vid sina bedömningar, samt hur sjuk-

vården är organiserad i Sverige. Därefter kommer jag gå igenom läkarens arbetsmetod för

att visa hur processen som leder fram till läkarintyget går till. Slutligen kommer jag också att

gå igenom försäkringsläkarens roll och hur denne arbetar.

4.1 Den medicinska vetenskapen

4.1.1 Läkarens utbildning

Läkarutbildningen i Sverige är fem och ett halvt år lång (330 högskolepoäng). Utbildningen

är uppdelad i en preklinisk och en klinisk del. Den prekliniska delen omfattar de första fyra

till  fem terminerna  och är  i  huvudsak  teoretisk.  Här  studerar  studenterna  bland annat

anatomi,  fysiologi,  farmakologi,  cellbiologi  och  immunologi  i  syfte  att  lära  sig  hur

människokroppen fungerar.  Under  den kliniska  delen  studerar  man mer specifikt  sjuk-

domarna i olika organ och deras behandling. Den kliniska delen är till stor del verksamhets-

förlagd och kompletteras med föreläsningar och seminarier.  Läkarstudenten deltar  i  det

kliniska arbetet på sjukhuset och får här även lära sig de praktiska färdigheter som en läkare

behöver kunna. Detta sker delvis genom att studenten går bredvid en läkare och observerar

(så  kallad  auskultation),  men  studenten  förväntas  även  kunna  handlägga  vissa  fall

självständigt,  även under ett  tidigt skede i  den kliniska delen.  Utbildningen leder till  en

läkarexamen.

För  att  en  läkare  ska  erhålla  legitimation  måste  han  efter  examen  fullgöra  allmän-

tjänstgöring (AT) (patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) 4:1). Det är landstingens ansvar

att anordna AT och det vanligaste är att denna pågår under 21 månader.156 Tjänstgöringen

består av fyra block: internmedicin, kirurgi,  psykiatri och allmänmedicin. Blocken är sex

månader långa utom psykiatriblocket som är tre månader. AT avslutas med ett kunskaps-

prov som består av en skriftlig och en praktisk del. Efter godkänt prov och tjänstgöring kan

läkaren  få  legitimation  från  Socialstyrelsen.157 Endast  legitimerade  läkare  får  utöva

156 Minimitiden för AT är dock 18 månader. Psykiatri- och allmänmedicinblocken får dock inte underskrida
tre respektive sex månader (patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) (PSF) 3:5). 

157 I övriga Europa är det vanligt att läkarutbildningen är sex år lång och att  legitimation då erhålls vid
examen. En utredning, SOU 2013:15, har nyligen föreslagit att samma system införs i Sverige. I skrivande
har dock inget förslag lagts från regeringen.

36



läkaryrket och använda titeln läkare (PSL 4:4-5).158 En legitimerad läkare har dessutom (med

vissa  undantag)  fri  förskrivningsrätt  av  receptbelagda  läkemedel  (Läkemedelsverkets

föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

sprit 2:3).159

Efter det att läkaren har fått legitimation kan han påbörja specialisttjänstgöring (ST) för

att specialisera sig inom en viss medicinsk disciplin. ST ska pågå under minst fem år (PSF

4:1). När ST är fullgjord kan läkaren erhålla ett bevis om specialistkompetens från Social-

styrelsen.160 Den största specialiteten är allmänmedicin.

Läkare  som  inte  är  specialister  kallas  för  underläkare.  En  specialistläkare  kan  bli

utnämnd till överläkare som är den läkare som har det yttersta ansvaret för den medicinska

vården inom ett  visst  område.  På universitetssjukhusen brukar det  dessutom krävas att

läkaren har disputerat för att han ska kunna bli utnämnd till överläkare.

4.1.2 Evidensbaserad medicin

4.1.2.1 Den vetenskapliga metoden

All  hälso-  och  sjukvård  ska  utföras  i  överensstämmelse  med  vetenskap  och  beprövad

erfarenhet. Detta är en lagstadgad skyldighet för personalen inom hälso- och sjukvården

(PSL 6:1) och förekommer dessutom i samtliga yrkesorganisationers etiska regler.161 Detta

innebär att man i det medicinska beslutsfattandet ständigt ska sträva efter att använda det

bästa  tillgängliga  vetenskapliga underlaget  på ett  medvetet  sätt.  Detta  ska  ske  såväl  vid

beslut som rör en enskild patient som vid beslut som rör stora grupper av människor.  Man

brukar ofta kalla detta förhållningssätt evidensbaserad medicin.162

Den medicinska forskningen brukar delas in i två kategorier: preklinisk forskning och

klinisk  forskning.  I  den  prekliniska  forskningen  studerar  man  främst  grundläggande

biologiska mekanismer såsom cellbiologi och genetik. Det kan till exempel handla om att

identifiera gener som orsakar sjukdomar, studier av bakterier eller hur olika kemiska ämnen

påverkar kroppen i  hopp om att upptäcka ett ämne som kan användas som läkemedel.

Forskningen sker som regel i laboratorier. Djurförsök, främst på möss, är ganska vanligt

förekommande. Den kliniska forskningen utförs alltid på patienter. Här studerar man till

exempel olika behandlingsmetoders effekt samt olika sjukdomars förlopp och prognosen

158 Även personer som har avlagt läkarexamen i ett nordiskt land samt läkarstudenter som har läst minst nio
terminer  på läkarprogrammet får dock vikariera som läkare,  2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

159 En olegitimerad läkare får endast förskriva läkemedel i tjänsten.
160 En  lista  på  samtliga  specialiteter  finns  i  Socialstyrelsens  föreskrifter  (SOSFS  2008:17)  om  läkarnas

specialiseringstjänstgöring 5:2.
161 Levi, Evidensbaserad sjukvård s. 6 f.
162 A.a. s. 72.
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för dessa beroende på olika faktorer. Dessa studier bedrivs oftast inom ramen för hälso-

och sjukvården.163

Den vetenskapliga metoden bygger på experimentell testning av hypoteser. Om man har

en hypotes om att en medicin lindrar smärta kan man göra ett experiment genom att ge

medicinen till en patient som har smärta. Om patienten fortfarande har ont efter att ha fått

medicinen vet vi att hypotesen är falsk; medicinen lindrar inte smärta. Om patienten slutar

att ha ont vet vi dock fortfarande inte om hypotesen är sann. Att patientens smärta upp-

hörde kan bero på andra faktorer. En princip som gäller generellt för metoden är att en

hypotes aldrig kan bevisas utan endast falsifieras.164 

Vetenskapliga rön bygger därför på sannolikhet. Det som ska visas är att det är mer

sannolikt att resultatet beror på den åtgärd man har vidtagit än att det beror på slumpen. I

exemplet ovan är det som ska visas alltså att det är mer sannolikt att smärtan upphörde på

grund av medicinen än att smärtan ändå skulle ha upphört utan medicintillförsel. För att

göra detta brukar man i en studie ha en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen får

den nya behandlingen och kontrollgruppen får den etablerade behandlingen eller ingen alls,

beroende  på  studien.165 Sedan  jämför  man resultaten.  Målet  är  att  visa  att  det  är  mer

sannolikt  att  en  skillnad  i  resultatet  mellan  testgruppen  och  kontrollgruppen  beror  på

behandlingen och inte på slumpen. För att ett resultat ska anses vara statistiskt signifikant

krävs att det är mindre än 5 % sannolikhet att resultatet beror på slumpen.166 För att få fram

resultatet krävs ofta en ganska omfattande statistisk bearbetning av studiens data. 167 Man

bör  hålla  i  minnet  att  alla  resultat  är  viktiga.  Att  man  inte  lyckas  hitta  en  statistiskt

signifikant skillnad kan också vara ett viktigt fynd och tyda på att en viss behandling är

verkningslös.168

För att man ska kunna lita på att resultaten från en studie är korrekta är det viktigt att

studien är genomförd på ett godtagbart sätt. Det ska finnas en kontrollgrupp att jämföra

resultaten  mot.  Uppdelningen  av  försökspersonerna  mellan  testgruppen  och  kontroll-

gruppen ska ske slumpmässigt för att gruppernas sammansättning ska vara så lika som

möjligt.  Annars  finns det  alltid  en risk  för att  resultaten beror  på  en annan faktor,  till

exempel  ålder  eller  andra  bakomliggande  sjukdomar.  En  ständigt  gäckande  faktor  är

163 För det anförda se Strålfors/Olsson, Vetenskapligt förhållningssätt s. 43 f.
164 A.a. s. 27 f.
165 A.a. s. 30.
166 Detta redovisas  med ett  P-värde (P=probability).  P<0,05 betyder att  sannolikheten för att  resultaten

beror på slumpen är mindre än 5 %. P<0,05 är dock en minimigräns och ofta strävar man mot ännu lägre
P-värden. Om P<0,001, det vill  säga mindre än 1‰, är risken för att resultaten beror på slumpen i
princip försumbar, givet att studien har genomförts på en korrekt sätt.

167 A.a. s. 32-37.
168 Det är dock ett välkänt faktum inom forskningsvärlden att det är svårare att få studier med negativa

resultat publicerade än studier med positiva resultat, så kallat publication bias, Levi s. 80.
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placeboeffekten. Det är ett välkänt faktum att enbart det faktum att en patient får någon

form av behandling av en läkare, oavsett vad läkaren gör, har en positiv effekt på patientens

upplevda  hälsa.  Likaså  påverkas  patienten  av  läkarens  övertygelse  om  behandlingens

effektivitet.  För  att  undvika  att  placeboeffekten  påverkar  resultaten gör  man så  kallade

dubbelblinda studier. Det innebär att varken patienten eller den behandlande läkaren vet

om  patienten  tillhör  testgruppen  eller  kontrollgruppen.  En  sådan  studie  kallas  för

randomiserad kontrollerad studie och anses borga för resultat av hög kvalitet.169 Man bör dock

ha  i  åtanke  att  den  medicinska  forskningen ger  resultat  som är  generella  för  just  den

studiegruppen. Eftersom varje människa har sina egna individuella variationer kan man inte

alltid med säkerhet säga att slutsatsen gäller för den enskilde individen, utan bara att det är

sannolikt.170 Dessutom kan det vara så att vissa behandlingar av andra skäl är olämpliga för

patienten. Till exempel så finns det ett stort antal läkemedel som kräver dosanpassning eller

över huvud taget inte ska ges till personer med nedsatt njurfunktion, då många läkemedel

utsöndras ur kroppen via njurarna.

4.1.2.2 Kunskapskällor

Det  finns  ett  stort  antal  medicinska  tidskrifter  i  vilka  forskare  publicerar  sina

forskningsresultat.171 De flesta  är  på engelska,  då detta  är  den medicinska forskningens

lingua franca, men det finns även tidskrifter på andra språk som då av naturliga skäl har en

mer lokal målgrupp. Tidskrifternas inriktning varierar. Vissa är specifikt inriktade på en viss

sjukdom eller en viss medicinsk disciplin medan andra har en mer allmän inriktning. De

allra mest ansedda tidskrifterna publicerar resultat från alla medicinska discipliner.

De tidskrifter som har högst anseende är de i vilka de publicerade artiklarna har blivit

föremål för fackgranskning, så kallad peer-review. Detta innebär att en oberoende expert har

granskat hur studien har genomförts, om urvalsgrupperna är representativa och hur den

statistiska  bearbetningen  av  data  har  gått  till.  Utifrån  detta  kan  experten  bedöma  om

resultaten är  rimliga.172 Det är  därför viktigt  att  forskarna redovisar exakt hur man har

genomfört studien; dels för att resultaten ska kunna fackgranskas, dels för att experimenten

ska  kunna  upprepas  av  andra  forskare.  Att  ett  experiment  kan  upprepas  med  samma

169 För det anförda se Strålfors/Olsson s. 30 f  samt Levi s. 21 f.
170 För till exempel lungcancer finns det ett starkt samband med rökning; drygt 90 % av alla fall av lung-

cancer orsakas av rökning. Detta innebär dock inte att rökning är en nödvändig betingelse för lungcancer;
även icke-rökare kan drabbas av det. Inte heller är rökning en tillräcklig betingelse för lungcancer då alla
rökare inte drabbas av lungcancer, Järvholm/Olofsson, Försäkringsmedicin s. 45.

171 1998 fanns det cirka 30 000 medicinska tidskrifter runt om i världen, Strålfors/Olsson. s. 50. Antalet
torde vara ännu högre idag.

172 A.a. s. 57 f. Huruvida forskningsresultat har blivit föremål för peer-review var en faktor som SCOTUS
ansåg vara av vikt i Daubert-domen, se vidare avsnitt 5.2.1.
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resultat är en grundläggande förutsättning för att resultaten ska anses vara adekvata.173

För den enskilde läkaren är det i princip omöjligt att tillgodogöra sig all information som

publiceras. Dessutom kan resultaten vara motstridiga. Hur ska man då veta vad som är rätt?

