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1. INLEDNING 

 

1.1 Problemformulering 

Den 1 juli 2008 förändrades regelsystemet i den svenska sjukförsäkringen vilket bland annat 

ledde till att från och med den 1 januari 2010 kom ca 15 000 personer att utförsäkras från 

sjukförsäkringen då deras begränsade dagar av sjukpenning upphörde. 

Sjukförsäkringssystemet är en del av det svenska välfärdssystemet och syftar till att ge de 

svenska medborgarna ekonomisk trygghet vid sjukdom. Ett välfärdssystem kan anses främja 

jämlikhet och frihet i en demokratisk stat såsom Sverige. Enligt Robert A. Dahl är jämlikhet i 

en demokrati betydelsefullt och det kan betecknas som en av grunderna för en demokratisk 

stat. Utan jämlikhet skulle inte demokratin fungera eftersom det annars endast skulle vara 

några få utvalda som skulle styra staten. Frihet är ett annat centralt begrepp inom 

demokratiteorierna enligt Dahl. Friheten kan delas in i tre kategorier; frihet i allmänhet, frihet 

till självbestämmande samt moralisk autonomi.
1
 Frihet enligt Dahl är ett begrepp som till 

synes går att applicera på många områden, jag väljer här att applicera det på en del av det 

svenska välfärdssystemet nämligen sjukförsäkringen. Innebörden av vad som är frihet i ett 

välfärdssystem är intressant utifrån perspektivet att en medborgare i en demokratisk stat har 

rätt till individuell frihet, men för att en välfärdsstat skall kunna fungera måste alla 

medborgare dra sitt strå till stacken vilket i sig kan inverka på den individuella friheten.  

 

Många handläggare inom statliga myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 

eller den kommunala socialförvaltningen stöter ofta på kommentarer som antyder att det är en 

svensk, medborgerlig rättighet att få ersättning och att staten skall träda in och vara behjälplig 

med till exempel statligt stöd när medborgaren behöver det, någon särskild prövning tycks 

ibland vara överflödig. Ett argument för att det är en rättighet utan några skyldigheter kan 

vara den allmänna skatteplikten i Sverige och det faktum att Sverige är en välfärdsstat med ett 

välfärdssystem som skall hindra medborgarna från ekonomisk fattigdom. I en period av 

finansiell instabilitet där fler medborgare blir beroende av välfärdssystemen för att klara sig 

ekonomiskt finns det anledning att betrakta det svenska välfärdssystemet och den 

demokratiska friheten. Denna betraktelse kommer här att ske ur perspektivet om vad som 

händer med den medborgerliga friheten i en demokratisk välfärdsstat när förändringar i 

sjukförsäkringssystemet sker i en period av finansiell instabilitet. Välfärden i Sverige bygger 

                                                 
1
 Dahl, Robert A., Demokratin och dess antagonister, (Stockholm, Ordfront förlag, 2005) s 129 ff  
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på socialdemokratiska tankegångar och detta ger att den skall komma alla tillhands oavsett 

vilka grundläggande förutsättningar som finns.
2
 Vilket i sin tur gör att välfärden blir krävande 

ekonomiskt om reglerna är vida och fler tar del av kakan utan att systemet tillförs ekonomiska 

resurser för upprätthållandet. En aspekt av detta är att det blir kostsamt för staten att 

upprätthålla välfärden likväl som det kan bli kostsamt för den individuella, medborgerliga 

friheten när staten tvingas förändra välfärdssystem och begränsa tillgången till systemen och 

därmed kanske även den individuella friheten.  

 

När förändringar av den svenska välfärden sker såsom de förändringarna som skett i 

sjukförsäkringen från och med den 1 juli 2008, bedömer jag att det är viktigt att beakta det 

styrelseskick som finns i Sverige kontra den enskilda medborgarens fri- och rättigheter 

gentemot staten och gentemot kollektivet. Finns det någon substans i tankegången att delar av 

medborgarnas rättigheter i välfärdssystemet har försvunnit i samband med förändringarna i 

sjukförsäkringen? Har det skett en begränsning i den demokratiska friheten genom 

förändringarna av välfärdssystemet? Förändras den egna friheten när regelsystemet till viss 

del bygger på tidsbegränsade ersättningar? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att sätta den medborgerliga friheten i en demokratisk stat i 

relation till ett av de välfärdssystem som kan komma medborgaren tillgodo i en välfärdsstat. 

Utgångspunkten i frågeställningen är den förändring som skett i det svenska 

sjukförsäkringssystemet från och med den 1 juli 2008. Dessa förändringar sätts i relation till 

vad begreppet frihet i en demokratisk stat innebär. Frågeställningen som ligger till grund är: 

 

 Kan den medborgerliga friheten hamna i en motsatsställning vid förändring av ett 

välfärdssystem såsom den svenska sjukförsäkringen?  

 

Uppsatsen kommer att begränsas genom att endast beakta de förändringar som skett i 

sjukförsäkringen från och med den 1 juli 2008 och utgå från de ursprungliga ändringarna som 

lades fram i propositionen den 19 mars 2008. De ändringar som skett efter detta kommer ej att 

beaktas i uppsatsen.  

 

                                                 
2
 Blomqvist, Paula och Rothstein, Bo, Välfärdsstatens nya ansikte, (Lund, Wallin & Dalholm, 2005) s 33 



 5 

1.3  Metod  

Denna uppsats är en fallstudie i form av vad begreppet den demokratiska, medborgerliga 

friheten står för. För att förstå detta kommer även begreppen välfärd och vägen till välfärd och 

demokrati att beröras i såväl teori som den svenska historien. Fallstudien är hermeneutisk i 

den mening att den syftar till att öka läsarens förståelse för vad som är demokratisk, 

medborgerlig frihet i förhållande till en demokratisk välfärdsstat.
3
  

 

Teoridelen i uppsatsen är gjord utifrån en kvalitativ textanalys. Insamlandet av material till 

teoridelen har skett genom en genomgång och en jämförande litteraturstudie av begreppen 

demokratisering, medborgerlig frihet i en demokratisk stat samt välfärdsbegreppet. Vissa 

hypoteser kring dessa begrepp lyfts fram och appliceras på sjukförsäkringen och dess reform 

som trädde i kraft den 1 juli 2008. Fallstudien bygger på teoridelen, detta för att underlätta 

arbetets gång samt för att öka förståelsen hos läsaren.  

 

Teoridelen bygger på en kvalitativ textanalys där källor har ställts mot varandra för att få fram 

en så nyanserad bild som möjligt. I en studie av dessa begrepp kan det vara svårt att jämföra 

all litteratur i ämnet vilket gör att validiteten i studien bör beaktas då begreppen som studeras 

har funnits med enda sedan antikens Grekland.  

 

Empiridelen är en faktabaserad del av uppsatsen där det svenska statsskicket, välfärdens 

framväxt och beslutsordningen från beslut till verkställande lyfts fram. Den svenska 

sjukförsäkringen kommer att vara i fokus för fallstudien utifrån de hypoteser som framförts i 

teoridelen. Utgångspunkten är proposition 2007/08-136 där sjukförsäkringens nya 

regelsystem återfinns från dåvarande regering.  

 

Uppsatsens avgränsning ligger i att endast applicera sjukförsäkringsreformen på den 

medborgerliga friheten i en demokratisk stat. Övriga delar av vad som kan betecknas tillhöra 

delar av en välfärdsstat utelämnas eftersom det inte finns utrymme att beröra även dessa. 

Sjukförsäkringen anses intressant utifrån att medborgare som är beroende av denna försäkring 

är i en position där de enligt dem själva och läkare inte klarar av att utföra arbete på grund av 

sjukdom och således inte själva kan bidra till sin försörjning. Uppsatsen utelämnar helt 

                                                 
3
 Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, (Lund, Studentlitteratur, 1994) s. 27  
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aspekten om eventuella brott mot försäkringen som sker genom till exempel medborgares 

överkonsumtion av försäkringen.  

 

Uppsatsen kommer att lägga sin fokus på de ursprungliga regeländringarna som trädde i kraft 

den 1 juli 2008. Uppsatsen kommer inte att beakta förändringar och tillägg som tillkommit 

senare då dessa framförallt bedöms ha tillkommit utifrån krockar mellan de olika 

välfärdssystemen och som inte har med uppsatsens huvudsakliga syfte att göra. Uppsatsens 

koncentration ligger i att undersöka hur regelsystemen påverkar den medborgerliga friheten i 

en demokratisk stat. 

 

1.4  Disposition  

Uppsatsen är uppdelad enligt följande; i kapitel ett redovisas problemformulering, syfte och 

metod för uppsatsens utförande samt uppsatsens disposition. I kapitel två redovisas teorier 

kring medborgerlig frihet, demokratisering och välfärd. Kapitel tre består av fakta kring 

Sveriges statsskick, det svenska socialförsäkringssystemet och sjukförsäkringsreformen från 

och med den 1 juli 2008. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studien, dess 

utgångspunkt och tillvägagångssätt. Sista kapitlet ägnas åt analys och slutsats där det även 

redovisas svar på frågeställningar och syfte och som avslutas med en sammanfattning av hela 

uppsatsen. 
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2. TEORI 

Denna del av uppsatsen kommer att handla om den demokratiska friheten och de liberala 

tankarna inom den beskyddande demokratin, dess syn på fördelningen mellan den 

lagstiftande, den dömande och den verkställande makten. Författarens bedömning är att 

välfärd kommer som en del av den demokratiska processen varför kapitlet även kommer att 

omfatta teorier kring demokratiseringsprocessen som kan föranleda ett välfärdssystem. 

Därefter följer en beskrivning av vad som kan betecknas vara grunden för en välfärdsstat.  