För att råda bot på detta problem finns systematiska litteraturöversikter. Vid dessa gås ett stort

antal studier på det aktuella området igenom. Resultaten viktas efter studiens kvalitet. Det

finns tre huvudsyften med systematiska litteraturöversikter:174

1. Samla all information på ett ställe.

2. Granska tillförlitligheten i resultaten.

3. Göra en stringent sammanvägning av resultaten

Det  finns  institut  som  är  specialiserade  på  systematiska  litteraturöversikter  och  som

publicerar dessa i form av rapporter. Det internationellt sett viktigaste institutet är brittiska

Cochrane  Collaboration  vars  rapporter  har  högt  anseende  och  får  stort  genomslag.  I

Sverige finns den statliga myndigheten Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU,

vars rapporter har stort genomslag i den svenska sjukvården.

En av de viktigaste källorna till ny kunskap för svenska läkare är Läkartidningen som ges

ut av Sveriges läkarförbund och utkommer veckovis. I tidningen publiceras bland annat

vetenskapliga studier, vetenskapliga nyheter från andra tidskrifter och medicinsk debatt. Ett

återkommande inslag i såväl Läkartidningen som andra medicinska tidskrifter är översikts-

artiklar där någon medicinsk expert skriver en sammanfattning av forskningsläget inom ett

visst  ämne.  Även medicinska  läroböcker  används  inom den kliniska  verksamheten som

kunskapskälla. Den medicinska vetenskapen producerar ständigt nya rön och det är viktigt

att läkaren håller sig uppdaterad om utvecklingen på hans område.

4.1.3 Sjukdomsbegreppet

Som  ovan  nämnts  ska  den  juridiska  innebörden  av  begreppet  sjukdom  motsvara  den

medicinska.175 Vad är då den medicinska innebörden av begreppet?

Sjukdom är ett vitt begrepp. I den engelska terminologin har man en uppdelning mellan

illness och disease. Illness står för de besvär en person själv upplever medan disease står för de

diagnoser  som  den  medicinska  vetenskapen  har  slagit  fast.176 Dessa  begrepp  går  in  i

varandra. En person kan ha besvär utan att man kan fastställa orsaken till dessa. Å andra

173 A.a. s. 37 f.
174 Levi s. 73 samt 79 f.
175 Se avsnitt 3.2.1.1.
176 Järvholm/Olofsson s. 22. Dessa begrepp används ibland även på svenska och kommer att användas även

i detta arbete för att tydliggöra vilken aspekt av begreppet sjukdom som avses.

40



sidan kan en person ha en disease men inte uppleva några besvär av denna.177 I förarbetena

till ASFL definierades begreppet sjukdom som ”varje onormalt kropps- eller själstillstånd

som inte sammanhänger med den normala livsprocessen”.178

Inom sjukvården  använder  man sig  av  International  Classification  of  Diseases,  10 th

revision  (ICD-10).  Detta  är  en  klassifikation  som  har  tagits  fram  av  World  Health

Organisation  (WHO).  Den listar  ett  stort  antal  medicinskt  erkända diagnoser  för  såväl

somatiska  som psykiska  sjukdomar.179 Varje  diagnos  har  en  kod.  Vissa  diagnoser  avser

specifika  diseases180 medan andra är så kallade symtomdiagnoser där man bara har kunnat

konstatera  att  patienten  har  vissa  symtom utan  att  kunna  fastställa  den bakomliggande

orsaken till dessa.181 För de psykiska sjukdomarna används även Diagnostic and Statistical

Manual  of  Mental  Disorders,  5th edition  (DSM-V),  som  har  tagits  fram  av  American

Psychiatric Association. Det är ofta lätt att fastställa symtomen men svårare att fastställa

den bakomliggande orsaken. Symtomen kan vara ospecifika, till exempel kan symtom som

trötthet eller buksmärtor vara symtom på många olika sjukdomar. I många fall  kan det

krävas ganska omfattande utredning för att fastställa vilken disease patienten lider av, särskilt

som många sjukdomar har strikta diagnoskriterier, vilket innebär att en slutlig diagnos inte

kan ställas i ett tidigt skede. Ibland kan patientens  disease vara ofullständigt kartlagd i den

medicinska vetenskapen.182 Att man inte har lyckats fastställa vilken disease patienten lider av

innebär dock inte att patienten inte är sjuk. I sådana fall sätter man en symtomdiagnos.

Även en symtomdiagnos innebär att det föreligger en sjukdom.183 

Frågan om en patient ska sjukskrivas eller inte är inte avhängig av om det går att fastställa

vilken disease patienten har eller vad som har orsakat den. Det avgörande är istället om den

illness som  patienten  har  leder  till  en  funktionsnedsättning.184 Även  för  funktions-

nedsättningar  har  WHO  tagit  fram  en  klassifikation:  International  Classification  of

Functioning,  Disability  and  Health  (ICF).  Det  är  utifrån  denna  man  ska  bedöma  om

patientens  illness leder  till  en  nedsättning  av  patientens  funktionsförmåga  och  därefter

huruvida denna nedsättning leder till en nedsättning av patientens arbetsförmåga.185  Många

177 Som exempel kan tas allergi. En allergisk person får bara besvär om han utsätts för det ämne som han är
allergisk mot, allergenet. Person är dock ständigt allergisk, det vill säga han har sin disease hela tiden.

178 SOU 1944:15  s. 162.
179 En somatisk sjukdom är en sjukdom som drabbar kroppens organ till skillnad från de psykiska sjuk-

domarna som drabbar psyket.
180 Exempel på dessa är hjärtinfarkt (I21.9), urinvägsinfektion (N39.0) och revbensfraktur (S22.3).
181 Exempel på dessa är ryggvärk (M54.9), hosta (R05.9) och yrsel (R42.9). För en översikt över diagnosernas

organisation och fördelning, se Hunskår, Allmänmedicin s. 33 f.
182 Hunskår s. 93.
183 Järvholm/Olofsson s. 28.
184 A.a. s. 29.
185 Vahlne Westerhäll, FT 2012 s. 205.
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diseases leder inte till någon nämnvärd funktionsnedsättning. Till exempel så leder hypertoni

(högt  blodtryck)  sällan  i  sig  till  någon  nämnvärd  funktionsnedsättning.  Och  även  om

patienten  har  en  funktionsnedsättning  behöver  det  inte  leda  till  att  patientens  arbets-

förmåga är nedsatt. En person som är rullstolsbunden kan till exempel ofta klara av ett

skrivbordsarbete.

En diagnos med ICD-kod sätts vid varje vårdtillfälle. En diagnos med ICD-kod samt en

beskrivning av funktionsnedsättningen anges i det läkarintyg som utfärdas enligt SFB 27:25.

Vahlne Westerhäll har kritiserat Försäkringskassan för att i sina riktlinjer försöka snäva in

sjukdomsbegreppet  till  att  endast  omfatta  objektivt  verifierbara sjukdomar.186 Som ovan

beskrivits så är den medicinska innebörden av begreppet dock vidare än så. HFD har i RÅ

2009 ref  102 II slagit fast att den juridiska innebörden av sjukdomsbegreppet ska motsvara

det medicinska. Om Försäkringskassan försöker snäva in begreppet i sina riktlinjer torde

detta alltså strida mot gällande rätt och det finns all anledning för domstolarna att vara

uppmärksamma på om Försäkringskassan använder begreppet i lagens mening.187

4.2 Sjukvårdens organisation

Det är landstingen som har huvudansvaret för sjukvården i Sverige. I varje landsting finns

minst ett sjukhus. Därutöver finns det ett antal vårdcentraler i landstinget, den så kallade

primärvården. 

På en vårdcentral jobbar distriktsläkare. Dessa är specialister i allmänmedicin, vilken är

den största  medicinska  specialiteten.188 Distriktsläkaren har  en bred medicinsk kunskap.

Ofta är  det  dessutom distriktsläkaren som träffar  patienten vid flest  tillfällen vilket  ger

läkaren en god och kontinuerlig kännedom om patientens situation och hälsotillstånd.189

Tanken är att man i första hand ska vända sig till  primärvården för sina hälsoproblem.

Distriktsläkaren  gör  då  en  bedömning  av  patienten  för  att  avgöra  om  han  själv  kan

handlägga fallet  eller  om patienten måste remitteras vidare.  I  cirka 90 % av fallen kan

distriktsläkaren sköta handläggningen själv. Det är också från distriktsläkarna som de flesta

sjukskrivningarna kommer.190 I cirka 10 % av fallen måste patienten remitteras till sjukhus,

antingen för att distriktsläkaren vill att en specialist bedömer fallet eller för att vården inte

186 A.a. s. 215 f.
187 A.a. s. 212. Med tanke på det fokus som idag ligger på funktionsnedsättning kan man hävda att det är just

symtomen som är avgörande för sjukskrivningen. En sjukdom yttrar sig på olika sätt hos olika individer
och det är graden av funktionsnedsättning, det vill säga hur svåra symtom som patienten har, som är
avgörande  för  om patienten  bör  sjukskrivas  eller  inte,  Vahlne  Westerhäll  m.fl.  s.  240  f.  Med  detta
resonemang blir det naturligt att en person kan sjukskrivas även för en symtomdiagnos.

188 Även underläkare kan jobba på vårdcentralen.
189 Hunskår s. 22-24.
190 Mannelqvist s. 174.
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kan ges på vårdcentralen.191 På vårdcentralen finns det ofta även distriktssköterskor, sjuk-

gymnaster, dietister, barnmorskor och psykologer vilket gör att vårdcentralen kan erbjuda

ett  brett  vårdutbud.  Primärvården  ansvarar  också  i  flera  fall  för  uppföljningen  av

patienterna efter det att dessa har vårdats på sjukhus.

På sjukhusen arbetar läkare som är specialister på sjukdomar i olika specifika organ. För

att  träffa  en  specialistläkare  krävs  ofta  en  remiss,  om  inte  patienten  kommer  in  från

akutmottagningen. 

Sjukvården på sjukhusen bedrivs i såväl sluten som öppen form. Den slutna vården är

den där patienten vårdas inneliggande på en avdelning. Detta kan vara fallet på grund av att

patienten ska genomgå en behandling som kräver att  patienten vårdas inneliggande,  till

exempel en operation, eller att patienten är för sjuk för att kunna lämna sjukhuset. För varje

patient finns det som regel en ansvarig överläkare, som har det yttersta ansvaret för vården,

och en underläkare, som ofta får ta hand om det praktiska arbetet på avdelningen. Varje

morgon  genomförs  en  rond  på  avdelningen  där  överläkare,  underläkare  och  en  sjuk-

sköterska deltar. Där stämmer man av hur patienten mår och planerar för den fortsatta

vården. När en patient skrivs ut från sjukhuset är det som regel underläkaren som tar hand

om sjukskrivning och journalanteckningar om den givna vården. 192

Den öppna vården bedrivs på mottagningar på sjukhuset dit patienten kommer för ett

läkarbesök.

4.3 Läkarens arbetsmetod

4.3.1 Läkarundersökningen

Trots  att  de  olika  specialiteterna  skiljer  sig  åt  och  rör  vitt  skilda  organ  vilar  alla

läkarundersökningar på samma grund. En läkarundersökning kan delas upp i  två delar:

anamnes och status.

Anamnesen är  det  samtal  som läkaren  har  med  patienten.193 Syftet  med  detta  är  att

inhämta data för bedömningen av patientens sjukdom. Man börjar med att låta patienten

berätta fritt om de besvär denne har haft. Läkaren använder sig av sina kunskaper i etiologi194

och patofysiologi195 och ställer specifika frågor för att bilda sig en uppfattning av patientens

besvär. Närvaron av vissa symtom gör att läkaren kan rikta in sig på vissa sjukdomar medan

191 Hunskår s. 34.
192 Denna beskrivning baserar sig på mina egna erfarenheter från praktik inom ramen för läkarprogrammet,

se vidare not 9.
193 Se till det följande Hunskår s. 72-77.
194 Läran om sjukdomsorsakerna.
195 Läran om de processer i kroppens organ och vävnader som framkallar sjukdomstecken och symtom vid

en viss sjukdom.
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frånvaron av vissa symtom gör att läkaren kan utesluta andra sjukdomar. Läkaren frågar

också  om  andra  faktorer  som  kan  ha  betydelse  för  patientens  hälsotillstånd.  Dessa

inkluderar pågående och tidigare sjukdomar, läkemedelsanvändning, allergier, arbets- och

familjesituation,  alkohol-  och  tobaksbruk  samt  ärftlighet.  När  läkaren  är  färdig  med

samtalet har han en hypotes om en eller flera möjliga sjukdomar.196

Status är kroppsundersökningen, det vill säga det som i vardagligt språk brukar kallas

läkarundersökning. Hur omfattande undersökningen är beror dels på anamnesen, dels på

läkarens specialistkompetens. Till exempel gör en lungläkare ofta en noggrannare under-

sökning av lungorna än andra läkare och en kärlkirurg fokuserar främst på blodkärlen.

I många fall räcker anamnes och status för att kunna ställa en diagnos.197 Läkaren kan då

direkt börja planera för behandlingen. Även sjukskrivning kan vara en del av behandlingen,

det vill säga patienten bedöms tillfriskna fortare om han är sjukskriven.198  I andra fall kan

det  dock  behövas  kompletterande  undersökningar  av  patienten.  De vanligaste  är  blod-

prover, EKG och röntgenundersökningar. Vissa kan utföras direkt på vårdcentralen eller

mottagningen  medan  vissa  särskilda  undersökningar  enbart  kan  utföras  av  specialister,

varför patienten då måste remitteras dit. Om nya oväntade fynd skulle dyka upp i ett senare

skede måste man dock ompröva sin diagnos.199

4.3.2 Läkarintyget

Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientdatalagen (2008:355) (PDL) 3:16 skyldiga att

utfärda intyg om vården.200 Hur intygen ska utfärdas regleras i Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ett läkarintyg

ska enligt 10:1 vara objektivt utformat och ska som regel endast utfärdas efter en personlig

undersökning av patienten. Intyget ska enligt 10:5 vara fullständigt och entydigt och skrivet

på ett begripligt språk. Medicinska termer bör om möjligt undvikas. Det är viktigt att intyg

är skrivna på ett tydligt och begripligt sätt då de som regel ska företes för personer som inte

är medicinskt skolade.201 Av intyget ska det framgå vilket ändamål intyget har, patientens

identitet och hur denna har styrkts samt intygsutfärdarens namn, kompetens, befattning

och tjänsteställe.  Om intyget  enligt  lag eller  förordning ska vara avfattat  på en särskild

blankett som fastställs av myndighet ska intyget avges på denna blankett (10:6). Underlaget

196 Lindgren/Aspegren, Kliniska färdigheter s. 235-240.
197 Hunskår s. 90.
198 Järvholm/Olofsson s. 91.
199 Lindgren/Aspegren s. 241 f.
200 Paragrafen  är  begränsad  till  intyg  om vården  och  innebär  således  inte  en  skyldighet  att  utfärda  ett

utlåtande, se Adler/Sjölenius, Intyg inom hälso- och sjukvården s. 39. Se även not 37. Denna begränsning
torde dock ha ganska liten praktisk betydelse.

201 A.a. s. 58.
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för  intyget  ska  noggrant  framgå  (10:8)  och  intygsutfärdaren  ska  bara  uttala  sig  om

förhållanden  som  han  eller  hon  har  tillräcklig  kännedom  om  (10:7).  Hälso-  och

sjukvårdspersonal  får  inte  utfärda  intyg  om de är  jäviga  (7:2).202 Ett  intyg  ska  utfärdas

omgående. Dröjsmål med att utfärda intyg har i flera fall lett till disciplinpåföljd från Hälso-

och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).203

Intygen rör  som regel  uppgifter  som omfattas  av sekretess  enligt  offentlighets-  och

sekretesslagen (2009:400)  (OSL)  25:1.  Ett  intyg  får  därför  bara  utfärdas  på  begäran av

patienten. Om läkaren anser att en uppgift i  ett intyg har blivit  felaktig, till  exempel på

grund av att nya omständigheter har tillkommit,  kan han inte utan patientens samtycke

utfärda ett nytt intyg. Den möjlighet som finns för läkaren är att ta tillbaka intyget hos den

instans där intyget åberopas.204

För arbetsskadeförsäkringen och privata försäkringar finns det ingen ytterligare reglering

av  intygen,  utan  man  får  ta  vägledning  i  intygets  syfte  när  det  gäller  den  närmare

utformningen. För sjukförsäkringen finns däremot vissa regler beträffande läkarintygen. Ett

intyg enligt lagen (1991:1047) om sjuklön behöver enligt 8 § inte innehålla någon uppgift

om vilken sjukdom patienten lider av, utan det räcker att läkaren intygar att patienten på

grund  av  sjukdom  inte  kan  arbeta.  När  det  gäller  sjukpenning  enligt  SFB  ska  den

försäkrade enligt 27:25 styrka nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom med

läkarintyg.  Försäkringskassan har fastställt  en blankett  för läkarintyg enligt SFB 27:25. 205

Diagnos ska anges i intyget.  I övrigt är det tre uppgifter som är av störst betydelse för

bedömningen, nämligen funktionsnedsättning, arbetets krav eller innehåll samt sambandet

mellan funktionsnedsättning och arbete.206 Läkarens uppgift är givetvis att uttala sig om den

medicinska aspekten av ärendet.207

4.3.3 Patientjournalen

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att föra patientjournal enligt PDL

3:3. Syftet med journalen är enligt 3:2 i första hand att bidra till en god och säker vård av

patienten. Journalen är alltså främst ett arbetsredskap för hälso- och sjukvårdspersonalen

202 Enligt 7:1 har jävsbegreppet samma omfattning som bestämmelserna i 11 § förvaltningslagen (1986:223).
203 A.a. s. 60-62.
204 A.a. s. 57.
205 Blankett FK 7263. Läkare ska vid intygslämnande enligt SOSFS 2005:29 10:6 3 st. använda av myndighet

fastställd blankett om det framgår av lag eller förordning att sådan blankett ska användas. Mannelqvist
anser dock att det är högst tveksamt om Försäkringskassan har rättsligt stöd för att tvinga läkarna att
använda denna blankett, Mannelqvist s. 167.

206 A.a. s. 177.
207 Försäkringskassan kräver att sjukskrivningsblanketten ska vara fullständigt ifylld för att sjukpenning ska

utges, Vahlne Westerhäll m.fl. s. 173 f. Vahlne Westerhäll m.fl. menar att detta strider mot den fria bevis-
prövningens princip och att bristfälligheter i intygen istället får påverka intygets bevisvärde. 
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för  att  kunna genomföra  vården på  ett  patientsäkert  sätt.208 I  paragrafens  andra  stycke

betonas att journalen även fungerar som informationskälla för bland annat patienten själv,

för forskning och för uppföljning och utveckling av verksamheten. Vilka uppgifter som ska

finnas i  journalen framgår av 3:5-8 i  lagen.209 Journalen ska enligt  3:13 vara skriven på

svenska och tydligt utformad. Den bör vara så lätt som möjligt att förstå för patienten.

Fackspråk får användas när det är nödvändigt för att uppfylla kravet på tydlighet.210 Enligt

min uppfattning behöver man relativt ofta använda medicinska termer för att få tillräcklig

precision och tydlighet. Man bör här ha i åtanke att även om det kan vara eftersträvansvärt

att patienten förstår journalen så är den som nämnts i första hand ett arbetsredskap för

personalen. För att kunna upprätthålla en hög patientsäkerhet är det därför viktigast att den

information  som  finns  i  journalen  med  hög  grad  av  precision  anger  vad  som  har

observerats och vilka åtgärder som har gjorts.

Uppgifter ska föras in i journalen så snart som möjligt (3:9). När det gäller läkare är det

vanligast att de dikterar sina journalanteckningar som sedan skrivs ut av en läkarsekreterare.

Journalen omfattar  inte enbart  journalanteckningar  utan även sådant som röntgenbilder

och laboratorieprovsvar är  en del  av journalen.211 Nästan samtliga  journaler  förs  idag  i

elektronisk form.

4.3.4 Sekretess

Enligt  OSL 25:1 gäller  sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgifter om enskilds

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Paragrafen har ett omvänt skaderekvisit

och  det  råder  alltså  en  presumtion  för  sekretess.  Hälso-  och  sjukvårdspersonal  har

dessutom tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter (PSL 6:12-13). Tystnadsplikten gäller

även vid rättegång. Enligt RB 36:5 får läkare och viss annan hälso- och sjukvårdspersonal

endast höras om sådant som anförtrotts dem i deras yrkesutövning eller som de i samband

därmed har erfarit om det är medgivet i lag eller eller om den till vars förmån tystnads-

plikten gäller samtycker till det.212 Detta gäller även om huvudförhandlingen hålls innanför

stängda dörrar. Inte heller får edition ske beträffande sådana handlingar vars innehåll skulle

omfattas  av  frågeförbudet  i  36:5,  till  exempel  journalanteckningar  (38:2).  Regeln  har

motiverats  med  att  sekretessintresset  väger  tyngre  än  behovet  av  utredning  inom

rättskipningen. En person skulle kunna dra sig för att anlita läkare om han inte kunde lita

208 Nymark, Patientdatalagen s. 51.
209 För en mer detaljerad redogörelse av vilka uppgifter som ska finnas i journalen, se a.a. s. 55-58.
210 A.a. s. 71.
211 A.a. s. 29.
212 Det råder delade meningar om frågeförbudets omfattning. Vissa hävdar att det är mindre omfattande än

tystnadsplikten i PSL. För en redovisning av de olika uppfattningarna, se KRB, 36 kap. 5 §.
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på fullständig  diskretion från läkarens sida.213 Även läkaren har  ett  stort  intresse  av att

sekretessen upprätthålls. Om inte patienten vågar lämna anamnestiska uppgifter som kan

upplevas som känsliga till läkaren kommer läkaren att ha mycket svårare att ställa en korrekt

diagnos. Patientsäkerheten skulle därmed komma att försämras.214 Med hänsyn till detta har

HD i NJA 1986 s. 470 uttalat att betydande försiktighet måste iakttas vid värderingen av

den omständigheten att en enskild inte vill lösa läkaren från hans tystnadsplikt.

Sekretess  gäller  inte  om den till  vars  förmån sekretess  gäller  samtycker  till  att  upp-

gifterna lämnas ut. Om den enskilde åberopar ett läkarintyg måste det anses föreligga ett

samtycke till  att  uppgifterna röjs.  Motparten måste ju ha möjlighet att  kontrollera upp-

gifterna och även komplettera underlaget genom kontakt med läkaren.

Beträffande försäkringar finns det  ofta  ett  behov för försäkringsgivaren att  ta  del  av

hälsouppgifter beträffande försäkringstagaren. Det kan till exempel finnas ett behov av att

utreda  om  det  har  inträffat  en  skada  över  huvud  taget,  om  en  skada  omfattas  av

försäkringen och hur allvarlig  en skada är.  De privata försäkringsbolagen vill  dessutom

gärna ta del av hälsouppgifter inför tecknandet av en personförsäkring.215

Försäkringskassan har enligt SFB 110:31 rätt att hämta in sådana uppgifter från hälso-

och sjukvården.216 JO har dock uttalat att Försäkringskassan bör vara återhållsam med att

begära in den försäkrades patientjournal, så det är inget som ska ske regelmässigt.217 I första

hand bör Försäkringskassan begära förtydliganden och kompletteringar från den intygs-

skrivande läkaren. De privata försäkringsbolagen har däremot inget lagstöd för att begära ut

den försäkrades journal, utan här krävs samtycke från den försäkrade. Försäkringsbolagen

har regelmässigt  i  ansökningshandlingen begärt  samtycke till  att  inhämta hälsouppgifter

från bland annat patientjournaler och Försäkringskassan.218 Efter en lagändring 2011 har

försäkringsbolagens  möjligheter  att  begära  in  hälsouppgifter  begränsats.  Numera  får

försäkringsbolagen  enbart  begära  samtycke  om  det  är  nödvändigt  för  att  pröva  en

försäkringsansökan eller för att reglera ett försäkringsfall. Samtycke kan också bara ges för

det enskilda fallet.219 Regeringen motiverade förslaget med att  samtycken ofta slentrian-

mässigt begärdes in trots att det inte fanns ett behov av uppgifterna och att det fanns ett

behov av att stärka integritetsskyddet på försäkringsområdet.220

213 Rättegång IV s. 227 f.
214 Hunskår s. 850.
215 Prop. 2009/10:241 s. 10.
216 KSFB, avd. H s. 134.
217 JO 2008/09 s. 345.
218 A.prop. s. 11.
219 Se FAL 7:1a, 11:1a, 16:1a, 19:10a och 20:7a.
220 A.prop. s. 20-22.
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4.4 Försäkringsläkarens roll

Försäkringshandläggare  har  som  regel  ingen  medicinsk  utbildning.221 För  att  kunna

tillgodose  behovet  av  medicinsk  sakkunskap  har  försäkringsgivaren  därför  ett  antal

försäkringsläkare  anställda  som fungerar  som medicinskt  sakkunniga.  Det  förekommer

olika  benämningar  på  dessa  i  olika  sammanhang,  men  i  detta  arbete  kommer  jag

konsekvent att använda titeln försäkringsläkare.222

Försäkringsläkaren  är  oftast  en  kliniskt  verksam  läkare  och  verksamheten  som

försäkringsläkare är  då endast en bisyssla.  Vilken specialistkompetens försäkringsläkaren

har varierar. Hos de privata försäkringsbolagen, där skadeärendena oftast är resultatet av ett

olycksfall, är försäkringsläkarna oftast ortopeder eller neurologer. Hos Försäkringskassan,

som hanterar ett bredare spektrum av sjukdomar, är variationen större.  Det finns dock

ingen särskild försäkringsmedicinsk specialitet. Läkarna kan vara anställda av försäkrings-

givaren eller jobba på konsultbasis. Det har ansetts vara en fördel att försäkringsläkarna är

kliniskt verksamma för att de ska kunna behålla sin kliniska kunskap och erfarenhet.