 

2.1 Demokrati  

Liberala tankar inom den beskyddande demokratin (till upphovsmän räknas Thomas Hobbes, 

John Locke och Montesquieu) innebär bland annat att medborgarna behöver skydd gentemot 

varandra men även gentemot statsmakten. Makten skall utgå från folket
4
 via val av dem som 

skall styra och makten skall vara fördelad mellan den dömande, den lagstiftande och den 

verkställande makten. Staten skall vara avskild från folket och makten skall vara begränsad av 

lagar samt även styras av lagar som bland annat skall garantera frihet, jämlikhet, rösträtt och 

yttrandefrihet. Genom att hitta denna totala jämvikt mellan stat och medborgare kan båda 

åtnjuta makt, valfrihet och rättigheter på lika villkor.
5
 Thomas Hobbes ansåg att människan i 

grunden är egoistisk och endast söker efter en personlig intensiv njutning samtidigt som den 

ständigt söker en fördelaktigare samhällsställning för att på så sätt kunna uppnå de egna 

syftena. Vidare betonade Hobbes att människan ständigt söker efter makt, vilket inte upphör 

förens vi dör. Detta ständiga sökande efter makt av alla enskilda individer skapar ett instabilt 

förhållande mellan människorna och gör det onekligen svårt för dessa att samarbeta och skapa 

en politisk stabilitet. Men om alla individer frivilligt avsäger sig en viss del av sin frihet och 

överför detta till en auktoritet/en suverän som får makt att handla på individernas vägnar, 

skapas förutsättning för en effektiv politisk styrning tillsammans med fred och trygghet för 

individerna. Denna suveränitet blir enligt Hobbes hållbar eftersom den skapats mellan de 

individer som har avsagt sig viss frihet tillsammans med den som besitter suveräniteten och 

detta gör i sin tur att båda parter blir mer bundna till överenskommelsen.
6
  

 

John Locke gick emot Hobbes i hans tankar om att det skulle finnas en suverän som hade 

makten. Locke hävdade att det skulle vara föga troligt att människorna skulle gå med på och 

                                                 
4
 Denna teori växte fram under 1600 – 1700-talet vilket ger att med folket menas män från den tidens medelklass 

samt män från borgarklassen, dessa var de fria och jämlika medborgarna. (författarens anmärkning)  
5
 Held, David, Demokratimodeller, (Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB andra tryckningen 1999) s. 131  

6
 Ibid s. 103 ff  
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dessutom lita på att någon härskare skulle tillvarata varje individs intresse. Vidare avvisade 

han tankarna på att det skulle finnas någon suverän som skulle styra inom alla områden, han 

kunde däremot tänka sig ett bildande av någon slags regering som skulle tillvarata 

medborgarnas rättigheter i form av bland annat frihet och rätten till att äga. Liksom Hobbes 

ansåg Locke att varje individ är skapad och formad ur ett naturtillstånd där alla individer är 

fria och jämlika och där det också finns en skyldighet att respektera andra individers 

rättigheter. När alla individer inte respekterar varandras rättigheter skapas en lös organisation 

där vissa konflikter om tolkningen av naturlagen kan komma att bli ett problem för att hålla 

samman staten. Därför krävs en överenskommelse för att skapa ett självständigt samhälle som 

även skapar en politisk enighet i form av till exempel en regering. Skillnaden mellan dessa två 

överenskommelser är att regeringen är skapad utifrån den suveränitet som ges från samhällets 

medborgare och skulle denna regering inte vara till belåtenhet för medborgarna kan de avsätta 

den. Det kanske viktigaste i Lockes resonemang är att medborgarna inte överlämnar sina 

rättigheter till staten, utan att de enbart anförtror rätten att lagstifta och regera till staten under 

förutsättning att staten tar tillvara det grundläggande i varje medborgares liv, nämligen att 

bevara rätten till att äga, frihet för varje medborgare och rätten till liv. Hobbes teorier kring 

statens förhållande gentemot medborgarna ger att medborgarna är fria och jämlika men för att 

garantera ett visst levnadssätt och frihet så bör något sorts samtycke – kontrakt upprättas för 

att medborgarna skall kunna upprätthålla sin frihet samtidigt som de ger legitimitet till 

samhället. Genom detta samtycke ger medborgarna upp en del av sin frihet till fördel för 

staten vilket inskränker medborgarens individuella frihet. I Hobbes fall är staten en suverän 

som har auktoritet från medborgarna att styra och där medborgarna har gått med på att lyda 

suveränen. Locke däremot ansåg att regeringen styr utifrån det samtycke som den får av 

majoritetsbeslut och som förutsätter en aktiv och ständigt pågående överenskommelse mellan 

medborgarna och staten om dess fortlevnad och upprätthållande av bland annat friheten. Den 

medborgerliga friheten skall finnas så att varje medborgare kan uppfylla sina egna 

målsättningar, men för att få denna frihet så måste även medborgarna vara beredda på att 

avsäga sig viss del av beslutandet till staten, detta leder till att varje medborgare har både 

”åtagande och befogenheter, skyldigheter och rättigheter, begränsningar och friheter”.
7
  

 

Den tredje upphovsmannen till den beskyddade demokratin, Montesquieu, önskade skapa en 

statsmakt där den medborgerliga friheten skulle kunna fortleva. Staten skulle representeras av 

                                                 
7
 Held, David (1999) s. 104-110  
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monarkin, aristokratin och folket och genom denna representation skulle lagen kunna 

upprätthållas utan att staten försvagas. Montesquieu åtskilde tydligt mellan den verkställande, 

den lagstiftande och den dömande makten som en grund för att medborgarens frihet inte 

skulle äventyras genom att det är en och samma makt som innehar dessa tre delar i 

konstitutionen. Locke och Montesquieu hade olika uppfattning om huruvida den dömande 

makten skulle vara en del av den verkställande makten eller ej. Montesquieu uppfattade att 

den verkställande makten skulle vara åtskild för att kunna värna om medborgarnas 

rättigheter.
8
  

 

John Stuart Mill kan ses som den som utvecklade idéerna i den beskyddande demokratin till 

det som kan kallas för utvecklande demokrati. Vissa delar i den utvecklande demokratin 

kommer av de liberala tankarna i den beskyddande demokratin såsom att medborgarna själva 

är tvungna att delta i politiken genom regelbundna val för att därigenom ge staten makten att 

styra och skydda medborgarens individuella frihet. I den utvecklande demokratin finns en 

tydlig rollfördelning mellan den lagstiftande och den verkställande makten.
9
 Mill 

förespråkade en demokratisk utveckling för att på så sätt ge medborgarna möjlighet till 

individuell utveckling och frihet, vilket i sin tur skulle kunna öka på medborgarens moraliska 

utveckling. Den sistnämnda utvecklingen skulle ske genom att medborgarna bland annat fick 

rösträtt och blev engagerade i domstolarna. Statens inblandning i medborgarens individuella 

frihet bör endast vara tillåten i de fall som medborgaren har överskridit sina egna 

befogenheter, dvs. skadat någon annan medborgare. Det kan tänka sig att den medborgerliga 

friheten handlar om yttrande- och tryckfrihet, frihet att utveckla sina intressen samt frihet att 

skapa förbund. Dessa friheter skapar också en avgränsning mellan den individuella friheten 

och den begränsade makten som staten får.
10

  

 

Sammanfattningsvis handlar demokrati utifrån ovanstående teorier om att medborgarna i en 

stat behöver ett skydd, både gentemot varandra och gentemot en stat och dess styre. Makten 

bör delas på flera enheter för att hitta en jämvikt mellan stat och medborgare. Teorierna är 

överens om att varje medborgare till viss del bör avstå en del av sin frihet för att staten skall 

kunna ge medborgarna en trygg stat att leva i. En överenskommelse bör tillkomma mellan stat 

och medborgare som reglerar förhållandet mellan stat och medborgare och som tar tillvara på 

                                                 
8
 Held, David (1999) s. 111-115 

9
 Ibid s. 154 

10
 Ibid s. 132-134 
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medborgarens frihet och jämlikhet. Denna överenskommelse gör även att medborgarna har 

skyldigheter mot varandra för att inte inskränka varandras eller statens frihet och skyldigheter. 

Inom dessa ramar finns även utrymme för individuell utveckling hos medborgaren, men 

fortfarande inom ramen för lojaliteten mot andra medborgare och mot staten.  

 

2.2 Demokratiseringsprocessen 

Några av de grundläggande förutsättningarna för att från början skapa en demokrati är de 

sociala, ekonomiska, historiska och politiska förutsättningarna som finns i en stat, men dessa 

skall beaktas ihop med viljan och strävan hos medborgare och beslutsfattare att nå en 

demokratisering.
11

 Demokratiseringsprocessen utgår bland annat från att beslut fattas i 

demokratisk ordning, men enligt Lauri Karvonen kan det urskiljas två åskådningar 

(”government by the people” och ”government for the people”), dvs. en styrning där folket är 

delaktiga i processen och en styrning där politikens följder skall komma majoritetens 

intressen tillgodo. En gemensam nämnare för båda åskådningarna är dock betydelsen av den 

socioekonomiska jämlikheten för medborgarna, skillnaden ligger i när den socioekonomiska 

jämlikheten skall infinna sig för att skapa en del av förutsättningen för demokratiseringen.
12

 

Karvonen hänvisar till kända demokratiforskare såsom Dietrich Rueschemeyer, Evelyne 

Huber Stephens och John Stephens när han menar att poängen med en demokrati av det 

formella slaget är när det sker en jämlikare fördelning mellan ekonomiska resurser och andra 

resurser. Demokratierna i världen är dock olika i hur fördelningen av dessa resurser ser ut.
13

  

 

I demokratibegreppet ingår folkstyre genom demokratiska val med majoritetsbeslut, tryck- 

och yttrandefrihet för alla medborgare, rättsäkerhet – lika inför lagen, föreningsfrihet.
14

 Lauri 

Karvonen utgår i sin bok Demokratisering från demokratibegreppet i den tolkningen att 

majoritetsprincipen skall vara den grundläggande riktlinjen för fördelning av makten inom 

politiken och dess beslut. Han visar vidare att det dock finns två sidor, den kollektiva och den 

individuella, där den senare har rätt att fritt välja ståndpunkt och där de flesta demokratiska 

fri- och rättigheterna utgår från individen. Karvonen hävdar att det i en demokrati finns 

påfrestningar mellan majoriteten och individen genom att de beslut som tas även skall beakta 

de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta kan vara en styrka i en stabil demokrati och 

                                                 
11

 Karvonen, Lauri, Demokratisering, (Lund, Studentlitteratur, 1997) s. 9-10  
12

 Ibid s. 14  
13

 Ibid s. 20-21 
14

 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1514.aspx den 2009-08-11 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1514.aspx
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som leder till att demokratin fortlever.
15

 Några av grundstenarna i demokratins resurser 

bedöms av Rothstein och Blomqvist vara sjukvården och skolan då dessa är två av 

välfärdsstatens kärnområden.
16

 Till detta kan även socialförsäkringarna och då framförallt 

sjukförsäkringen kopplas då dessa försäkringar bland annat syftar till att ge medborgarna en 

ekonomisk trygghet vid till exempel sjukdom. Demokrati handlar bland annat om att värna 

om medborgarna och att alla får möjligheten att leva på lika villkor, utan välfärdssystem 

såsom olika typer av socialförsäkringar så försvinner denna möjlighet för medborgarna.  