Försäkringsläkarens  huvudsakliga  uppgift  är  att  vara  rådgivare  åt  försäkrings-

handläggarna och försäkringsläkaren har inte något mandat att själv fatta något beslut i

ärendet. Handläggarna kan vända sig till försäkringsläkaren dels med rena faktafrågor, till

exempel  innebörden  av  medicinska  termer,  men  också  för  att  få  bedömningar  av

underlaget.  Inom sjukförsäkringen  medverkar  försäkringsläkaren  ofta  vid  en  fördjupad

bedömning vid de längre sjukskrivningsfallen. Försäkringsläkaren ska dock bara göra en

medicinsk bedömning och aldrig ta ställning till den försäkrades rätt till ersättning.

Försäkringsläkaren  träffar  aldrig  patienten  själv  utan  han  gör  sin  bedömning  utifrån

handlingarna  i  ärendet.  Försäkringsläkaren  ska  bedöma  om  utredningen  i  ärendet  är

tillräcklig eller om den måste kompletteras med ytterligare uppgifter från den försäkrades

behandlande läkare. Inom socialförsäkringen kan försäkringsläkaren rekommendera att den

försäkrade genomgår en särskild läkarundersökning hos en viss klinik som har avtal med

Försäkringskassan om att genomföra arbetsförmågeutredningar. Detta synes främst vara

aktuellt när det är fråga om rätt till sjukersättning.

Försäkringsläkaren  avger  i  slutändan  ett  utlåtande  där  han  uttalar  sig  om  huruvida

utredningen styrker den försäkrades krav på ersättning eller inte ur medicinsk synvinkel.

Utlåtandet är inte bindande för handläggaren som är den som fattar det slutliga beslutet.

Med  tanke  på  att  handläggaren  som  regel  saknar  medicinska  kunskaper  torde  dock

utlåtandet som regel ha en stor inverkan på handläggarens beslut, om det inte finns andra

221 Vahlne Westerhäll m.fl. s. 126-128.
222 Se för det följande Järvholm/Olofsson s. 216-219 samt Vahlne Westerhäll m.fl. s. 157-162.
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faktorer utöver de medicinska som är av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.

Försäkringsläkarna står  inte under Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn.

Detta beror på att den verksamhet som försäkringsläkarna utövar inte innefattar hälso- och

sjukvård. För att det ska röra sig om hälso- och sjukvård krävs det att det finns en patient-

läkarrelation. Enbart bedömningen av intyg och annat medicinskt underlag medför inte att

en sådan relation uppkommer.223 Patientsäkerhetsutredningen, som presenterade förslaget

till PSL, hade också i uppdrag att se över om även försäkringsläkare borde stå under IVO:s

tillsyn.  Utredningen fann att  även om den kom fram till  att  det  fanns kvalitetsbrister  i

försäkringsläkarnas  bedömningar  talade  dock  övervägande  skäl  emot  att  utvidga  IVO:s

tillsynsansvar  till  att  också  omfatta  försäkringsläkare.224 Regeringen delade  utredningens

uppfattning. Regeringen motiverade sin ståndpunkt med att ett utvidgat tillsynsansvar dels

skulle avvika från PSL:s syfte, nämligen att befrämja hälso- och sjukvårdens kvalitet och

patientens trygghet och säkerhet i vården, dels att det skulle leda till att staten skulle få ett

indirekt inflytande över de privata försäkringsbolagens skadereglering.225 Försäkringskassans

försäkringsläkare är  statliga tjänstemän och står  i  denna egenskap under JO:s och JK:s

tillsyn.  Försäkringsläkarnas medicinska bedömningar kan dock inte bli  föremål för JO:s

eller JK:s granskning.226

Eftersom  försäkringsläkarnas  verksamhet  inte  utgör  hälso-  och  sjukvård  är  inte  heller

Socialstyrelsens  föreskrifter  (SOSFS 2005:29)  om utfärdande  av  intyg  inom hälso-  och

sjukvården m.m. bindande för dem. Det rekommenderas dock att försäkringsläkarna ändå

följer dessa i möjligaste mån.227

223 SOU 2008:117 s. 409.
224 A.bet. s. 444-447.
225 Prop. 2009/10:210 s. 169 f.
226 Bet. 1996/97:SfU12 s. 66.
227 Järvholm/Olofsson s. 236.
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5. Värdering av medicinsk bevisning
I detta kapitel kommer jag att gå igenom hur domstolarna har värderat medicinsk bevisning

i praxis. Syftet är att identifiera vilka kriterier som domstolarna har ansett ha betydelse vid

bevisvärderingen.  Jag kommer först  att  redogöra  för  ett  antal  rättsfall  där  värdering  av

medicinsk bevisning har skett och därefter kommentera de kriterier som har identifierats i

rättsfallen. Det är främst försäkringsmål som kommer att gås igenom, men det kommer

också att tas upp ett fall som rör återkallelse av körkort av medicinska skäl och ett som rör

värdering av rättspsykiatriska utlåtanden.

5.1 Värdering av medicinsk bevisning i praxis

5.1.1 NJA 1986 s. 470 – Undantagsklausul vid vagnskadeförsäkring

Lastbilschauffören  E hade  mitt  i  natten  i  halt  väglag  kört  i  diket  med en  långtradare.

Försäkringsbolaget  vägrade  ersätta  skadan på  långtradaren  då  bolaget  ansåg  att  skadan

orsakats av att E hade kört rattfull. Enligt en undantagsklausul i försäkringsvillkoren gällde

inte försäkringen om föraren hade gjort sig skyldig till rattfylleri. I målet var det klarlagt att

E hade haft en alkoholhalt i blodet på 0,7 promille fyra timmar efter olyckan. E bestred att

han hade kört rattfull och hävdade att han hade haft en flaska sprit i förarhytten, avsedd för

en kommande fest, som han hade druckit av efter olyckan. Enligt en journalanteckning från

sjukhuset  hade E för  behandlande  läkare  uppgett  att  han  hade druckit  alkohol  kvällen

innan. Förundersökningen för rattfylleri synes ha lagts ner.

HD slog till en början fast att försäkringsbolaget hade bevisbördan för att undantags-

klausulen var tillämplig och att beviskravet var detsamma som normalt gäller i tvistemål.

När det gällde journalanteckningen så ansåg HD att den visserligen talade för att E hade

druckit sprit  innan olyckan. Å andra sidan hade den tillkommit enbart inom ramen för

sjukvården och hade inget  samband med polisens  utredning.  Den behandlande  läkaren

hade inte hörts i målet, då E inte hade velat lösa honom från tystnadsplikten. HD ansåg att

betydande försiktighet måste iakttas vid värderingen av denna omständighet för att inte

bestämmelserna i  RB 36:5 skulle riskera att åsidosättas.  Med hänsyn till  detta och vissa

andra omständigheter ansåg HD att försäkringsbolaget inte hade uppfyllt beviskravet.

5.1.2 RÅ 1986 ref  109 – Återkallelse av körkort p.g.a. sjukdom

En 68-årig kvinna, V, som led av paranoid schizofreni fick sitt körkort återkallat enligt en

äldre motsvarighet till 5:3 p. 7 körkortslagen (1998:488). V åberopade ett antal intyg från
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överläkaren i psykiatri C som hade kännedom om henne sen åtminstone nio år tillbaka.

Han anförde bland annat att sjukdomen var stillsam och oförändrad sedan många år och

inte krävde medicinering. Sjukdomen påverkade inte V:s dagliga livsföring och, enligt C:s

bedömning, inte heller hennes förmåga att köra bil. Socialstyrelsen hade yttrat sig i målet

och därvid anfört att V:s allvarliga sjukdom gjorde henne olämplig att inneha körkort. 

HFD anförde att C vid flera tillfällen undersökt V och hade en långvarig kännedom om

henne. Hans senaste intyg var utfärdat i direkt anslutning till en av dessa undersökningar.

Socialstyrelsen hade inte undersökt V och dess yttrande byggde på uppgifter som inte var

ostridiga i målet. Socialstyrelsen hade inte heller, trots uttryckligt föreläggande från HFD,

angett på vilka skäl styrelsen hade kommit till en annan slutsats än C hade gjort i sitt intyg.

HFD ansåg därför att bedömningen i återkallelsefrågan skulle ske utifrån C:s intyg.

5.1.3 NJA 2001 s. 657 – Olycksfallsförsäkring 

S, som var egenföretagare,  råkade ut för en olycka i arbetet.  Sedan dess hade han haft

ryggbesvär och inte kunnat arbeta. När målet nådde HD hade han beviljats sjukpension.

Försäkringsbolaget vägrade betala ut ersättning, då det menade att ryggbesvären inte hade

orsakats av olyckan utan av degenerativa förändringar i ryggen.

HD uttalade att det ligger i sakens natur att domstolen måste få tillgång till medicinsk

sakkunskap för att kunna fastställa sambandet mellan en olycka och kroniska besvär. HD

uttalade vidare att det i sådana lägen inte rent principiellt finns någon anledning att ge före-

träde åt vare sig den skadelidandes eller försäkringsbolagets läkare. Har någon sakkunnig

speciell  kompetens inom ett område finns det anledning att fästa särskild vikt vid hans

bedömning. Ytterst blir det avgörande vilka skäl respektive läkare åberopar för sin slutsats

Att försäkringsbolagets läkare inte har träffat patienten har enligt HD mindre betydelse om

patientens status är ostridigt och tvisten gäller huruvida besvären fanns redan före olyckan.

När det gäller journalanteckningar uttalade HD att dessa generellt får anses utgöra ett

viktigt bedömningsunderlag, med tanke på att de har upprättats utan tanke på det aktuella

försäkringsfallet. Å andra sidan kan dessa vara behäftade med en betydande osäkerhet på

grund av missuppfattningar eller överbetoning. Om det finns flera journalanteckningar med

likartat innehåll bör dock dessa anses ha ett starkt bevisvärde.

HD ansåg det i målet utrett att S hade haft vissa ryggbesvär innan olyckan. Han hade

dock inte varit sjukskriven en enda dag och olyckan hade lett till en akut försämring av

ryggbesvären. HD fann därför att det var klart mera sannolikt att besvären hade orsakats av

olyckan än av andra faktorer.
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5.1.4 NJA 2004 s. 702 – Värdering av rättspsykiatriska utlåtanden

M hade av tingsrätten dömts för mord till livstids fängelse. Hovrätten ändrade påföljden till

sluten  rättspsykiatrisk  vård.  Målet  i  HD  handlade  huvudsakligen  om  det  fanns

förutsättningar för överlämnande till rättspsykiatrisk vård.

I målet förekom flera sakkunnigutlåtanden. Det ursprungliga utlåtandet till tingsrätten

kom från överläkaren E som bedömde att  M inte  led av  en allvarlig  psykisk störning.

Hovrätten  inhämtade  ett  utlåtande  från  Socialstyrelsens  Rättsliga  råd,  som uppdrog  åt

professor A att undersöka M. Rättsliga rådet fann att M led av en allvarlig psykisk störning,

två av rådets sex ledamöter var dock skiljaktiga. Slutligen fanns i HD också ett utlåtande

från överläkaren G vid den klinik där M hade vistats efter hovrättens dom. G ansåg att M

inte led av en allvarlig psykisk störning. Dessutom hördes ett flertal andra sakkunniga i HD.

HD anförde inledningsvis med hänvisning till NJA 1998 s. 162 att domstolarna måste

lägga stor vikt vid rättspsykiatriska utlåtanden. Dessa utgör dock sakkunnigutlåtanden som

kan  bemötas.  Om flera  utlåtanden  med motstridiga  slutsatser  finns  kan  rätten  behöva

beakta  annan  utredning,  till  exempel  muntliga  förhör  med  de  sakkunniga  och  patient-

journaler. Rätten ska däremot inte göra en självständig medicinsk bedömning. Rätten måste

också  vara  mycket  försiktig  med  att  låta  den  tilltalades  uppträdande  vid  huvud-

förhandlingen inverka på bedömningen. HD framhöll att följande kriterier bör beaktas vid

bedömningen av ett sakkunnigutlåtandes bevisvärde:

• Den sakkunniges kompetens

• Det underlag han har använt sig av

• Förutsättningarna för hans observationer

• Hur bedömningarna har redovisats

I målet var det ostridigt att M led av en psykisk störning. Vid värderingen av sakkunnig-

utlåtandena  beaktade  HD å  ena  sidan  att  A  hade  stor  vetenskaplig  auktoritet  och  en

betydande klinisk erfarenhet. Å andra sidan beaktade HD att G hade observerat M under

en mycket  längre  tid  än A och att  varken G eller  E hade observerat  några  tecken på

hallucinationer eller vanföreställningar. Vid en samlad bedömning ansågs utredningen inte

ge tillräckligt stöd för att M:s psykiska störning var av allvarligt slag.

5.1.5 RÅ 2010 ref  36 I och II – Arbetsskadeförsäkring, whiplashskada

Målen rörde två personer,  H och I,  som hade råkat  ut  för trafikolyckor  i  tjänsten och

därefter drabbats av bestående nackbesvär. H och I hävdade att de hade drabbats av så

52



kallade whiplashskador till följd av trafikolyckorna. Frågan i HFD var om övervägande skäl

talade för att nackbesvären hade orsakats av trafikolyckorna, så att H och I var berättigade

till livränta enligt LAF.

HFD  hänvisade  till  Whiplashkommissionens228 slutrapport  från  2005  i  vilken

konstaterades att det inte finns någon samsyn inom läkarkåren om skademekanismer och

diagnostik för whiplashrelaterade skador. Några karakteristiska besvär eller undersöknings-

fynd finns inte och besvären kan överensstämma med andra vanligt förekommande nack-

besvär. Synen på vad som är whiplashrelaterade skador skiljer sig åt mellan läkare. 

Med hänsyn till detta ansåg HFD att enbart förekomsten av besvär efter en trafikolycka

inte  i  sig  utgör  tillräckligt  bevis  för  att  erforderligt  orsakssamband  föreligger.  Vid

sambandsbedömningen måste hänsyn tas  till  faktorer  som hälsotillståndet  före  olyckan,

omständigheterna  kring  olyckan,  besvärens  debut  och  kontinuitet  samt  konkurrerande

skadeorsaker.  Värderingen  av  det  medicinska  underlaget  ska  göras  mot  bakgrund  av

läkarnas kompetens och underlaget för deras bedömning.

HFD ansåg inte att samband med trafikolyckorna var visat i något av fallen. I H:s fall

berodde  detta  på  att  hon  innan  olyckan  hade  uppsökt  sjukvården  för  återkommande

perioder med bland annat värk i nacken och huvudvärk. Dessutom tog HFD i hennes fall

hänsyn till att mer varaktiga besvär uppträdde först ett halvår efter olyckan, även om vissa

besvär synes ha funnits även direkt efter olyckan. Även I hade haft viss värk innan olyckan.

Smärtorna bedömdes vara av en art som kunde ha flera olika orsaker, varför samband med

trafikolyckan inte ansågs visat.

5.1.6 RÅ 2010 ref  101 – Arbetsskadeförsäkring, utmattningssyndrom

A  jobbade  som  arbetsförmedlare.  I  april  2003  blev  hon  sjukskriven  på  grund  av

utmattningssyndrom. Hon beviljades senare en fjärdedels sjukersättning. Frågan i HFD var

om hon även var berättigad till livränta enligt LAF. A gjorde gällande att det var hennes

höga arbetsbelastning och kaotiska arbetssituation som hade orsakat sjukdomen.

HFD fann inledningsvis med hänvisning till ett par studier att hög arbetsbelastning och

stress  kan  orsaka  psykisk  ohälsa.  HFD  ansåg  att  följande  kriterier  skulle  beaktas  vid

bedömningen om samband förelåg mellan arbetssituationen och sjukdomen:

• Arbetsbelastningen och stressnivån

• Den försäkrades fysiska och psykiska tillstånd

228 Whiplashkommissionen tillsattes 2002 på initiativ av de fyra stora svenska försäkringsbolagen med upp-
draget att undersöka problemen med whiplashrelaterade skador och föreslå hur dessa problem kunde
åtgärdas.
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• Det tidsmässiga sambandet mellan arbetsbelastningen och besvärens uppkomst

• Besvärens varaktighet

• Konkurrerande skadeorsaker

Majoriteten  (tre  regeringsråd)  fann  att  arbetsbelastningen  hade  varit  mycket  hög  med

betydande inslag av psykisk stress och att denna situation hade förelegat hösten 2002 och

vintern  2002/03,  det  vill  säga  precis  innan  sjukskrivningen.  Å  andra  sidan  beaktade

majoriteten också att A inte tidigare hade haft psykiska besvär och att hon under första året

av sin sjukskrivning hade hänfört  sina besvär främst till  påfrestningar i  privatlivet  samt

somatiska besvär. Majoriteten synes också ha beaktat att anmälan om arbetsskada gjordes

först i juni 2005. HFD fann därför inte att övervägande skäl talade för samband mellan

sjukdomsbesvären och arbetssituationen.

Minoriteten (två regeringsråd) fann däremot att övervägande skäl talade för samband

mellan sjukdomsbesvären och arbetssituationen. Minoriteten ansåg liksom majoriteten att

arbetsbelastningen  varit  mycket  hög  och  att  det  fanns  ett  tidsmässigt  samband  mellan

sjukdomsbesvären och arbetssituationen. När det gällde konkurrerande skadeorsaker ansåg

minoriteten att bedömningen av orsakssambandet ska göras utifrån vilken faktor som kan

anses vara den viktigaste sjukdomsorsaken. Minoriteten ansåg att arbetssituationen fram-

stod som den mest väsentliga orsaken till sjukdomsbesvären och att inget i utredningen

visade att de konkurrerande kriterierna skulle utgöra något annat än en mindre bidragande

orsak till sjukdomsbesvären.

5.1.7 RH 2010:30 – Trafikskadeersättning, inkomstförlust

E blev påkörd bakifrån av en personbil. Hon fick bestående besvär till följd av olyckan,

framför allt beroende på en nervskada i höger arm och axel. Den medicinska invaliditets-

graden bedömdes vara 19 %. E beviljades sedermera hel sjukersättning. Hon var vid olycks-

tillfället 44 år gammal.

Trafikförsäkringsbolaget betalade ut viss  trafikskadeersättning till  E, men vägrade att

betala ut någon ersättning för inkomstförlust. Bolaget hävdade att E skulle ha varit arbets-

oförmögen till 65 års ålder även om olyckan inte hade inträffat och hänvisade därvid till att

E vid olyckstillfället hade varit sjukskriven för misstänkt fibromyalgi i drygt ett och ett halvt

år.

Hovrätten  tog  sin  utgångspunkt  i  NJA  2001  s.  657  vid  bevisvärderingen.  E  hade

åberopat sakkunnigutlåtanden från sin husläkare G samt en neurolog och en psykolog.

Bolaget hade åberopat sakkunnigutlåtanden från en ortoped och en neurolog. Ingen av
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bolagets sakkunniga hade undersökt E, utan deras bedömningar baserade sig på journal-

anteckningar.  Hovrätten betonade  att  journalanteckningar  utgör  ett  viktigt  underlag  för

bedömningen,  men  att  dessa  kan  vara  behäftade  med  betydande  osäkerhet.  Hovrätten

pekade därvid på att journalanteckningar dels är upprättade för behandlingens skull och

inte med tanke på en eventuell rättstvist, dels att de i inte obetydlig utsträckning bygger på

patientens  egna  uppgifter,  vilka  kan  lämnas  utan  eftertanke  i  pressade  eller  besvärliga

situationer.  I  det  aktuella  fallet  fann  hovrätten  det  dessutom  utrett  att  ett  par  av

anteckningarna hade varit felaktiga.

I NJA 2001 s. 657 uttalade HD att det rent principiellt inte finns någon anledning att ge

företräde åt vare sig den skadelidandes eller försäkringsbolagets läkare. I det aktuella fallet

fann dock hovrätten att det fanns anledning att sätta större tilltro till G:s bedömningar än

bolagets läkares. G hade nämligen träffat E vid flera tillfällen innan den aktuella olyckan

och hade god kännedom om hennes förhållanden privat och på arbetet. G ansågs därför ha

bättre underlag för sin bedömning än bolagets läkare.

Hovrätten fann det utrett att E inte led av fibromyalgi utan att värkproblemen istället var

psykosomatiskt betingade och att dessa var övergående. Hovrätten fann därför att det var

klart mer sannolikt att E hade kunnat återgå i arbete om inte trafikolyckan hade inträffat än

att hon inte hade kunnat detta.

5.1.8 Identifierade kriterier

De kriterier som identifierats i ovanstående rättsfall går enligt min mening att hänföra till

sex  olika  grupper,  nämligen  vetenskapligt  stöd,  läkarens  kompetens,  läkarens  relation  till  part,

underlaget  för  bedömningen,  motiveringen och  tidigare  hälsotillstånd.  I  gruppen  ”underlaget  för

bedömningen” har jag inkluderat journalanteckningars värde som underlag då detta är ett

relativt vanligt förekommande underlag för försäkringsläkarnas bedömningar. Jag kommer i

nästa avsnitt att gå igenom dessa kriterier ett i sänder för att utröna vilken relevans de har

vid bevisvärderingen. 

Jag  kommer  också  att  försöka  bedöma  ett  sjunde  kriterium  som  ännu  inte  har

aktualiserats  i  rättspraxis,  nämligen  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska  beslutsstöd.

Detta har tagits fram för att vara ett stöd åt sjukskrivande läkare och Försäkringskassans

tjänstemän vid handläggningen av sjukskrivningsärenden. Jag ska försöka bedöma om det

även kan ha något värde vid domstolarnas bedömningar av bevisningen i målet.
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5.2 Kriteriernas relevans

5.2.1 Vetenskapligt stöd

För att en dom ska bli materiellt riktig är det viktigt att den grundas på erfarenhetssatser

som har vetenskapligt stöd. I förarbetena till 2002 års ändring av LAF anförde lagrådet att

lagtillämpningen, om den inte ska riskera att präglas av alltför stor skönsmässighet, genom-

gående bör bygga på i vad mån vetenskapligt väl grundade kunskaper förekommer på det

område som berörs.229  I de flesta fall verkar det inte råda någon tvist om det vetenskapliga

läget utan snarare om huruvida erfarenhetssatserna är tillämpliga i målet. Till exempel kan

den försäkrade hävda att hans skada har orsakats av en viss skadlig faktor. Försäkrings-

givaren invänder då att den försäkrade inte har varit utsatt för den skadliga faktorn eller att

skadan har orsakats av en annan skadlig faktor. I vissa fall råder det dock oenighet bland de

sakkunniga om en viss faktor över huvud taget kan orsaka de besvär som den försäkrade

har.  Rätten måste då först försöka fastställa  om det finns vetenskapligt  stöd för att  ett

samband mellan den skadliga faktorn och skadan överhuvudtaget kan föreligga. Först när

den har fastställt att så är fallet kan den bedöma huruvida det föreligger ett samband i det

enskilda fallet.230

För att kunna kunna avgöra om det finns vetenskapligt stöd måste man först ha klart för

sig  vilket  beviskrav som gäller  i  målet.  Det  krävs nämligen inte  att  det  i  detalj  går  att

fastställa  det  vetenskapliga  läget.  Bedömningen  ska  vila  på  en  vetenskapligt  förankrad

grund, men det krävs inte full vetenskaplig bevisning. En väl utbredd uppfattning bland

läkare med relevanta specialistkunskaper bör kunna läggas till grund för att en faktor är

skadlig,  även  om  det  inte  finns  fullständig  enighet  inom  läkarkåren.231 I  mål  med

komplicerade orsaksförhållanden har det ofta ansetts vara motiverat med en bevislättnad

för käranden,  på  grund av problemen att  förebringa  fullständig  bevisning.232 Dessutom

ligger det juridiska beviskravet för att ett samband mellan två företeelser föreligger som

regel lägre än det medicinska.233

När  man ska  försöka  fastställa  det  vetenskapliga  läget  kan  man behöva  värdera  de

studier som ligger till grund för slutsatserna. Till exempel har HD i NJA 1982 s. 421 ogillat

ett käromål då majoriteten har bedömt att det funnits brister i det statistiska underlag som

de domstolssakkunniga har lagt till grund för sina slutsatser. SCOTUS har i målet Daubert v.

229 Prop. 2001/02:81 s. 119.
230 I praxis finns det flera fall där rätten har varit tvungen att ta ställning till om det finns vetenskapligt stöd

för samband mellan en faktor och en viss inträffad skada, se bland annat NJA 1982 s. 421 (läkemedel)
och RÅ 2010 ref  101 (mycket hög arbetsbelastning).

231 För det anförda se a.prop. s. 42 f.
232 Se till exempel NJA 1982 s. 421.
233 Se ovan avsnitt 2.4.6 och 4.1.2.1.
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Merrell Dow Pharmaceuticals, som rörde frågan om huruvida ett visst läkemedel kunde anses

ha orsakat fosterskador, anfört fyra kriterier som man kan utgå från vid bevisvärderingen:

• Om teorin har blivit testad

• Om publicering och peer-review-granskning har skett

• Felmarginalen

• Om teorin är allmänt accepterad

En systematisk litteraturöversikt måste anses ha ett högt bevisvärde, då denna utgör en

sammanställning av det rådande vetenskapliga läget.234 Det gäller dock att vara uppmärksam

på när studien publicerades. Ju äldre en studie är, desto större är risken att resultaten kan ha

blivit inaktuella. Om det råder en större oenighet inom forskarvärlden ställs det högre krav

på övrig bevisning för bevistemat för att beviskravet ska anses vara uppfyllt.235 Resultat eller

rön från omstridda eller allmänt ifrågasatta studier är normalt inte tillräckligt för att veten-

skapligt stöd ska anses föreligga.236

Att det  vetenskapliga läget  fastställs  är  förstås  viktigt för att uppnå materiellt  riktiga

domar. Men om de sakkunniga har vitt skilda uppfattningar om huruvida det finns veten-

skapligt stöd för att det finns ett samband mellan en viss faktor och en viss skada försätts

rätten i en mycket svår bevisvärderingssituation. I sådana situationer vill jag förespråka att

en domstolssakkunnig förordnas.