 

Demokratin kan enligt Dahl anses skydda de personliga intressena (frihet och personlig 

utveckling) hos medborgarna. Detta sker genom att medborgarna får den 

behovstillfredsställelse de önskar genom att de själva ser till att staten fattar de beslut som 

leder fram till att de personliga behoven kan tillgodoses. Om detta kan ske fullt ut är dock 

oklart, men det finns större chans att behoven tillfredsställs i en demokratisk stat.
17

 

 

2.3 Medborgarens frihet i en demokrati 

I en demokrati är det fullt möjligt att delar av medborgarnas fri- och rättigheter kan röstas bort 

vid majoritetsval. Detta utgår från en av demokratins grunder, nämligen den där lagar och 

förordningar fattas utifrån majoritetsval, vilket kan inskränka fri- och rättigheterna för 

medborgarna.
18

 Robert A Dahl för ett resonemang i sin bok Demokratin och dess antagonister 

kring begreppet frihet kontra demokrati. Han delar in frihet i tre kategorier. Den första är 

frihet i allmänhet med vilket han menar att medborgarna skall ha vissa rättigheter och 

möjligheter för att demokratin skall kunna fortgå dvs. yttrandefrihet, fria val och rätt att bilda 

opposition. Denna frihet främjas endast av en demokratisk stat eftersom en sådan stat ger ett 

större utrymme för medborgaren att leva i frihet utifrån en moralisk och intellektuell aspekt. I 

en demokrati får medborgaren själv ta ställning till olika beslut inom ramen för de beslut som 

fattas via majoritetsbeslut, detta gör att medborgaren själv kan tänka relativt fritt så länge den 

inte inskränker andras friheter.
19

  

Den andra kategorin av frihet är frihet till självbestämmande som enligt Dahl handlar om att 

medborgarna skall följa de lagar som de själv har varit med och beslutat om. Denna frihet 

handlar om att medborgaren via demokratin och majoritetsbesluten ansluter sig till de beslut 

                                                 
15

 Karvonen, Lauri (1997) s. 22  
16

 Blomqvist, Paula och Rothstein, Bo (2005) s 33 
17

 Dahl, Robert A. (2005) s 129 ff 
18

 Blomqvist, Paula och Rothstein, Bo (2005) s 26-27  
19

 Dahl, Robert A (2005) s 138 
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som tas gemensamt. Medborgaren får då en känsla av att vara med och bestämma även om 

besluten kan inskränka på den egna friheten. Majoritetsbeslut är en viktig del när det gäller 

frihet till självbestämmande, om minoritetsbeslut skulle föreligga istället innebär det att det 

egna självbestämmande inskränks via att det är ett fåtal som har tagit beslutet.
20

  

Den sista kategorin som Dahl tar upp är moralisk autonomi vilket innebär att medborgaren är 

självständig och har ett moraliskt tänkande som gör att denne kan fatta moraliskt riktiga beslut 

inom det aktuella området. Genom att medborgaren via demokratiska val och majoritetsbeslut 

själv har varit med och beslutat om lagar och regler som inskränker den medborgerliga 

friheten finns även större förutsättningar för att medborgaren moraliskt finner lagarna 

riktigare och därmed lever efter dessa. Den moraliska processen hos medborgaren stärks 

genom att besluten reflekteras, granskas och övervägs noga av medborgaren innan beslut 

tas.
21

  

 

Den medborgerliga demokratiska friheten kan motiveras genom att medborgarna själva har 

möjlighet att få lika rättigheter och skyldigheter när det gäller att få egen bestämmanderätt 

över sin livssituation. Men det kräver även att medborgaren inte använder staten som ett 

system för att inskränka andra medborgares rättigheter. Hur detta skall regleras beror på hur 

den demokratiska staten är uppbyggd. Det kan tänkas att om staten är avskild från 

medborgarna så finns det en risk att medborgaren inte behandlas som fri eller jämlik. Den 

medborgerliga friheten bedöms närmast utifrån vad medborgaren får göra i samhället kontra 

gentemot staten.
22

  

 

2.4 Välfärd 

En välfärdsstat är en stat med ett väl utbyggt och fungerande system för att tillgodose 

medborgarnas behov och rättigheter i fråga om sjukvård, skola och äldreomsorg samt att ge en 

grundläggande ekonomisk trygghet för alla medborgare.
23

  

John D. Stephens skriver i kapitel 2 i boken ”Welfare states in Transitions” att de 

skandinaviska länderna har välfärdssystem som är kända för sin generositet kombinerat med 

en ekonomisk tillväxt, låg arbetslöshet och ett särskilt högt deltagande av kvinnor i 

arbetslivet. Särskilt att beakta är den kombination av social jämlikhet och ekonomisk 

                                                 
20

 Dahl, Robert A. (2005) s 139 ff 
21

 Ibid s 141 ff 
22

 Held, David (1999) s. 326f, 395  
23

 Blomqvist, Paula och Rothstein, Bo (2005) s. 35 
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effektivitet.
24

 Enligt Bo Rothstein i boken Vad staten bör göra? Om välfärdsstatens moraliska 

och politiska logik finns det fyra olika delar i välfärdspolitik; offentligt producerad service, 

socialförsäkringssystem, enhetligt bidragssystem och behovsprövade insatser. Vidare pratar 

Rothstein om indelningen av välfärdspolitik mellan att vara generell och selektiv. Den 

svenska välfärdspolitiken kan betecknas som generell eftersom hela befolkningen (förutsatt 

medborgarskap) kan antas få ta del av den svenska välfärden genom hela livet. Deltagandet 

styrs av generella regler utan någon behovsprövning utifrån ekonomiska förutsättningar.
25

 Det 

svenska välfärdssystemet kan betecknas som serviceintensivt och innefattar bland annat barn- 

och äldreomsorg, utbildning och infrastruktur (i bemärkelsen av transportmedel). Stephens 

hävdar att det svenska systemet ger en social trygghet för alla medborgare där staten är den 

som är ansvarig för att servicen kommer alla tillhanda och därmed inte är 

vinstmaximerande.
26

 Den generella välfärdspolitiken kräver en högre skattenivå eftersom det 

är många som skall ta del av välfärden. Om välfärdspolitiken istället skulle vara selektiv 

skulle detta innebära att en stor kontroll- och prövningsfunktion skulle upprättas för att se 

vilka som har rätt att ta del av den och inte.
27

  Bo Rothstein och Paula Blomqvist uttrycker ett 

välkänt demokratiproblem i sin bok Välfärdsstatens nya ansikte, nämligen konsten att förena 

demokratiska majoritetsbeslut med den enskilda medborgarens fri- och rättigheter gentemot 

kollektivet. Bo Rothstein och Paula Blomqvists bok handlar om hur demokratin påverkas när 

staten privatiserar delar av välfärdssystemet. Det är viktigt att komma ihåg att vi har ett 

offentligt ansvar för vissa områden som för medborgarna i en demokrati är viktiga såsom 

sjukvård, utbildning och socialvård. Det viktiga i den processen är att komma ihåg den 

demokratiska ordningen.
28

  

 

Välfärd har en moralisk aspekt där det förekommer diskussioner om huruvida ansvaret för de 

enskilda handlingarna fråntas medborgarna utifrån alltför generösa regler i t ex 

sjukförsäkrings- eller arbetslöshetssystemen. Detta är diskussioner som har funnits med sedan 

välfärdssystemet införts i början av 1900-talet i Sverige. Det finns även en del undersökningar 

som visar att medborgarna i Sverige har gått från ett kollektivt tänkande till att tänka mer 

                                                 
24

 Stephens, John D. ”The Scandinavian Welfare States: Achievements, Crisis and Prospects” I Welfare States in 

Transition (ed.) Esping-Andersen, Gösta (Wiltshire, SAGE Publications Ltd 1996) s. 32  
25

 Rothstein, Bo, Vad staten bör göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, andra upplagan, 

(Stockholm, SNS Förlag, 2002) s. 25-27 
26

 Stephens, John D. (1996) s. 36 
27

 Rothstein, Bo (2002) s. 28-30  
28

 Blomqvist, Paula och Rothstein, Bo (2005) s 15 ff 
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individuellt vilket ger att lojaliteten mot välfärdssystemet har minskat.
29

 Ingemar Lindberg 

visar på en välfärdspolitisk triangel i sin bok Välfärdens idéer. Triangeln visar enligt Lindberg 

på att det finns ett förhållande mellan marknad, familj och stat. Välfärden påverkas av hur 

resten av samhället utvecklas i förhållandena på arbetsmarknaden och i familjerna. Triangeln 

påverkas också av synen på var ansvaret ligger, dvs. hos familjen, marknaden eller hos staten. 

Denna syn har förändrats över tiden och följer även till viss del ideologierna. En del i 

välfärden är att minska klasskillnaderna och att ge medborgarna möjlighet till frihet, att 

utveckla välfärden är således en idé om att alla skall ha rätt förutsättningar för överlevnad och 

allas lika rättigheter såväl som att medborgarna skall känna samhörighet och solidaritet.
30

  

 

                                                 
29

 Rothstein, Bo (2002) s. 31, 33 
30

 Lindberg, Ingemar, Välfärdens idéer Globalisering, elitismen och välfärdsstatens framtid, (Stockholm, Atlas 

1999) s. 13, 21 
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3. STUDIE – Den svenska sjukförsäkringen    

Det svenska styrelseskicket kommer först att kortfattat beskrivas, därefter kommer en 

beskrivning av den svenska välfärdens och socialförsäkringssystemets framväxt. Sist kommer 

en redogörelse av de förändrade sjukförsäkringsreglerna med fokusering på de regeländringar 

som trädde i kraft från och med den 1 juli 2008. 