5.2.2 Läkarens kompetens

Läkarens kompetens har i praxis i vissa fall ansetts ha betydelse. Detta kriterium verkar vara

av större betydelse när det gäller bedömningar av orsakssamband mellan en viss faktor och

den  inträffade  skadan.  Kriteriet  verkar  inte  riktigt  vara  av  samma  betydelse  för  sjuk-

försäkringen där det ju endast är arbetsoförmåga som ska bedömas. 

En  läkare  som  är  specialist  inom  en  organspecifik  specialitet  har  som  regel  större

kunskaper  om  sjukdomar  i  det  organet  och  ibland  även  specialiserad  utrustning  för

undersökningar. Samtidigt ska man komma ihåg att alla specialistläkare har minst 12 års

utbildning  bakom sig  och även specialister  i  allmänmedicin  är  kompetenta  att  bedöma

hälsotillståndet  i  många  fall.237 Till  detta  kommer  att  en  läkare  enligt  Socialstyrelsens

föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. 10

kap. 7 § endast ska uttala sig om förhållanden som han eller hon har tillräcklig kännedom

234 Se avsnitt 4.1.2.2.
235 RÅ 2010 ref  36.
236 A. prop. s. 42.
237 Se avsnitt 4.2.
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om. Om en läkare känner att hans kompetens inte är tillräcklig för att uttala sig om ett visst

hälsoproblem ska han därför inte utfärda ett intyg. En undersökning har visat att endast 17

% av intygen i sjukförsäkringsmål kommer från läkare med annan specialistkompetens än

allmänmedicin.238 

Att  läkarens  kompetens  har  betydelse  vid  värderingen  av  medicinsk  bevisning  kan

utläsas ur bland annat NJA 2001 s.  657 och RÅ 2010 ref  36.  I  det  förstnämnda fallet

uttalade HD att om en läkare har en speciell kompetens på det ifrågavarande området är

det naturligt att fästa vikt vid hans bedömning. I NJA 2004 s. 702 har HD framhållit att

akademiska meriter och lång klinisk erfarenhet hos intygsskrivaren är kriterier som ökar

bevisvärdet hos ett läkarintyg. I samma mål ansågs dock en erfaren professors utlåtande ha

lägre bevisvärde än en mindre meriterad läkares, då den senare hade ett bättre underlag för

sin bedömning.

Vissa specialiteter är inriktade på att bedöma orsakssamband. Detta gäller till exempel

specialiteten  arbets-  och  miljömedicin  där  läkarna  är  specialiserade  på  att  bedöma hur

arbetsmiljön  påverkar  hälsotillstånd.  Även  inom  specialiteten  hudsjukdomar  har  flera

sjukhus speciella mottagningar för yrkesdermatologi där man gör omfattande utredningar

om vilken faktor i en persons arbetsmiljö som orsakar dennes hudbesvär. Intyg från sådana

specialister bör anses ha ett högt bevisvärde.239

Det  förekommer  också  intyg  från  andra  yrkesgrupper  än  läkare,  till  exempel  sjuk-

gymnaster och psykologer. Deras bedömningar är ofta del i en teambedömning, där flera

yrkesgrupper gemensamt gör en bedömning av patienten, men det kan också röra sig om

enskilda intyg.240 Dessa personers utlåtanden har också relevans vid bedömningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att en läkares kompetens är av vikt vid värderingen av

ett läkarintyg, men att andra kriterier kan ha större vikt vid bevisvärderingen.241

5.2.3 Läkarens relation till part

I  ett  försäkringsmål  föreligger  läkarutlåtanden  dels  från  den  försäkrades  behandlande

läkare,  dels  från  försäkringsgivarens  försäkringsläkare.  Båda  dessa  är  att  se  som parts-

sakkunniga. Beträffande partssakkunniga finns det inga jävsregler som förhindrar den sak-

238 Mannelqvist s. 174.
239 Berlin  s.  25  f.  Berlin,  som  själv  är  försäkringsläkare,  anser  att  försäkringsläkare,  oavsett  specialist-

kompetens, är bättre tränade på att bedöma samband mellan exponeringar och sjukdom vid arbetsskador
och  därför  ofta  är  mer  lämpade  att  göra  sambandsbedömningar  än  specialistläkare  utan  vana  av
försäkringsmedicinska bedömningar. Det verkar dock vara svårt att få fram uppgifter om försäkrings-
läkarnas särskilda utbildning och kompetens och därmed kunna bedöma dessa, Vahlne Westerhäll m.fl. s.
155-157. Man bör därför ta Berlins uttalande med ”en nypa salt”. Se även Carlsson s. 494 f.

240 Mannelqvist, s. 174-176.
241 Jfr. a.a. s. 220.
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kunnige att åta sig uppdraget utan om den sakkunnige är jävig får detta förhållande istället

beaktas vid bevisvärderingen.242 Finns det då anledning att mot bakgrund av detta anse den

ene partens läkare som mer jävig än den andre och beakta detta vid bevisvärderingen?

Den behandlande läkarens uppgift är att i första hand se till patientens bästa. Samtidigt

har läkare på senare tid också fått ett ansvar mot samhället att följa gällande regelverk och

att bara sjukskriva en patient när det är medicinskt motiverat. Detta leder till motstridiga

krav  på  läkarna.243 I  en  studie  från  Göteborgs  universitet  intervjuades  olika  aktörer  i

sjukskrivningsprocessen, bland annat behandlande läkare och försäkringsläkare, om hur de

såg på sin egen roll i sjukskrivningsprocessen. De flesta behandlande läkare ansåg att de

representerade patienten. De ansåg inte att de borde uppträda som patientens advokat, men

att det i deras roll som läkare är deras uppgift att se till patientens bästa och skydda dennes

välbefinnande.  I  denna  roll  måste  de  argumentera  för  den  behandling,  inklusive  sjuk-

skrivning, som är bäst för patienten.244

Försäkringsläkarna  träffar  aldrig  själva  patienten  och  en  tanke  bakom  detta  är  att

försäkringsläkarna inte ska få någon personlig  relation till  patienten och därmed kunna

förhålla  sig ojäviga.  Det är tänkt att läkarna ska fungera som konsulter  till  försäkrings-

givaren och arvoderas av denne, men de ska vara opartiska och inte jobba i försäkrings-

givarens intresse.245 Trots detta framkom i den nyss nämnda intervjustudien att de flesta av

Försäkringskassans försäkringsläkare ansåg att de representerade myndigheten och endast

ett fåtal ansåg sig vara en utomstående aktör.246

Försäkringskassans försäkringsläkare är statliga tjänstemän och därmed enligt regerings-

formen 1:9 skyldiga att iaktta saklighet och opartiskhet vid sina bedömningar.247 Å andra

sidan står inte försäkringsläkare under IVO:s tillsyn, vilket gör att deras bedömningar, till

skillnad från de behandlande läkarnas, inte kan bli föremål för myndighetens bedömning.

De behandlande läkarna måste också följa reglerna om intyg i SOSFS 2005:29 som ställer

krav på objektivitet från läkarnas sida. Dessa föreskrifter är inte bindande för försäkrings-

läkarna.248

HD har i NJA 2001 s. 657 uttalat att det rent principiellt inte finns skäl att ge företräde

åt vare sig den behandlande läkaren eller försäkringsläkaren om de är av olika uppfattning.

242 Se avsnitt 2.4.2.2.
243 Järvholm/Olofsson s. 225-227.
244 Vahlne Westerhäll m.fl. s. 218 f.
245 Järvholm/Olofsson s. 235 f.
246 Vahlne Westerhäll  m.fl.  s.  217-220. Enligt Mannelqvist verkar domstolarna se försäkringsläkarna som

neutrala  eller  frikopplade från bedömningen,  trots  att  försäkringsläkarna är Försäkringskassans parts-
sakkunniga,  Mannelqvist  s.  230.  Att  försäkringsläkarna  skulle  vara  neutrala  motsägs  dock av Vahlne
Westerhäll m.fl:s slutsatser, Vahlne Westerhäll m.fl., a.st.

247 Jfr Berlin s. 22.
248 Se avsnitt 4.3.2 samt 4.4.
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Varken läkarnas egen uppfattning om sin egen roll eller det regelverk och tillsyn som finns

leder enligt min mening till att den behandlande läkaren skulle anses vara mer eller mindre

partisk än försäkringsläkaren. 

Det har förekommit att vissa läkare har utfärdat intyg på väldigt svaga grunder eller rent

utav utfärdat falska intyg i försäkringsmål.249 Det har å andra sidan också förekommit att

försäkringsläkare  har  uppträtt  på  ett  sätt  som  ger  anledning  att  ifrågasätta  läkarens

objektivitet.250 I  enstaka  fall  kan det  därför  finnas  anledning  att  fästa  vikt  vid  läkarens

relation  till  part.  Generellt  sett  kan  dock  läkarens  relation  till  part  inte  anses  vara  ett

relevant kriterium vid bevisvärderingen.251 

5.2.4 Underlaget för bedömningen

Den behandlande läkaren har personligen träffat och undersökt patienten vid ett eller flera

tillfällen (jfr SOSFS 2005:29 10:1). Försäkringsläkaren träffar, som tidigare nämnts, aldrig

patienten  utan  baserar  sin  bedömning  på  det  material  som har  tillförts  akten;  huvud-

sakligen läkarintyg men även utdrag från patientjournalen. 

HD har i NJA 2001 s. 657 uttalat att det faktum att den behandlande läkaren har träffat

den försäkrade efter en olycka i allmänhet får anses ha mindre betydelse om dennes aktuella

medicinska  status  är  ostridig  och  tvisten  gäller  huruvida  han  redan  före  olyckan  hade

besvären eller var på väg att utveckla dem. Jag kan instämma i detta men för att denna

princip ska kunna tillämpas gäller det att rätten säkerställer att den försäkrades medicinska

status faktiskt är ostridigt, för detta är långt ifrån givet i alla fall. Det finns i praxis flera fall

där läkarens underlag har varit avgörande för utgången.252

I RÅ 1986 ref  109 hade en psykiater undersökt patienten vid fyra tillfällen under åtta år.

Hans  långvariga  kännedom om patientens  hälsotillstånd samt det  faktum att  han  hade

undersökt henne gjorde att hans bedömning om patientens lämplighet att inneha körkort

ansågs väga tyngre än Socialstyrelsens. I RH 2010:30 hade patienten blivit påkörd av en bil

och därefter haft helt nedsatt arbetsförmåga. Hon hade innan olyckan varit sjukskriven och

frågan var om hon hade kunnat återgå i arbete om inte olyckan hade inträffat eller om

hennes  arbetsförmåga  även  fortsättningsvis  skulle  ha  varit  helt  nedsatt  även  om  inte

olyckan  hade  inträffat.  Vid  sin  bedömning  fäste  hovrätten  störst  vikt  vid  patientens

249 Van Kesbeeck Andersson, Försäkringsfusk s. 168 f. Jfr RÅ 1994 ref  40 där en läkares legitimation åter-
kallades på grund av att han hade utfärdat ett falskt intyg.

250 A.a. s. 385-388.
251 I den praktiska  rättstillämpningen verkar  det  dock vara  försäkringsläkarnas  yttranden som får  störst

genomslag i domarna, Mannelqvist s. 221-224 samt 228 f. Själv anser jag som sagt inte att det finns någon
principiell anledning att ge försäkringsläkarna företräde. Se även not 239 och 246.

252 Även i förarbetena till LAF har läkarnas underlag i det enskilda fallet ansetts vara ett viktigt kriterium,
a.prop. s. 42.
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distriktsläkares bedömning då hon hade träffat patienten vid flera tillfällen såväl före som

efter olyckan. Läkaren hade gjort bedömningen att patienten skulle ha tillfrisknat från sitt

tidigare  sjukdomstillstånd  och  kunnat  återgå  i  arbete  om  inte  olyckan  hade  inträffat.

Hovrätten biföll därför patientens talan. I NJA 2004 s. 702 var den huvudsakliga tviste-

frågan om den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning. En mycket meriterad professor

i  rättspsykiatri,  som dessutom var  vetenskapligt  råd hos  Socialstyrelsen,  hade avgett  ett

yttrande i vilket han ansåg att den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning. HD ansåg

dock att ett annat utlåtande från en överläkare, som ansåg att den tilltalade inte led av en

allvarlig  psykisk  störning,  hade  högre  bevisvärde.  Överläkaren  var  visserligen  mindre

meriterad än professorn, men han hade observerat den tilltalade under betydligt längre tid

än professorn hade gjort. Även i RÅ 2010 ref  36 har HFD framhållit att underlaget för en

läkares  bedömning  är  ett  viktigt  kriterium.  Vid  en  teambedömning  har  en  omfattande

utredning  gjorts  med  flera  yrkesgrupper  inblandade.  Detta  bör  anses  vara  ett  starkt

underlag.253

En annan fråga som infinner sig är vilket värde journalanteckningar har som underlag.

Dessa förekommer främst i  mål om konkurrerande skadeorsaker när frågan är om den

försäkrades hälsoproblem beror på en faktor som omfattas av försäkringen eller av andra

faktorer.254 HD har i NJA 2001 s. 657 uttalat att journalanteckningar från besök som den

olycksdrabbade tidigare har gjort hos läkare generellt får anses utgöra ett viktigt underlag

eftersom  uppgifterna  lämnats  och  anteckningarna  gjorts  utan  tanke  på  det  aktuella

försäkringsärendet. Samtidigt menar HD att man måste beakta att journalanteckningar kan

vara behäftade med betydande osäkerhet. Läkaren kan ha missuppfattat eller överbetonat

något patienten har sagt och journalanteckningarna kan ha upprättats med visst dröjsmål

efter patientbesöket. HD anser dock att om det finns flera journalanteckningar med likartat

innehåll bör de kunna tillmätas ett avsevärt bevisvärde såvitt avser patientens status vid de

aktuella läkarbesöken.

Vilket  värde journalanteckningar har ansetts  ha som underlag har varierat  i  praxis.  I

arbetsskadeförsäkringsmålet RÅ 2010 ref  101 var frågan om den försäkrades utmattnings-

syndrom hade orsakats av faktorer i den försäkrades arbete. HFD:s majoritet ogillade den

försäkrades talan och fäste därvid stor vikt vid journalanteckningar där den försäkrade hade

hänfört  sina  besvär  till  påfrestningar  i  arbetslivet  och  somatiska  besvär  och  inte  till

arbetssituationen. I NJA 1986 s. 470, där tvistefrågan var om en lastbilschaufför hade kört

rattfull,  blev dock bedömningen en annan. I en journalanteckning hade den läkare som

253 Mannelqvist s. 175.
254 Se vidare om detta avsnitt 6.6.
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hade tagit emot chauffören på akutmottagningen skrivit att chauffören hade uppgett att

han  hade  druckit  alkohol  innan  han  påbörjade  färden.  HD  ansåg  dock  att  journal-

anteckningen hade ett begränsat bevisvärde då den tillkommit enbart inom ramen för den

sjukvård som chauffören bereddes på  grund av skadorna efter  trafikolyckan och inte  i

samband med den blodprovstagning som polisen hade begärt på grund av misstanke om

rattfylleri.

I RH 2010:30 har hovrätten utförligt resonerat kring journalanteckningars värde som

underlag för en sakkunnig läkares bedömning. Hovrätten utgick från HD:s resonemang i

NJA 2001 s. 657 men anförde att det faktum att journalanteckningar ofta inte är upprättade

för tvistens skull medför ett beaktansvärt osäkerhetsmoment vid bedömningen av deras

bevisvärde. För det första anförde hovrätten att det kan förekomma felaktigheter i journal-

anteckningarna (i målet var det visat att felaktigheter förekom i två fall). För det andra görs

anteckningar  som  inte  har  upprättats  med  syftet  att  vara  bevismedel  inte  med  sådan

noggrannhet att de i varje detalj bör ligga till grund för rättens bedömning. Och för det

tredje grundas journalanteckningar i inte obetydlig utsträckning på patientens egna upp-

gifter vilka kan lämnas utan eftertanke i pressade eller på annat sätt besvärliga situationer.

Hovrätten ansåg att försiktighet måste anläggas vid bedömningen av journalanteckningars

bevisvärde.

Jag  instämmer  i  hovrättens  resonemang  och  anser  dessutom  att  det  finns  fler

anledningar  till  att  vara försiktig  vid  bevisvärderingen av journalanteckningar.  Eftersom

journalanteckningar delvis grundas på patientens egna uppgifter kan journalen ge en ofull-

ständig bild på grund av att patienten inte har uppgett vissa symtom eller andra uppgifter

för läkaren. Många symtom är dessutom svåra att kvantifiera, såsom smärta och trötthet.

För rätten kan det dessutom vara svårt att förstå journalanteckningarna. Patientjournalens

främsta  ändamål  är  att  vara  ett  arbetsredskap  för  hälso-  och  sjukvårdspersonalen  och

innehåller  ofta  medicinska  termer.  De  sakkunniga  kan  därför  behöva  förklara  journal-

anteckningarna för rätten. Sammanfattningsvis bör man iaktta betydande försiktighet vid

värderingen av journalanteckningar.

Sammanfattningsvis  måste  underlaget  för  läkarens  bedömning  anses  vara  ett  av  de

viktigaste kriterierna vid värderingen av medicinsk bevisning. Om det skulle uppstå tvist

om rätten till försäkringsersättning finns det därför all anledning för de sakkunniga läkarna

att vara tydliga med vilket underlag som de har baserat sin bedömning på. Detta gäller

särskilt försäkringsläkarna. Behandlande läkare ska enligt SOSFS 2005:29 10:1 som regel

endast utfärda intyg efter en personlig undersökning av patienten. Beträffande försäkrings-
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läkare är det inte lika givet vilket underlag de har haft för sin bedömning. Det vanligaste

underlaget  är  den  behandlande  läkarens  intyg,  vilket  verkar  förekomma i  så  gott  som

samtliga mål. Journalanteckningar förekommer också i en inte obetydlig utsträckning, men

även annat underlag kan förekomma. Underlaget måste därför anges i utlåtandet för att

man ska kunna ta ställning till dess bevisvärde.255

5.2.5 Motiveringen

Det framgår redan av RB 40:7 3 st. att ett sakkunnigutlåtande ska innehålla de skäl och

omständigheter som det givna omdömet är grundat på. Denna bestämmelse gäller även för

partssakkunniga (40:19). Den sakkunnige ska redovisa vilka erfarenhetssatser slutsatserna

bygger på. Detta är viktigt för att rätten och parterna ska kunna förstå och värdera den

sakkunniges slutsatser. Det kan därvid ibland vara nödvändigt att hänvisa till det veten-

skapliga läget inom området, till exempel genom hänvisningar till vetenskapliga artiklar och

rapporter. Det kan vara en förutsättning för att erfarenhetssatserna ska kunna verifieras.256

Betydelsen av tillräckligt motiverade utlåtanden har flera gånger framhållits i praxis (se

bland annat RÅ 1986 ref  109 och NJA 2004 s. 702). I NJA 2001 s. 657 har HD anfört att

det är de skäl som respektive läkare åberopar för sina slutsatser som ytterst är avgörande

vid bevisvärderingen. JO har även i JO 1988/89 s. 154 kritiserat en psykolog för att hon i

ett  sakkunnigutlåtande  under  en  förundersökning  alltför  knapphändigt  redovisat  vilka

överväganden som legat till grund för hennes bedömning av målsägandens trovärdighet.

Man måste alltså dra slutsatsen att motiveringen i sakkunnigutlåtandet är ett mycket viktigt

kriterium vid värderingen av medicinsk bevisning.

En studie från Umeå universitet har visat att många läkarintyg från behandlande läkare i

sjukförsäkringsmål  innehåller  brister.257 Cirka  70  %  av  intygen  ansågs  hålla  dålig  eller

mycket dålig kvalitet. Framför allt var det beskrivningen av sambandet mellan funktions-

nedsättningen och den försäkrades  arbetsförmåga som ofta  saknades.  Intyg  från team-

bedömningar höll dock ofta god kvalitet. Även försäkringsläkarnas utlåtanden innehöll i

några fall  bristfälliga motiveringar;  detta  gällde  då främst bedömningarna huruvida den

försäkrade kunde utföra ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Studien

visade dock att intygens kvalitet inte alltid stod i överensstämmelse med målets utgång. I

mål med intyg av dålig kvalitet har domstolarna ibland dömt till den försäkrades fördel och

255 I mål  om ersättning  till  följd  av en trafikolycka  kan till  exempel  polisrapporten från olyckan ingå  i
försäkringsläkarens underlag, van Kesbeeck Andersson, a. st.

256 Rättegång IV s. 291.
257 Se Mannelqvist. Studien var en tvärvetenskaplig studie i vilken en jurist och två läkare som var specialister

i arbets- och miljömedicin deltog.
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i  mål  med  intyg  av  god  kvalitet  har  de  ibland  dömt  till  den  försäkrades  nackdel.

Genomgående är det dock inte bara i läkarintygen som motiveringarna är bristfälliga utan

det gäller i högsta grad också beträffande förvaltningsdomstolarnas egen bevisvärdering.

Domarna  är  ofta  kortfattade  och  hänvisar  i  många  fall  endast  till  en  sammantagen

bedömning av bevisningen utan att det redovisas hur man har bedömt de enskilda intygen.

Det är därför svårt att veta vilket bevisvärde rätten har ansett att dessa har.258

Att förvaltningsdomstolarna redovisar sin bevisvärdering så bristfälligt är problematiskt.

I  FPL finns inget författningsreglerat krav på att  rätten ska redovisa sin bevisvärdering

såsom i RB (30 § FPL jämförd med RB 17:7), men man bör ändå ställa samma krav på att

rätten ska redovisa sin bevisvärdering i förvaltningsprocessen när denna är avgörande för

målets utgång, vilket ofta torde vara fallet i  arbetsskade- och sjukförsäkringsmål.  Det är

viktigt med en bra motivering för att parterna ska kunna veta vad som har varit avgörande

för utgången i målet. Dessutom torde en tydlig motivering kunna fungera som återkoppling

till  de  läkare  som har  avgett  intyg  i  målet.  De  bristfälliga  motiveringarna  är  dessutom

säkerligen  bidragande  till  att  det  ofta  är  oklart  vilket  beviskrav  som  gäller  inom

förvaltningsprocessrätten.259 Bristfälliga  beslutsmotiveringar  är  tyvärr  något  som  före-

kommer ända upp i HFD.260 Det är önskvärt att HFD tar ledningen och börjar ställa krav

på underinstanserna att tydligt redovisa sin bevisvärdering.

5.2.6 Tidigare hälsotillstånd

Inom socialförsäkringarna är den enskilde försäkrad i befintligt skick. Detta gäller även för

privata  försäkringar  om  inte  försäkringsgivaren  har  gjort  förbehåll  vid  försäkringens

tecknande. Detta innebär att det tidigare hälsotillståndet i många fall saknar relevans vid

bedömningen  av  rätt  till  ersättning.261 Det  kan  dock  vara  av  betydelse  i  vissa  fall  vid

konkurrerande  skadeorsaker  beträffande  arbetsskade-  och  olycksfallsförsäkringar  då  det

måste  bedömas  om  den  försäkrades  besvär  beror  på  en  faktor  som  omfattas  av

försäkringen eller på andra faktorer. Det viktigaste underlaget för att utröna det tidigare

hälsotillståndet är journalanteckningar och som ovan nämnts bör betydande försiktighet

iakttas vid värderingen av dessa.262

I RÅ 2010 ref  36 I  hade den försäkrade nedsatt arbetsförmåga på grund av nackbesvär.

258 För det anförda se Mannelqvist s. 174-193 och 224-229 samt Mannelqvist, FT 2012 s. 194.
259 För det anförda se Wennergren/von Essen s. 339-343.
260 Se till exempel det ganska nyligen avgjorda sjukpenningsmålet HFD 2012 ref  22 II där det fanns flera

intressanta  bevisfrågor  att  uttala  sig  om,  men  där  HFD avgjorde  målet  utan  närmare  kommentera
bevisningen.

261 Se avsnitt 3.1.3.
262 Se avsnitt 6.4.
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Bland annat på grund av att hon tidigare hade haft nack- och ryggbesvär ansåg HFD att det

inte var visat att arbetsoförmågan hade samband med den trafikolycka hon hade varit med

om. Hennes talan om arbetsskadelivränta ogillades därför. I RH 2010:30 hade försäkrings-

bolaget anfört att den olycksdrabbades besvär efter trafikolyckan kunde bero på diskbråck.

Eftersom besvären som hon hade var av en annan art än de hon hade haft innan olyckan

samt då det var ett faktum att hon hade kunnat arbeta i sex år efter diskbråcksdiagnosen

ansåg hovrätten att det var klart mer sannolikt att hennes besvär berodde på trafikolyckan

än någon tidigare sjukdom.

Vid  bedömningen  av  sakkunnigbevisning  beträffande  konkurrerande  skadeorsaker

måste  man  också  ha  i  åtanke  att  det  kan  råda  olika  beviskrav  inom  juridiken  och

medicinen.263 I NJA 1969 s. 311 hade en bilist blivit påkörd bakifrån. Han blev till följd av

olyckan arbetsoförmögen till följd av en hjärnskada. Flera sakkunniga i målet menade att

olyckan inte hade varit så allvarlig att den i sig hade kunnat orsaka hjärnskadan, utan att

denna måste ha förelegat tidigare. HD fann dock att den olycksdrabbade innan olyckan

hade varit fullt arbetsför och att även om en hjärnskada skulle ha förelegat tidigare så hade

den inte utövat någon menlig inverkan på hans arbetsförmåga. Full ersättning utdömdes

därför. En liknande situation förelåg i NJA 2001 s. 657. Den försäkrade hade blivit arbets-

oförmögen på grund av ryggbesvär. HD fann det utrett att han redan före olyckan hade

haft vissa ryggproblem. Eftersom han inte hade varit sjukskriven en enda dag på grund av

ryggbesvären och dessa akut hade försämrats efter olyckan ansåg HD att det var klart mera

sannolikt att hans nuvarande ryggbesvär hade orsakats av olyckan än att det skulle vara

fråga om ryggbesvär som hade utvecklats oberoende av olyckan.