  

3.1 Sveriges styrelseskick  

I början av 1900-talet infördes parlamentarism och allmän rösträtt i Sverige. 1907–1909 

infördes allmän rösträtt för män som hade en inkomst över en viss nivå samt betalade skatt till 

kommun och stat. För att kunna vara valbar till första kammaren var männen dessutom 

tvungna att ha en minimiinkomst motsvarande 1 000 kr på årsbasis eller en fastighet taxerad 

till minst 50 000 kr. Allmän rösträtt till riksdagen för kvinnor och alla män infördes under 

perioden 1919–1921. Sveriges dåvarande kung, Gustav V, försökte under lång tid att behålla 

sin makt över politiska beslut, men släppte 1917 makten till den dåvarande 

koalitionsregeringen bestående av socialdemokrater och liberaler. Tvåkammarsystemet fanns 

kvar till 1971 då ett enkammarsystem infördes i Sverige dit valen genomfördes via direktval 

och fördelningen blev proportionell gentemot rikets helhet.
31

  

 

Det svenska styret under perioden fram till 1932 bestod i en växlande regeringsmakt där olika 

inriktningar i politiken efterträdde varandra. Det växlande styret ledde till en så kallade 

utskottsparlamentarism, vilket innebär att politiken till stor del förflyttas till utskotten via 

riksdagen på grund av en instabil regeringssituation. 
32

 1932 hamnade Socialdemokraterna i 

regeringsställning och skulle så förbli under större delen av tiden fram till 1976 med undantag 

för samlingsregeringen som styrde under perioden för andra världskriget. Socialdemokraterna 

hade dock inte egen majoritet under perioden från 1932 utan hade ofta stöd av 

kommunisterna. 1954 tillsattes en författningsutredning där en genomgång av demokratin i 

Sverige gjordes gällande valsätt, kammarsystem, parlamentarism och folkomröstningssystem. 

I riksdagen 1959 antogs en lag om tilläggspension (Allmänna tilläggspensionen, ATP) med en 

rösts marginal. Efter detta kom fler lagar gällande en förändrad social politik, bland annat 

lagar om semesterrätt och regleringar av arbetstid. För att finansiera detta infördes så kallad 

indirekt beskattning. 1963 lämnade författningsutredningen sitt betänkande där det bland 

                                                 
31

 Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf, Halvarson, Arne, Sveriges statsskick Fakta och perspektiv, (Kina, Liber AB, 

2009) s. 9-10, 68 
32

 Ibid s. 10-13  
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annat föreslogs en enkammarriksdag, direktval av folket var fjärde år och att 

parlamentarismen skulle finnas med i författningen. Efter författningsutredningen tillsattes en 

grundlagsberedning som 1972 föreslog en reform i författningen. Efter att reformen röstats 

om i två omgångar med ett riksdagsval mellan antogs grundlagsändringen 1974 och trädde i 

kraft från och med den 1 januari 1975. Detta gav ett enkammarsystem i riksdagen med 350 

ledamöter, varav 10 fasta och 40 tilläggsmandat som utses genom direkta val. 

Parlamentarismen skrevs in i författningen. I författningen skrevs även in om hur en 

missförtroendeförklaring skall lämnas. I den nya grundlagen infördes ett proportionellt 

valsystem utifrån riket och mandatperioden sattes till tre år. Rösträtt fick de som fyllt 19 år 

året innan valet (vilket ändrades till 18 år).
 33

 Sveriges grundlagar består av regeringsformen, 

successionsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. I 

regeringsformen återfinns grunderna för Sveriges statsskick, fri- och rättigheter samt vilka 

uppgifter som ligger på regering, riksdag och förvaltningen.  

 

Inledningen i regeringsformen säger att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” vilket 

följs av att under paragraf två framhålls att den offentliga makten i Sverige skall ”utövas med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”. 

Fortsättningen under paragraf två i regeringsformen säger att medborgarens enskilda välfärd 

skall vara en grund för det offentliga arbetet. Särskilt skall arbetet bland annat beakta 

medborgarens möjlighet till hälsa, utbildning och arbete. Detta för att ge en trygghet och 

social omtanke.
34

 Det svenska folkets inflytande har stärkts genom införandet av 

parlamentarismen i Sverige. Detta eftersom folket genom allmänna val till riksdagen ger sina 

företrädare i partierna makten att besluta kring frågor som rör alla medborgare i staten 

Sverige. Regeringen blir riksdagens verkställande makt som med hjälp av den offentliga 

förvaltningen genomför det som riksdagen har beslutat om.
35

 Genom grundlagarna om 

yttrandefrihet och tryckfrihet finns det möjlighet för medborgarna i Sverige att ge uttryck för 

sina åsikter i olika politiska beslut. Parlamentarismen i Sverige innebär således att statschefen 

(monarken) inte har någon egentlig makt. Makten ligger istället hos regeringen om denne 

sitter i majoritetsställning. Regeringen skall ha riksdagens (parlamentets) förtroende och om 

en majoritet i riksdagen inte har detta förtroende kan regeringen avsättas. Ledamöterna till 

riksdagen röstas fram i val som är allmänna och där medborgarna har lika rösträtt. Den 

                                                 
33

 Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf, Halvarson, Arne (2009) s. 16-21 
34

 Regeringsformen 1 kap. 1 och 2 §, Kungjord genom KK 1974:152, (Senast omtryckt SFS 2003:593)   
35

 Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf, Halvarson, Arne (2009) s. 31 
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offentliga makten utövas i nästa led genom lagarna som gäller såväl domstolar, 

förvaltningsmyndigheterna som riksdag och regering. Det är genom lagarna som dessa 

verksamheter skall beakta saklighet och opartiskhet vid varje medborgares likhet inför 

lagen.
36

  

 

3.2 Svensk välfärd och det svenska socialförsäkringssystemet  

Den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige under sista delen av 1800-talet och första 

delen av 1900-talet var en process där Sverige ganska snabbt gick från att vara ett 

bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. Denna process började redan 1842 då 

folkskolereformen gjorde att utbildningsnivån i Sverige blev högre. Infrastrukturen 

förbättrades vilket gjorde att förutsättningarna för industrin att växa blev bättre och Sverige 

fick en gemensam ekonomisk sammanhållning. Industrialismens framväxt gjorde att nya 

städer kom till liksom att en arbetarklass och medelklass växte fram. Den offentliga sektorn 

liksom handeln växte parallellt med industrisektorn. Arbetslösheten under den här perioden 

var tämligen låg, men förhållandena för arbetarklassen var ganska påver och det sociala 

skyddsnätet var inte utvecklat nämnvärt. Under tiden för första världskriget rådde viss brist på 

varor i kombination med ett överskott av pengar. Första världskriget gjorde således att 

Sveriges ekonomi inte blev renodlat liberal (frihet i handel och ekonomiska transaktioner 

mellan länder) utan staten ansåg sig tvungen att ingripa mot den stigande inflationen genom 

att bland annat sänka reallönerna. I de korta perioderna av ekonomisk nedgång som fanns 

under Sveriges övergång från bondesamhälle till industrisamhälle gick staten in med olika 

åtgärder för att korta ner perioderna av högre arbetslöshet. Depressionen som förelåg under 

perioden 1929–1933 och som ledde till en stor arbetslöshet i Sverige gav en överenskommelse 

mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna 1933.
37

 

 

Förstadiet till den svenska välfärdspolitiken kan hittas i slutet av 1800-talet då ett socialt 

engagemang från överklassen tog mer formella former. Tankarna bakom detta var bland annat 

att ge omsorg till de svaga och utsatta, ansvarsfördelningen mellan medborgare, arbetsgivaren 

och överklassen förtydligades samtidigt som en behovsprövning för att få ta del av systemen 

skedde. Detta för att den enskilda medborgaren inte skulle mista sin arbetsvilja. Idén kring 

detta var bland annat att sociala problem ofta förelågs av individuella orsaker och att 

                                                 
36

 Sveriges riksdag, Sveriges grundlagar och riksdagsordningen 2007,(Sveriges riksdag, 2007) s. 18-20 
37

 Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf, Halvarson, Arne (2009) s. 10-13 
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klassamhället inte skulle ifrågasättas närmare.
38

 Välfärdsstaten Sverige växte fram under 

efterkrigstiden (samtida med stora delar av västvärlden) och gav ett system där staten skulle 

ha ett kollektivt ansvar för den sociala välfärden, dvs. det fanns en uppfattning om att staten 

skulle tillhandahålla vissa sociala och ekonomiska resurser för att ge medborgarna 

förutsättningar för att komma ur kunskapsbrist, fattigdom och sjukdom.
39

 Det 

socialdemokratiska styret som skedde under stor del av efterkrigstiden och som också 

formade delar av det svenska välfärdssystemet hade sin utgångspunkt i arbetarnas situation. 

Tanken var att arbetarna skulle ha en trygghet vid bland annat arbetslöshet och sjukdom, men 

politiken övergick sedan till att skapa ett välfärdssystem för alla grupper. Vetenskapen fick en 

betydande roll i hur samhället skulle organiseras, syftet med politiken var att förebygga 

sociala problem som föranleddes av att samhället var fel organiserat. Överst stod 

samhällsnyttan vilket ledde till att individens intressen kom i andra hand.
40

  

 

De liberala tankegångarna har haft stark genomslagskraft inom den svenska politiken och i det 

svenska samhället. Dessa tankegångar har bland annat krävt en omstrukturering av den 

offentliga sektorn då denna har varit alldeles för krävande ekonomiskt. De liberala 

tankegångarna har även fört fram idéer om att samhället skall bli mer individualiserat där alla 

medborgare skall kunna välja t ex sjukvård eller utbildning. En annan aspekt på 

förändringarna i det svenska välfärdssystemet är att grunderna till systemet utformades under 

efterkrigstiden, men den värld som vi lever i idag är väldigt olik den för femtio år sedan. Det 

har skett sociala förändringar såsom minskad ojämlikhet mellan könen, fler högutbildade 

medborgare och en ökad kulturell mångfald till följd av invandring. Varje medborgare har 

numera även lättare att skaffa sig en egen identitet – identiteten ärvs inte i samma utsträckning 

som den tidigare har gjorts, vilket gör att medborgarna också kräver större valmöjligheter i 

skapandet av den egna identiteten.
41

 

 

De svenska socialförsäkringarna är en grund för de svenska medborgarnas ekonomiska 

trygghet vid t ex sjukdom, arbetslöshet eller hög ålder. Försäkringarna finansieras av 

obligatoriska avgifter relaterade till medborgarens inkomst. Socialförsäkringarna innefattar 

alla medborgare i Sverige och är ett offentligt trygghetssystem som bland annat innefattar 

obligatoriska, offentligt administrerade försäkringar såsom sjukförsäkring och 
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 Lindberg, Ingemar (1999) s. 24-30 
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arbetslöshetsförsäkring.
42

 Sjukförsäkringen är en allmän försäkring medan 

arbetslöshetsförsäkringen är en frivillig försäkring. De flesta socialförsäkringarna i Sverige är 

inkomstrelaterade vilket gör att medborgaren måste ha haft en arbetsinkomst för att kunna ta 

del av försäkringen. Det finns även ytterligare krav för att få del av sjukförsäkringen såsom 

till exempel att arbete ska ha förelegat en viss tid bakåt i tiden innan försäkringen kan träda i 

kraft.
43

 I de privata försäkringarna (t ex hemförsäkring) finns ett avdrag i ersättningen till en 

viss del som kallas självrisk, detta för att människorna i möjligaste mån skall försöka 

förhindra att en skada uppstår. I de svenska socialförsäkringarna finns självrisken i form av att 

inkomstförlusten endast kompenseras till en viss del, karensdag föreligger och att ersättningen 

endast utbetalas under en begränsad tid.
44

 Denna självrisk har under årens lopp förändrats av 

olika anledningar (se vidare under punkt 3.3).  

 

3.3 Historisk tillbakablick i sjukförsäkringen  

Det svenska socialförsäkringssystemet började utvecklas under 1910-talet. Tanken var att 

systemet skulle administreras av staten och alla medborgare skulle kunna ta del av den. 

Arbetslöshetsförsäkringen stod från början utanför systemet och organiserades istället av 

arbetslöshetskassorna, först på 1930-talet fick denna försäkring stöd av staten, men 

administrationen sköts fortfarande av respektive kassa.
45

 Systemet för arbetslöshetskassor 

som växte fram under början av 1900-talet byggde till stor del på det egna ansvaret och det 

egna intresset för att skapa ett skyddsnät till alla. Det byggde även på krav på ansvar och 

ömsesidighet i bland annat tillämpningen av reglerna samt att solidaritet skulle föreligga inom 

gruppen som var ansluten till samma arbetslöshetskassa.
46

  

 

1955 införde den socialdemokratiska regeringen en obligatorisk sjukförsäkring, försäkringen 

byggde på principen om inkomstbortfall vid sjukdom. Fram till 1991 var försäkringen relativt 

förmånlig och i princip utgavs ersättning med hundra procent vid sjukdom, nittio procent från 

sjukförsäkringen och tio procent från avtalsförsäkringarna. Reglerna för både 

sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har förändrats under åren från 1962 då lagen 

om allmän försäkring (AFL) kom till. Förändringarna har främst handlat om huruvida endast 

sjukdom är skäl för förtidspension eller ej, men förändringarna har även handlat om hur 
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självrisken skall se ut samt vilket ansvar arbetsgivarna skall ta när en anställd blir sjuk. 

Förändringarna i sjukförsäkringen har till viss del skett utifrån konjunkturen på 

arbetsmarknaden likväl som att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen också har skett 

utifrån konjunkturen. Ett exempel på detta är att under en period på 1970-talet togs hänsyn till 

ålder och hur arbetsmarknaden såg ut när en person beviljades förtidspension, det var inte 

nödvändigt att personen hade sjukdom som grund när denne beviljades förtidspension. Under 

perioden av högkonjunktur på 1980-talet framfördes åsikter om att minska i sjukförsäkringen 

för att på så sätt öka arbetsutbudet samtidigt som kostnaderna för socialförsäkringarna 

minskades. Kostnaderna för socialförsäkringarna hade ökat kraftigt under perioden fram till 

1980-talet till följd av de generösa reglerna kring framförallt beviljandet av förtidspension 

utifrån både medicinska och/eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Som en följd av detta 

ändrades reglerna i sjukförsäkringen i början av 1990-talet genom att möjligheten till att få 

förtidspension av enbart arbetsmarknadsmässiga skäl togs bort. I och med den ekonomiska 

krisen under 1990-talet minskades ersättningsnivån, karensdag infördes och arbetsgivaren 

skulle betala sjuklön de första veckorna av sjukperioden. Till detta kom även ett ökat 

arbetsgivaransvar för rehabilitering av den sjukskrivne. Förändring skedde också på så sätt att 

den totala ersättningsnivån (ersättning från den allmänna försäkringen tillsammans med 

ersättningen från avtalsförsäkringen) sänktes samt att möjligheten till att få förtidspension på 

arbetsmarknadsmässiga skäl togs bort. I samband med dessa förändringar i sjukförsäkringen 

och ersättningsnivån förelåg flera diskussioner kring den orättvisa som ansågs föreligga 

beroende på vilken grupp medborgaren tillhörde. Denna diskussion uppkom av att de 

avtalsförsäkringarna såg olika ut beroende på om medborgaren var tjänsteman eller arbetare. 

Tjänstemännen fick via avtalsförsäkringarna behålla den högre ersättningsnivån medan 

arbetarna fick en sänkt nivå. Ett syfte med förändringarna i sjukförsäkringen var att öka 

motiveringen till arbete, att det inte skulle löna sig att vara sjukskriven jämfört med att arbeta. 

I och med att vissa avtalsförsäkringar gav lika hög ersättningsnivå som tidigare ansågs detta 

incitament ej uppnått. Ur denna diskussion kom en lagstiftning som syftade till att den totala 

ersättningsnivån sänktes för alla, om en medborgare fick högre grad av ersättning från 

avtalspensionen sänktes nivån på ersättning från sjukförsäkringen så att den totala 

ersättningsnivån inte översteg en viss bestämd nivå.
47
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För de som av olika skäl erhåller eller redan från början har någon eller några 

funktionsnedsättningar som medför att de inte kan nå ett arbete på arbetsmarknaden finns 

möjlighet att få en längre tids ersättning från det offentliga systemet. I alla industriella länder 

finns ersättningar till dessa medborgare vilket i vissa länder benämns invalidpensioner. För 

denna grupp tas ofta hänsyn till både det arbetsmarknadsmässiga läget och de medicinska 

orsakerna till nedsättningen som medför en oförmåga till arbete.
48

 I Sverige har denna typ av 

ersättning benämnts förtidspension respektive sjukbidrag (tidsbegränsad sjukersättning).  

1997 försvann möjligheten till att få förtidspension till följd av både medicinska och 

arbetsmarknadsmässiga skäl i kombination. 2003 ändrades benämningen på förtidspension 

och sjukbidrag till sjukersättning och aktivitetsersättning
49

. När denna förändring skedde bytte 

sjukersättningen sin tillhörighet från pensionsförsäkringen till sjukförsäkringen. Beräkningen 

av ersättningens storlek ändrades också på så sätt att beräkningen baserades på inkomsterna 

ett antal år innan tidpunkten för försäkringen skulle börja gälla istället för som tidigare då den 

beräknades på samma sätt som ålderspensionen.
50

  

 

3.4 Sjukförsäkringen från och med den 1 juli 2008  

2008 reformerades sjukförsäkringen ytterligare och i de nya reglerna lades mer fokus på 

försäkringstagarens arbetsförmåga. Ersättning i form av sjukpenning begränsas till ett år, rätt 

till sjukpenning efter ett år ges bara till den som inte kan utföra något arbete alls på den 

reguljära arbetsmarknaden.
51

  

 

I regeringens proposition 2008/07:136 överlämnad den 19 mars 2008 framgår att fokus flyttas 

till den försäkrades arbetsförmåga och att en effektivisering av sjukförsäkringsprocessen skall 

till. En rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för bedömande av den försäkrades 

arbetsförmåga skapades utifrån detta nya fokus. Dessa fasta tidpunkter är dag 90 och dag 180 

under pågående sjukskrivning. Från och med dag 91 skall den försäkrades arbetsförmåga 

bedömas mot ett annat arbete hos arbetsgivaren, från och med dag 181 skall arbetsförmåga 

bedömas mot den reguljära arbetsmarknaden. För de försäkrade som inte uppbär någon 
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anställning vid sjukskrivningens start bedöms arbetsförmågan direkt enligt reglerna vid dag 

181. Sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten utbetalas 

som längst till och med dag 364 inom en ramtid av 450 dagar. Med ramtid menas att om den 

försäkrade har fått ersättning i form av sjukpenning, ersättning för merutgifter eller 

rehabiliteringspenning under 450 dagar bakåt från sjukskrivningens start, så skall dessa dagar 

räknas av från de 364 dagar av sjukpenning motsvarande 80 procent som kan utges enligt de 

nya reglerna. Detta gäller även för de dagar som sjuklön utbetalats. Efter dag 364 betalas 

sjukpenning endast ut i form av förlängd sjukpenning (75 procent av den 

sjukpenninggrundande inkomsten) eller fortsatt sjukpenning (80 procent av den 

sjukpenninggrundande inkomsten). Den förlängda sjukpenningen kan utbetalas under 

maximalt 550 dagar. Den sjukpenningsform som benämns fortsatt sjukpenning är för de 

försäkrade som har synnerliga skäl och de skall fortsättningsvis erhålla 80 procent av den 

sjukpenninggrundande inkomsten. Om sjukperioden har föranletts av en arbetsskada kan 

sjukpenning betalas ut över 364 dagar. Med sjukperiod räknas även karensdag och 

sjuklöneperiod från arbetsgivaren in. Sjukersättning kan endast beviljas om den försäkrades 

arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt, möjlighet till att beviljas tidsbegränsad sjukersättning 

upphör.
52

  

 

En del av den kommande texten är ej nyheter från den 1 juli 2008 men innebär grunden för 

reglerna kring sjukpenning varför det är viktigt att ha med i bilden kring reglerna i 

sjukförsäkringen. Sjukpenning erhålls om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdel, 

hänsyn får ej tas till arbetsmarknadsmässiga, sociala, ekonomiska eller liknande skäl. 

Sjukdomsbegreppet i detta sammanhang innebär att arbetsförmågan är nedsatt på grund av 

sjukdom och föreligger även efter det att sjukdomen upphört. Om arbetsförmåga saknas helt 

erhålls hel sjukpenning, om arbetsförmåga föreligger med en fjärdedel erhålls tre fjärdedels 

sjukpenning, om arbetsförmåga föreligger motsvarande halvtid erhålls halv sjukpenning och 

om arbetsförmåga föreligger med tre fjärdedelar erhålls en fjärdedels sjukpenning. 