5.2.7 Det försäkringsmedicinska beslutsstödet

2005 fick Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att utforma en mer

kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. 2007 gav Socialstyrelsen ut

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd som är tänkt att fungera som en vägledning för sjuk-

skrivande läkare och Försäkringskassans tjänstemän. Beslutsstödet består av två delar: en

del med allmänna rekommendationer om sjukskrivning och en med rekommendationer för

specifika  diagnoser.  Rekommendationerna  bygger  på  sjukdomarnas  naturalförlopp  och

funktionspåverkan samt kategoriseringar av arbetets belastningar och krav. Ett stort antal

experter inom olika specialiteter har medverkat vid framtagandet av beslutsstödet och det

är tänkt att uppdateringar ska ske löpande. Det framhålls att beslutsstödet endast är väg-

ledande och att en individuell bedömning måste göras i varje fall. Avsteg från beslutsstödet

263 Wahlberg s. 895-897. Se även avsnitt 2.4.6.
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kan alltid göras men bör motiveras. En begränsning i beslutsstödets tillämpningsområde är

att rekommendationerna är skrivna utifrån en tänkt situation där patienten endast har en,

väldefinierad diagnos.264

Det  har  ännu  inte  berörts  i  rättspraxis  vilken  betydelse  det  försäkringsmedicinska

beslutsstödet  kan  komma  att  ha  vid  förvaltningsdomstolarnas  bevisvärdering.  Min

bedömning är att det kommer att vara av begränsad betydelse. Beslutsstödet är inte rättsligt

bindande och det är endast tänkt att vara vägledande och inte normerande.265 Om en sjuk-

skrivande läkare följer beslutsstödets rekommendationer torde saken knappast nå domstol.

Och anser  läkaren att  en sjukskrivning  anses  böra  vara  längre  än rekommendationen i

beslutsstödet ska läkaren motivera varför. Samma sak gäller om försäkringsläkaren anser att

något avsteg från beslutsstödet inte bör göras. Som det har anförts ovan så är läkarens

motivering ett av de viktigaste kriterierna vid värderingen av ett utlåtande och det torde då

vara detta kriterium som blir avgörande för rättens bedömning. Motiveringen torde dock i

dessa  fall  ta  sin  utgångspunkt  från  beslutsstödet,  varför  det  kan  få  en  viss,  om  än

begränsad, betydelse vid bevisvärderingen.

264 För det anförda se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.
265 Internt  inom  Försäkringskassan  verkar  dock  beslutsstödet  ha  uppfattats  som  bindande  och  sjuk-

skrivningstiderna  i  rekommendationerna  som  normerande,  se  Vahlne  Westerhäll,  Är  innehållet  i
begreppen sjukdom och arbets(o)förmåga en fråga för Regeringsrätten? s. 554 samt Vahlne Westerhäll,
FT 2012 s. 210-217. 
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6. Sammanfattning
I föregående kapitel har de sju identifierade kriterierna kommenterats. I detta kapitel tänkte

jag göra en kort sammanfattning av kriterierna och rangordna dem efter deras inbördes

relevans.

Det viktigaste kriteriet vid värderingen av medicinsk bevisning måste anses vara att den

sakkunniges slutsatser har vetenskapligt stöd. Sakkunnigbevisningen syftar till  att tillföra

rätten särskilda erfarenhetssatser, men om den sakkunniges slutsatser inte har vetenskapligt

stöd är erfarenhetssatserna felaktiga och kan då inte användas för att värdera den övriga

bevisningen.  Det  verkar  dock  inte  vara  särskilt  vanligt  att  det  råder  tvist  om  det

vetenskapliga läget. Om det skulle uppstå en sådan tvist anser jag att det är lämpligt att

förordna en domstolssakkunnig. Dels för att det finns risk för att parterna endast åberopar

utlåtanden som stöder  deras  ståndpunkt,  dels  för  att  det  kan  vara  lämpligt  att  låta  en

utomstående expert på området yttra sig i frågan.

Eftersom frågan om vetenskapligt stöd inte aktualiseras särskilt ofta verkar de viktigaste

kriterierna vid värderingen av medicinska utlåtanden i praktiken vara vilket underlag läkaren

har haft vid sin bedömning samt motiveringen av dennes slutsatser.266 Att en sakkunnig

läkare har haft tillgång till ett bättre underlag för sin bedömning än en annan sakkunnig

läkare har i flera mål haft avgörande betydelse för målets utgång. Det är därför viktigt att

läkaren i sitt utlåtande redovisar vilket underlag han har haft för sin bedömning. Det är

också viktigt att läkaren redovisar de skäl som ligger till grund för hans bedömning. Att så

ska göras framgår redan av RB 40:7. Vid bevisvärdering av ett sakkunnigutlåtande är det

den sakkunniges skäl och resonemang som ska utvärderas av rätten.267 Om utlåtandet är

bristfälligt motiverat säger det sig själv att utlåtandet då endast kan få ett lågt bevisvärde.

Läkarens kompetens är också ett kriterium av vikt. I praxis har det anförts att det finns

skäl att fästa vikt vid en läkares bedömning om denne har specialistkompetens inom det

aktuella området. Även akademiska meriter och lång erfarenhet är faktorer som har ansetts

öka bevisvärdet av ett intyg. Dock så verkar kriteriet inte tillmätas lika stor vikt som de

ovan nämnda kriterierna. Till exempel så har en mindre meriterad läkares intyg ansetts väga

tyngst vid flera tillfällen i praxis då denne har haft ett bättre underlag för sin bedömning.

Av  mindre  vikt  är  kriteriet  tidigare  hälsotillstånd.  Det  saknar  helt  betydelse  i  sjuk-

försäkringsmål, eftersom den försäkrade är försäkrad ”i befintligt skick”.268 Däremot kan

266 Dessa kriterier blir ju också viktiga om det råder tvist om det vetenskapliga läget. Om till exempel en sak-
kunnig hävdar att motpartens slutsatser saknar vetenskapligt stöd, men inte själv kan redovisa underlag
eller skäl för sin invändning får ju denna invändning ett lågt bevisvärde.

267 Se avsnitt 2.4.3.
268 Se avsnitt 3.1.3.
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det få betydelse i mål där det kan finnas konkurrerande skadeorsaker. I så fall kan uppgifter

om tidigare hälsotillstånd tyda på att en skada redan har funnits före en olyckshändelse.

Vilken  vikt  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska  beslutsstöd  kan  ha  vid

bevisvärderingen har ännu inte behandlats i praxis. Min bedömning är att det inte kommer

att  vara  ett  särskilt  tungt  vägande  kriterium.  Om  en  sjukskrivande  läkare  följer

rekommendationerna torde saken knappast nå domstol och om läkaren vill göra avsteg från

rekommendationerna är det något som bör motiveras. Eftersom motivationen är ett så pass

tungt vägande kriterium torde det vara motivationen som blir utslagsgivande i målet och

inte beslutsstödet.

Slutligen så är läkarens relation till part ett kriterium som endast undantagsvis torde få

betydelse.  I  flera  underrättsdomar verkar  försäkringsläkarnas  utlåtanden få  ganska  stort

genomslag vid bevisvärderingen. Mannelqvist tror att domstolarna är benägna att uppfatta

försäkringsläkarna som utomstående och opartiska. Vahlne Westerhäll och medarbetare har

dock visat att försäkringsläkarna i allmänhet inte upplever sig själva som utomstående utan

som  representanter  för  försäkringsgivaren.  Det  finns  därför  enligt  min  mening  ingen

anledning att anse att den behandlande läkaren skulle anses vara mer eller mindre jävig än

försäkringsläkaren.269

När  man  värderar  bevisningen  måste  man  också  ha  reglerna  om  bevisbörda  och

beviskrav i åtanke. I försäkringsmål är det som regel den försäkrade som har bevisbördan.

Även om jag tror att en tillämpning av kriterierna kommer att underlätta bevisvärderingen

så kan det uppstå situationer där det inte är helt tydligt i vilken riktning bevisningen pekar. I

en sådan situation måste rätten falla tillbaka på vilket beviskrav som gäller för måltypen.

Det behöver inte vara fullständigt klarlagt vad som är orsaken till den aktuella skadan eller

sjukdomen, utan det bestäms oftast utifrån en viss grad av sannolikhet. Hur stark denna

sannolikhet måste vara beror på beviskravet.

269 Se avsnitt 5.2.3.
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7. Avslutande reflektioner
Under  arbetet  med  denna  uppsats  har  jag  konstaterat  att  det  finns  flera  brister  i

domstolarnas hantering av bevisningen i försäkringsmål. Detta gäller inte bara i fråga om

värderingen av den medicinska bevisningen. Att värdera medicinsk bevisning är inte lätt. I

praxis har domstolarna framhållit vissa relevanta kriterier, även om det som regel inte tagits

något helhetsgrepp i frågan. Jag tror dock att ett antal relevanta kriterier, som de som har

identifierats i kapitel 5, kan vara till god hjälp för domstolarna vid deras bevisvärdering. Jag

har dock även stött på tre andra ganska stora problem som jag anser behöver lösas för att

man ska kunna säkerställa att så materiellt riktiga domar som möjligt meddelas:

– Avsaknad av tydliga beviskrav. Det här problemet gäller framför allt sjukförsäkringen.

Som  tidigare  har  nämnts  så  har  bevisfrågor  behandlats  styvmoderligt  inom

förvaltningsrätten. Men det är verkligen anmärkningsvärt att HFD inte tydligt har

slagit  fast  vilket  beviskrav som ska  gälla  i  sjukförsäkringsmål,  som är  en av de

vanligaste måltyperna hos förvaltningsdomstolarna. För vad hjälper väl det att man

kan värdera den bevisning som finns i målet om man inte vet vilket beviskrav den

måste nå upp till? I de allmänna domstolarna är läget betydligt bättre då HD vid

många tillfällen uttalat  sig  om beviskrav i  olika  mål.  Beträffande försäkringsmål

finns det dock några oklarheter som det vore välkommet om HD uttalade sig om.270

– Bristfälliga  redovisningar  av  bevisvärderingen. Detta  verkar  vara  ett  ganska  vanligt

problem i förvaltningsdomstolarna. För de allmänna domstolarna är skyldigheten

att redovisa bevisvärderingen lagstadgad i RB 17:7 1 st. p. 5. Motsvarande skyldig-

het saknas i 30 § FPL. Det är viktigt att rätten redovisar sin bevisvärdering i domen

för att parterna och högre rätt ska kunna veta vad som har varit  avgörande för

utgången. Sedan den 1 juli 2013 har en ny grund för prövningstillstånd i kammar-

rätt införts i 34 a § FPL, nämligen om det inte utan att sådant tillstånd meddelas går

att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (så kallad

granskningsdispens).  Jag  anser  att  en  redovisning  av  bevisvärderingen  är  en

förutsättning  för  att  man  ska  kunna  bedöma  riktigheten  av  ett  slut  som

förvaltningsrätten har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas. Jag hoppas

att lagändringen kommer att leda till bättre domsmotiveringar. Om den inte gör det

bör man enligt min mening överväga att ändra 30 § FPL så att även förvaltnings-

domstolarna åläggs att redovisa sina bevisvärderingar i domarna.271

270 Se vidare avsnitt 3.4.
271 Se vidare avsnitt 6.5.
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– Lågt  utnyttjande  av  domstolssakkunniga. Även  om  man  har  hjälp  av  kriterier  för

bevisvärdering är det inte alltid tillräckligt för att man ska kunna göra en korrekt

bevisvärdering i målet. Om det råder tvist om det vetenskapliga läget, om målet rör

komplicerade  orsakssamband  eller  om  de  sakkunniga  kommer  till  vitt  skilda

slutsatser torde det enligt min mening ofta finnas goda skäl att låta en utomstående

expert uttala sig i frågan för att rätten ska få ett fullgott underlag för sin bedömning.

Domstolssakkunniga verkar dock förordnas i ganska begränsad omfattning och jag

misstänker  att  det  sker  mer  sällan  än  det  borde.  Beträffande  de  allmänna

domstolarna finns dessutom problemet att de i dispositiva tvistemål enligt RB 35:6

inte längre får förordna domstolssakkunnig ex officio. Jag anser att paragrafen bör

ändras  så  att  rätten får  rätt  att  förordna domstolssakkunnig  när  den finner  det

nödvändigt. Regeringen motiverade ändringen dels med att möjligheten för rätten

att själv föra in bevisning i målet kunde leda till att rättens opartiskhet ifrågasattes,

dels med att parterna kunde drabbas av extra kostnader för den sakkunnige. Med

hänsyn till de stränga jävsregler som gäller för domstolssakkunniga anser jag att det

inte  torde  finnas  anledning  att  ifrågasätta  rättens  opartiskhet  även  om  den

förordnar domstolssakkunnig ex officio. Skulle ersättningen till den sakkunnige i

sådana  fall  utgå  av  allmänna medel  drabbas  inte  heller  parterna  av  några  extra

kostnader för den sakkunnige. Detta är för övrigt den ordning som idag gäller i

förvaltningsprocessen.272

272 Se vidare avsnitt 2.4.5.
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