Arbetsförmågan skall bedömas utifrån den försäkrades möjligheter att helt eller delvis utföra 

sina egna eller andra arbetsuppgifter utifrån sjukdomstillståndet och dess påverkan på 

arbetsförmågan. Hur stor del av arbetsförmågan som bedöms nedsatt skall bedömas utifrån 

den försäkrades normala arbetstid per dag. Genom de nya reglerna skall det bedömas 

huruvida den försäkrade från och med den 91 dagen kan försörja sig efter en omplacering hos 
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arbetsgivaren. Från och med dag 181 skall det bedömas huruvida den försäkrade kan försörja 

sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Rätt till ersättning i form av sjukpenning 

efter dag 181 kan endast ges om den försäkrade på grund av särskilda skäl inte kan försörja 

sig genom annat arbete. Från och med dag 365 skall den försäkrades arbetsförmåga alltid 

bedömas gentemot förmågan att försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Vid beräknandet av det totala antalet dagar som den försäkrade har uppburit sjukpenning 

under 365 dagar så skall det beaktas om denne har förvärvsarbetat mindre än 90 dagar under 

perioden eller inte. Om förvärvsarbete har skett skall detta räknas ihop i den totala 

sjukperioden. Bedömning av arbetsförmågan görs gentemot högst ett heltidsarbete.
53

  

 

För att erhålla ersättning från sjukförsäkringen skall den försäkrade skriftligen göra anspråk 

på ersättning i en särskild försäkran. I försäkran skall sjukdom, arbetsuppgifter och den egna 

bedömningen av arbetsoförmågan framgå. Försäkran skall intygas på heder och samvete. Den 

försäkrade skall även lämna ett medicinskt underlag som styrker nedsättning av 

arbetsförmågan från och med den sjunde dagen efter sjukdomen inträtt. Om 

Försäkringskassan ber om det skall den försäkrade lämna en särskild, utförlig försäkran om 

dennes nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom. I försäkran ingår även närmare 

beskrivning av den försäkrades arbetsuppgifter och den egna bedömningen av 

arbetsförmågan. Enligt de nya reglerna från den 1 juli 2008 ska även den försäkrade lämna ett 

särskilt intyg till Försäkringskassan från sin arbetsgivare som talar om huruvida arbetsgivaren 

kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller inte utifrån den försäkrades arbetsförmåga trots 

sjukdom.
54

  

 

För att beviljas sjukersättning skall den försäkrades arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt 

på grund av sjukdom. Åtgärder i form av medicinsk behandling och/eller rehabilitering skall 

ha skett och eventuella ytterligare åtgärder som kan ske inom ramen för detta skall inte 

bedömas öka den försäkrades arbetsförmåga ytterligare. Även övriga rehabiliteringsåtgärder 

skall vara uttömda såtillvida att de inte bedöms öka den försäkrades arbetsförmåga. Detta gör 

alltså att om alla behandlingar och rehabiliteringsåtgärder som kan förbättra den försäkrades 

arbetsförmåga inte är uttömda kan den försäkrade inte heller beviljas sjukersättning enligt de 

nya reglerna. Sjukersättning ges tidigast från och med det år den försäkrade fyller 30 år och 

längst till och med den månad som ligger före den månad som den försäkrade fyller 65 år, 
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ersättningen kan endast utges tills vidare. Aktivitetsersättning kan utbetalas om den 

försäkrades arbetsförmåga bedöms nedsatt under minst ett år framåt. Ersättningen ges tidigast 

från och med det år den försäkrade fyllt 19 år och längst till och med månaden innan den 

försäkrade fyller 30 år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad och ges för längst tre år i taget. 

Arbetsförmågan ska bedömas utifrån om den försäkrade har möjligheten att försörja sig själv 

genom arbete på arbetsmarknaden eller inte. Bedömningen skall göras i förhållande till ett 

heltidsarbete. Sjuk- eller aktivitetsersättning kan sökas hos Försäkringskassan enligt 

föreskrivna regler. Om en försäkrad redan uppbär sjukpenning eller någon annan ersättning 

från sjukförsäkringen har Försäkringskassan rätt att pröva rätten till sjukersättning eller 

aktivitetsersättning utan att den försäkrade har ansökt om detta.
 55

  

 

3.4.1  Regleringsbrev för budgetåret 2009  

Försäkringskassans mål under 2009 är att verka för en sjukskrivningsprocess som 

kännetecknas av aktiva och tidiga insatser för att undvika långa sjukskrivningar samt ge 

medborgarna förutsättningar för att återgå i arbete efter sjukfrånvaro. Pågående reformer inom 

sjukförsäkringen tillsammans med en omfattande omorganisation inom Försäkringskassan 

anses vara en utmaning för myndigheten. Regeringen bedömer att reformerna inom 

sjukförsäkringen skall minska utanförskapet genom ökade möjligheter att återgå i arbete för 

de medborgare som varit långtidssjukskrivna samt skapa en mer aktiv sjukskrivningsprocess. 

En del i detta är att Försäkringskassan stärker sin prövning till ersättningarna, utökar sin 

information till medborgarna och andra samarbetspartners samt underlättar övergången från 

sjukskrivning till åter i arbete via samarbete med Arbetsförmedlingen. Det anges vidare vara 

av vikt att förhindra att ersättning betalas ut till de medborgare som inte är berättigade. Det 

övergripande politiska målet är att kunna ge medborgarna en ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och handikapp. Försäkringskassan skall även genomföra uppföljning av samverkan och 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
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3.5 Studie – en sammanfattning   

Utgångspunkten för studien är de förändringar som trädde i kraft från och med den 1 juli 2008 

i den svenska sjukförsäkringen. För att förstå varför dessa förändringar är intressanta ur denna 

uppsats perspektiv så har en bild getts av dess bakgrund, framväxt och de förändringar i 

försäkringen som tillkommit under åren. Sverige är en stat som kan betecknas både som 

demokratisk och som en välfärdsstat. Den svenska sjukförsäkringen bedöms vara en del av 

det välfärdssystem som skall komma de svenska medborgarna till del när de själva inte kan 

klara sin försörjning på grund av sjukdom. Demokratin i Sverige växte fram under en ganska 

kort period och genom demokratiseringen förflyttades makten från monarken till riksdagen 

(parlamentet) och regeringen. Sverige fick en beslutande, en verkställande och en dömande 

maktfördelning där beslut i riksdagen krävs innan verkställighet sker via bland annat 

domstolar och förvaltningsmyndigheter (gällande sjukförsäkringen så är Försäkringskassan 

förvaltningsmyndighet). Den svenska regeringsformen från 1974 fastställer att all offentlig 

makt skall utgå från folket och att den offentliga makten skall utövas utifrån alla människors 

lika värde, frihet och värdighet. Vidare skall den enskilda medborgarens välfärd vara grund 

för det offentliga arbetet och medborgarens möjlighet till hälsa, utbildning och arbete skall 

beaktas för att ge medborgarna trygghet och social omtanke. De allmänna, fria valen som sker 

till riksdagen stärker den demokratiska ordningen likväl som den stärker den medborgerliga 

friheten i Sverige utifrån tanken om yttrandefrihet. De lagar som styr de svenska medborgarna 

är beslutade av riksdagen där ledamöterna är tillsatta proportionellt utifrån hur landets 

population ser ut. Lagarnas förlängda armar blir förvaltningarna och domstolarna och det är 

här den verkliga prövningen av varje enskild medborgares frihet sker.  

 

Svensk politik präglades under större delen av 1900-talet av det socialdemokratiska blocket 

och där utgångspunkten var arbetarnas situation. Detta kom av att demokratiseringen skedde 

under en period då Sverige industrialiserades och många medborgare gick från att livnära sig 

via jordbruk till att livnära sig som industriarbetare. Den nya arbetarklassen som växte fram 

saknade i många hänseenden ett ekonomiskt skyddsnät och olika typer av arbetslöshetskassor 

växte fram. Hos de styrande förelåg en dialog kring en statlig sjukförsäkring och 

pensionsförsäkring för att skapa en trygghet för medborgare som bland annat drabbades av 

sjukdom. Sjukförsäkringen som kom 1962 (Lagen om allmän försäkring) har länge kunnat 

anses relativt förmånlig då medborgarna har haft stora möjligheter att ta del av den utan någon 

närmare kontroll eller behovsprövning. Efter författningsutredningen och den 

grundlagsändring som skedde 1974 blev medborgarnas väl och ve mer i fokus genom 
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regeringsformen. Under perioder när de statliga finanserna varit i gungning har det dock 

framförts åsikter om att en översyn av reglerna i sjukförsäkringen bör ske för att minska 

belastningen på systemet likväl som de ökade kostnaderna. Dessa förändringar har skett 

successiv genom införande av andra regler kring hur rätten till sjukpenning skall bedömas 

utifrån bland annat kriterier om arbetsförmågan i förhållande till sjukdom, införande av 

karensdag samt ändrade kriterier för att erhålla sjukersättning.  

 

En medborgerlig frihet innebär även en viss del av jämlikhet, under årens lopp har röster höjts 

för att den svenska sjukförsäkringen inte har varit jämlik mellan de olika samhällsklasserna då 

vissa avtalsförsäkringar har gett olika hög ekonomisk ersättning. Detta regleras via lagen idag. 

För att kunna ta del av försäkringen så skall det även kunna göras en inkomstberäkning. De 

medborgare som inte haft någon inkomst kan således heller inte få del av ersättningen i 

försäkringen. Detta skapar i förlängningen en grupp av medborgare som står utanför den 

delen av den svenska välfärden som skall ge medborgarna trygghet vid inkomstbortfall vid 

sjukdom. Gruppen blir istället hänvisade till socialtjänstlagen och reglerna kring 

försörjningsstöd.  

 

Den svenska regeringen ville med den förändring i försäkringen som skedde från och med den 

1 juli 2008 flytta fokus från sjukdom till att ta tillvara på den arbetsförmåga som medborgaren 

kan tänkas ha trots sin sjukdom. Fokuseringen har lett till att ersättningen från 

sjukförsäkringen är tidsbegränsad med vissa hållpunkter för när och hur bedömningen om 

fortsatt rätt till sjukpenning skall ske. Kriterierna för att erhålla sjukersättning har stramats åt 

och där arbetsförmågan uteslutande skall vara nedsatt på grund av sjukdom och ingen hänsyn 

skall tas till andra faktorer såsom till exempel sociala eller arbetsmarknadsmässiga. 

 

Studien har genomförts genom att följa den svenska sjukförsäkringens tillkomst och 

förändringar i förhållande till den förändring som det svenska samhället och staten har 

genomgått under perioden från tidigt 1900-tal till nutid. För att förstå utvecklingen av 

försäkringen och varför den kom till så har fakta samlats och delgetts av hur Sverige gick från 

bondesamhälle till en industristat med välfärdssystem som skall främja den enskilda 

medborgarens frihet och jämlikhet. Demokratiseringen, utvecklandet av välfärdssystemen och 

den ökande individualiseringen i det svenska samhället har även visat sig i politiken när det 

gäller införandet av mer liberala tankegångar i välfärdssystemen såsom till exempel större 

möjlighet till valfrihet. I sjukförsäkringssystemet finns dock föga utrymme för valfrihet då det 
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är förvaltningsmyndigheten (Försäkringskassan) som är den som beslutar om rätt till 

ersättning eller inte utifrån de kriterier som är satta i regeringens lagförslag och som är 

beslutad av riksdagen.  
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4. AVSLUTNING  

Utgångspunkten i detta kapitel är uppsatsens syfte och dess frågeställning. Svaret på 

frågeställningen återfinns under första delen och i slutsatsen framkommer ett resonemang 

utifrån uppsatsens syfte. Sist i kapitlet finns en sammanfattning av uppsatsen.  

 

4.1 Analys  

Syftet med denna uppsats är att sätta den medborgerliga friheten inom en demokratisk stat i 

relation till ett välfärdssystem som kan komma medborgaren tillgodo i en välfärdsstat. 

Utgångspunkten i frågeställningen är den förändring som skett i det svenska 

sjukförsäkringssystemet från och med den 1 juli 2008. Dessa förändringar sätts i relation till 

vad begreppet frihet i en demokratisk stat innebär. Frågeställningen som ligger till grund är: 

 

 Kan den medborgerliga friheten hamna i en motsatsställning vid förändring av ett 

välfärdssystem?  

 

Om en medborgerlig frihet kan innebära att varje medborgare skall avstå en viss del av sin 

frihet för att staten skall kunna ge samtliga medborgare en trygghet kräver det att alla avstår 

från denna del av den individuella friheten. Det kräver även att varje medborgare har 

förtroende för de personer som de väljer som representant/er till riksdag och i förlängningen 

till regeringen. Friheten begränsas direkt eller indirekt genom de lagar som beslutas för att 

kunna hålla ihop staten och upprätthålla demokratin. Så långt kan det anses finnas en 

individuell, medborgerlig frihet i Sverige genom de allmänna valen som sker till den svenska 

riksdagen var fjärde år. I Sverige finns allmän rösträtt för kvinnor och män som befinner sig i 

en ålder över 18 år. Ett proportionellt valsystem finns och valet av riksdagsledamöterna sker 

var fjärde år där fördelningen av mandaten sker utifrån rikets proportioner. Den svenska 

medborgaren avstår således en del av sin frihet i och med det svenska valsystemet där 

representanterna som skall styra staten röstas fram.  

 

Vidare kan en demokratisk ordning innebära att makten skall delas mellan flera enheter för att 

ge skydd gentemot varandra samt för att fungera som kontrollfunktioner gentemot varandra. 

Detta för att uppnå en jämvikt inom makten men även för att nå en jämvikt mellan makten 

och folket. Det svenska statsskicket innebär en fördelning av makten mellan regering, riksdag 

och de lagar som upprätthålls av domstolarna och till viss del även av förvaltningarna. Den 
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svenska regeringsformens grund är att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” och 

detta sker genom de allmänna val till riksdagen som sker var fjärde år. Detta tyder på att 

Sveriges medborgare avstår en viss del av sin frihet genom att delta i dessa val och välja sina 

representanter. Regeringen är riksdagens verkställare av beslut och för att skapa ett rättssäkert 

system finns domstolar och förvaltningar som skall se till att maktbalansen fortlever.  

 

I nästa kapitel i regeringsformen finns att varje medborgares välfärd skall kunna fortgå och 

det offentliga arbetet kring detta skall ske utifrån den enskilda medborgarens frihet och 

värdighet. Denna välfärd finansieras av skatter som kommer alla medborgare till last och även 

till del i den avsikten att inkomst är beskattad i Sverige och varje medborgare har rätt till 

utbildning och sjukvård på lika villkor oavsett bakgrund.  

 

Den demokratiska processen som lett fram till det statsskick och den välfärd som finns i 

Sverige idag kan tänkas ha sin början under 1800-talet då medborgarna fick en ökad 

utbildningsnivå. Processen fram till att bli ett industrisamhälle gick relativt snabbt i Sverige. 

Ekonomin för staten växte sig starkare och så även för vissa samhällsklasser som förmodligen 

begärde mer och mer inflytande över politiken och i förlängningen även över ekonomin. Detta 

ledde i sin tur fram till den allmänna rösträtten för både män och kvinnor oavsett 

samhällsklass. De socialdemokratiska tankarna som präglade större delen av 1900-talet och 

som lade grunden för de välfärdssystem som finns idag visar på tankar kring att alla 

medborgare skall få förutsättningar för att få sina individuella mål tillgodosedda. De som 

behöver hjälp av kollektivet skall få detta genom olika system såsom till exempel från 

sjukförsäkringen. Ett mål med dessa skyddsnät uppges ha varit att medborgarna skulle få en 

större möjlighet att komma från kunskapsbrist, fattigdom och sjukdom.  

 

Var eftersom staten Sverige har blivit starkare ekonomiskt så har även en viss valfrihet inom 

de offentliga systemen såsom inom till exempel utbildning och sjukvård arbetats fram. Dessa 

förändringar ökar givetvis på den demokratiska friheten för svenska medborgare i sitt sökande 

efter den egna identiteten. Det kan tolkas som att i Sverige består den medborgerliga friheten i 

att kunna uttrycka åsikter, allmän rösträtt, valfrihet och jämlikhet inför lagen. Men för att ta 

del av sjukförsäkringssystemet måste medborgaren bland annat uppfylla vissa arbetsmässiga 

förutsättningar för att kunna få en sjukpenninggrundande inkomst som ersättningsnivån skall 

utgå från. Dessa regler har funnits med sedan lång tid i försäkring och är således inte något 

nytt i detta sammanhang. Begränsningen som sker i den medborgerliga friheten vid en sådan 
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stor förändring i sjukförsäkringen som skett i och med de nya reglerna från den 1 juli 2008 är 

att det finns tydliga tidsgränser för vad som skall ske efter en viss tids sjukskrivning. 

Införandet av rehabiliteringskedjan där ett stort ansvar läggs på den försäkrade genom att till 

exempel bli ålagd att visa intyg från sin arbetsgivare om att det inte finns arbetsuppgifter som 

den kan utföra under sin sjukskrivning påverkar den enskildes frihet i den meningen att 

medborgaren blir utlämnad till arbetsgivarens goda vilja att finna nya arbetsuppgifter utifrån 

den uppkomna situationen. Rehabiliteringskedjan bygger på givna tidsgränser där förmågan 

till arbete skall bedömas mot olika arbeten. En person som blir sjukskriven av en läkare som 

gör bedömningen att denne inte kan arbeta på grund av sjukdom blir ofta även remitterad till 

någon annan instans för vidare medicinska utredningar, behandling och rehabilitering. Denna 

process tar olika lång tid beroende på sjukdom och möjlighet för vården att upprätthålla 

vårdgarantin (max tre månaders väntan på behandling). Redan i första steget i 

rehabiliteringskedjan kan detta vara en knapp tidsgräns att hålla och som enskild medborgare i 

denna situation har du föga att säga till om. Den individuella friheten begränsas således 

utifrån att möjligheten till påverkan mot tredje part är mycket liten.   

 

4.2 Slutsats  

I förlängningen finns det många lagar och regler kring hur de svenska medborgarna kan få ta 

del av de olika välfärdssystemen såsom till exempelvis sjukförsäkringen. I sjukförsäkringen 

likväl som i flera andra socialförsäkringar finns många regler som begränsar medborgarens 

frihet i vad som är tillåtet enligt lagen i samband med att en ersättning uppbärs. Reglerna i 

sjukförsäkringen har alltid varit omgärdade av vissa begränsningar i vad som medborgaren får 

eller inte får göra, men dessa regler har varit olika strikta beroende på i vilken tidsepok och 

ekonomisk situation som Sverige och sjukförsäkringen befunnit sig i. Under perioder när den 

ekonomiska situationen i Sverige har varit bra har reglerna i sjukförsäkringen varit generösa 

och huruvida medborgaren haft en nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom eller 

ej har inte varit i störst fokus vid beviljandet av ersättning. Ju mer vacklande den svenska 

ekonomin har varit, desto mer fokus har lagts på den stora utgift som sjukförsäkringen är i 

staten Sverige. Därigenom har röster höjts för att det skall vara en sjukförsäkring där 

medborgaren får ersättning endast om det är sjukdom som sätter ned arbetsförmågan eller ej. 

Med de tidsbegränsningar som införts i och med de nya reglerna från den 1 juli 2008 

begränsas möjligheten till påverkan för den enskilda medborgaren då dessa tidsgränser är 

lagstadgade.  
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Sjukförsäkringen kan inte anses vara helt tillgänglig för alla medborgare i Sverige eftersom 

det för att ta del av försäkringen krävs att medborgaren har haft ett arbete en viss tid bakåt i 

tiden för att en inkomst skall kunna beräknas. Denna beräkning är även den som ligger till 

grund för hur hög ersättning som kan utbetalas utifrån de olika procentsatserna (75 respektive 

80). Detta gör att de medborgare som på grund av andra orsaker tillsammans med sjukdom 

inte klarar av att nå ett förvärvsarbete ej heller kvalificerar sig för att få ta del av 

sjukförsäkringen eftersom det inte finns någon inkomst att beräkna den sjukpenninggrundade 

inkomsten på. En medborgare som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom men 

som inte uppfyller det arbetsmarknadsmässiga kravet för att få en sjukpenninggrundande 

inkomst, kan inte få del av sjukförsäkringen utan är utlämnad till andra 

socialförsäkringssystem såsom till exempel socialtjänstlagen och ersättningsformen 

försörjningsstöd. Detta inskränker den medborgerliga friheten på så sätt att medborgaren inte 

har möjlighet att ta del ett välfärdssystem som skulle kunna hjälpa denne att vara på en 

fortsatt ekonomisk, jämlik nivå med resten av medborgarna i Sverige och på så sätt även 

kunna behålla sin levnadsstandard.  

 

Den förändring av regelsystemet kring sjukförsäkringen som skett den 1 juli 2008 kan inte 

kopplas till någon sorts marknadsanpassning eftersom det i den finansiella krisens Sverige 

inte finns en efterfråga på utbudet av arbetssökande till skillnad från tidigare. Regelsystemet 

kan anses skapa ett mer otryggt välfärdssystem eftersom medborgarna blir mer beroende av 

den ekonomiska tillväxten i landet då dagar av ekonomisk trygghet vid sjukdom begränsas 

utifrån givna ramar. Förändringarna ger å andra sidan staten en större tillit till att medborgarna 

i större utsträckning själva engagerar sig mer i sina levnadsförhållanden för att kunna påverka 

den egna situationen. Begreppet frihet under ansvar kan stå som ett grundläggande villkor för 

att det nya sjukförsäkringssystemet skall kunna fungera och systemet kräver att rätt 

information finns att tillgå för medborgarna. Utan bra information missar många vilka regler 

som gäller och vilka möjligheter som finns att tillgå för att bibehålla den medborgerliga 

friheten. Den allt starkare regelstyrningen med tidsbegränsad ersättning måste samspelas med 

ett ökat informationsflöde och motivering till ökat ansvarstagande hos den enskilda individen, 

annars går en stor del av det som eftersträvas i stöpet. I det samhälle som vi nu lever i ställs 

allt större krav på medborgarna att ta sitt ansvar för välfärdsstatens fortlevande, att lasta över 

ännu mer ansvar på den enskilda medborgaren kan kännas påfrestande för denne, men 

samtidigt kan det också förhoppningsvis skapa det engagemang från medborgarna som 

politikerna hoppats på. Det kan kanske även få medborgarna att till viss del gå tillbaka och 
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tänka mindre individualistiskt och mer kollektivt i en förhoppning om att inte urholka den 

svenska välfärden utan istället bevara den. Detta genom att alla som på ett eller annat sätt kan 

bidra till att det finns ekonomiska förutsättningar för att välfärden skall kunna bevaras. Det 

kan inte vara fler som bär strån från stacken än som bär strån till den för att stacken skall 

kunna fortsätta att fungera. Genom att vara med och påverka sin situation har även 

medborgaren möjlighet att påverka sin individuella frihet.  

 

Det finns andra förvaltningar och system som påverkas av de nya reglerna i sjukförsäkringen 

nämligen Arbetsförmedlingen och som tidigare nämnts Landstingen runt om i Sverige. När 

medborgarna blir utförsäkrade då deras dagar av sjukpenning och/eller sjukersättning upphör 

förväntas andra förvaltningar ta vid för att stötta medborgaren mot arbete och egen 

försörjning. För att lyckas med detta måste dessa förvaltningar vara redo och ha klara direktiv 

från staten i hur de skall agera. Det kräver även att medborgaren själv är insatt i systemen och 

regelverken i de olika förvaltningarna för att kunna ta sitt eget ansvar likväl som för att veta 

vilka krav de kan ställa på förvaltningarna för att inte hamna vid sidan av systemen. Som 

tidigare nämnts ställs det krav på Landstingen i att upprätthålla den vård och effektivitet som 

krävs för att medborgaren skall få snabb hjälp och så snart som möjligt kunna återgå i arbete 

utan att bli utförsäkrade från sjukförsäkringen innan behandling och rehabilitering är avslutat. 

Det ålades även Försäkringskassan att under budgetåret 2009 (året efter reglerna trädde i 

kraft) utöka sin informationsspridning till medborgare och samarbetspartners samt underlätta 

övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för den enskilda medborgaren.  

 

En annan viktig aspekt i frihetsperspektivet för den enskilda medborgaren är hur demokrati- 

och rättssäkert det är när tolkningen av sjukförsäkringens regler sker runt om i landet på 

Försäkringskassans olika enheter där det är enskilda medborgare som har som arbetsuppgift 

att verkställa besluten från regeringen i form av tjänsteutövande i sin roll som tjänsteman på 

en statlig förvaltning. I denna aspekt träder en viktig funktion i maktfördelningen inom staten 

Sverige in, nämligen förvaltningarna och i förlängningen domstolarna. Ett rättssäkert system 

innebär även att den enskilde medborgaren har rätt att överklaga beslut som tagits av enskilda 

tjänstemän för att få en belysning av besluten utifrån en domstols synvinkel. Detta torde bidra 

till att den enskilde medborgarens frihet och jämlikhet kan stärkas i förhållande till staten och 

i förhållande till andra medborgare.    
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Det finns skillnader i hälsotillstånd och arbetsförmåga bland dem som har svårt att hålla sig 

kvar på arbetsmarknaden. Vid vissa typer av allvarliga nedsättningar är det självklart att en 

person inte kan arbeta. I vissa fall beror på möjligheten att arbeta på samspelet mellan 

medicinska, arbetsmarknadsmässiga och institutionella faktorer. En nedsättning i ett arbete 

innebär inte att det är nödvändigtvis innebär en nedsättning i ett annat arbete. När 

arbetslösheten är högre hårdnar konkurrensen om arbetena vilket kan innebära att en 

funktionsnedsättning blir ett ännu större hinder för att få ett arbete än vid en lägre konkurrens. 

Detta gör att vissa grupper i samhället är mer utlämnade till sina medmänniskors goda vilja än 

andra, vilket i sig inskränker den egna friheten och rätten att bestämma över sitt eget liv. En 

annan aspekt är att fler och fler har egna sjukförsäkringar som täcker upp vid inkomstbortfall, 

en del arbetsgivare har även försäkringar som skapar gräddfiler för sina anställda på ett eller 

annat sätt. Detta sätt att agera som arbetsgivare skapar en skillnad mellan medborgarna utifrån 

vilken arbetsgivare de har. De medborgare som står utan arbetsgivare blir på ett helt annat sätt 

beroende av det offentliga systemet för att få en ekonomisk trygghet och för att få stöd att 

hitta arbete. Viktigt att komma ihåg är även att en del av de privata försäkringsbolagen inte 

ger en sjukförsäkring till de personer som redan har en kronisk sjukdom. Detta ger ett 

försprång för de personer som inte har några medfödda eller förvärvade nedsättningar som 

kan göra dem beroende av sjukförsäkringen helt eller delvis. En medborgare med sämre 

förutsättningar från grunden hamnar längre och längre bort från en ekonomisk trygghet. 

Kanske leder dagens sjukförsäkringssystem till en ökad segregation mellan över- och 

underklass och mellan sjuka och friska snarare än att den begränsar medborgarens 

individuella frihet. 

 

4.3 Sammanfattning  

Problemformuleringen i denna uppsats avslutas med några frågor som handlar om huruvida 

det finns någon substans i tankegången att delar av de svenska medborgarnas rättigheter i 

välfärdssystemet har försvunnit i samband med förändringarna i sjukförsäkringen, om det har 

skett en begränsning i den demokratiska friheten genom förändringarna av välfärdssystemet 

och avslutningsvis om medborgarnas frihet förändras när regelsystemet till viss del bygger på 

tidsbegränsade ersättningar. Dessa frågor behandlas i uppsatsens teoridel utifrån 

maktfördelningsteorier, frihetsperspektivet i en demokratisk stat samt processen som leder 

fram till en demokratisk stat. En definition av välfärd ges för att kunna sätta in den svenska 

välfärden i sammanhanget. Teorierna kring maktfördelningen i en stat togs med liksom teorier 



 34 

kring demokratiseringsprocessen med anledning av att litteraturen pekar mot att utvecklingen 

av en demokratisk stat och hur den fortlever i mångt och mycket bygger på hur den 

demokratiska utvecklingen har gått till samt hur maktfördelningen ser ut.  

 

Utgångspunkten för studien är de förändringar som skedde i den svenska sjukförsäkringen 

2008, men för att förstå varför förändringarna blev så omtalade och fortfarande är föremål för 

diskussion ges en bild av hur den svenska demokratiseringsprocessen skett liksom framväxten 

av delar av dagens välfärdssystem i Sverige. Den svenska maktfördelningen och 

demokratiseringen växte fram under en relativt kort tid och präglades av en växande kunskap 

och vilja hos medborgarna till medbestämmande samtidigt som en starkt växande ekonomi i 

staten gjorde att en ny medelklass växte fram där fler krävde medbestämmande och 

inflytande. Situationen på arbetsmarknaden med relativt låg arbetslöshet och starkare 

ekonomiska förutsättningar för både medborgare och stat skapade även behov av 

välfärdssystem för att kunna stötta de medborgare som hade behov som inte kunde tillgodoses 

av marknaden. Detta återfinns i studien där litteraturen har fokuserats på att se hur den 

demokratiska processen skett i Sverige jämte utvecklingen av sjukförsäkringen. Studien visar 

att genom den svenska regeringsformen från 1974 finns en uttalad enighet om att all offentlig 

makt skall utgå från folket och att varje medborgare skall behandlas utifrån lika värde, frihet 

och värdighet. Välfärden skall utgå från varje medborgares möjlighet till utbildning, hälsa och 

arbete för att ge en social trygghet och omtanke. Studien av den svenska sjukförsäkringen 

visar också att den alltid har uteslutit vissa grupper av medborgare då dessa inte har uppfyllt 

det arbetsmässiga kravet för att erhålla ersättning. Genom de regler som trädde i kraft från den 

1 juli 2008 begränsas medborgarens enskilda frihet i den meningen att denne blir utlämnade 

till sin arbetsgivare och till vårdens situation och förmåga att anpassa sig efter den försäkrade. 

Medborgaren blir således begränsad i sin egen frihet utifrån att den inte kan styra en tredje 

part som har betydelse för utgången av sjukskrivningen.  

 

Uppsatsens slutsats blir att det finns många regler och lagar kring sjukförsäkringen som 

begränsar den enskilde medborgarens frihet på olika sätt. I en situation där den svenska 

ekonomin är i gungning på grund av en finansiell instabilitet i större delen av världen måste 

även Sverige se över kostnaderna för de olika välfärdssystemen. Reglerna från 2008 kan anses 

skapa ett otryggt system för de medborgare som av olika anledningar inte klarar av att arbeta 

på grund av sjukdom, men de lägger också över ett större ansvar på den enskilda 

medborgaren.  
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