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Sammanfattning 

C-uppsats i rättsvetenskap av Jessica Dahlin Vt-17 

Handledare: Maria Steinberg 

Titel: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid arbetstagares sjukdom 

Denna uppsats fokuserar på det rehabiliteringsansvar arbetsgivare har när en arbetstagare blir 

sjukskriven. 

Intresset för ämnet väcktes i och med mitt arbete som handläggare inom sjukförsäkringen på 

Försäkringskassan. Genom mitt arbete kommer jag dagligen i kontakt med både sjukskrivna 

och arbetsgivare. Försäkringskassans roll i en sjukskrivningsprocess är att vara samordnare av 

insatser från aktuella aktörer och stötta den sjukskrivne åter i arbete. 

Uppsatsens ämne granskas med hjälp av den rättsdogmatiska metoden genom att genomsöka 

aktuella rättskällor. Relevant lagtext, förarbeten och rättsfall har använts tillsammans med 

litteratur i ämnet för att besvara syftet. 

Sammanfattningsvis kan man se att arbetsgivaren har ett stort ansvar vad gäller 

arbetsanpassning och rehabilitering när en arbetstagare blir sjuk, oavsett om sjukdomen beror 

på arbetet eller någon annan orsak. Den som är anställd kan å andra sidan i det närmaste sägas 

ha ett förstärkt anställningsskydd då det är flera skyldigheter som arbetsgivaren måste 

uppfylla innan en arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 

funktionshinder kan sägas upp från sin tjänst. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Den svenska sjukfrånvaron har de senaste åren stabiliserats på en låg nivå liknande den i flera 

andra västeuropeiska länder.
1
 År 2015 var sjukfrånvaron 2,8 % i Sverige och anställda med 

sjuklön utgör 82 % av alla startade sjukfall.
2
 

Som handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan stöter man dagligen på 

frågorna kring sjukdom, sjukskrivning och återgång i arbete. Handläggaren hanterar i sitt 

dagliga arbete samarbete med den försäkrade, vården och arbetsgivaren för att hjälpa den som 

är sjuk åter i arbete. Vissa arbetsgivare har gjort anpassningar i arbetsmiljön redan innan 

sjukskrivningen är ett faktum medan andra inte har någon möjlighet att anpassa vare sig 

arbetsuppgifter eller arbetstider alls under sjukskrivningstiden. 

När arbetsgivarens arbete med anpassning och omplacering ser så olika ut beroende på 

arbetsgivare, och ibland även för olika arbetstagare hos samma arbetsgivare, väcktes tanken 

på att närmare undersöka hur arbetsgivarens ansvar egentligen ser ut enligt gällande lag och 

praxis i Sverige. 

Hur ser processen ut när en arbetstagare blir sjukskriven, oavsett orsak, och hur kan 

återgången i arbete se ut för den enskilde arbetstagaren? 

Många arbetsgivare påbörjar inte rehabiliteringsarbetet förrän Försäkringskassan hör av sig 

för att boka ett avstämningsmöte. Eftersom det inte är alla sjukfall som genererar 

avstämningsmöten kan det ibland komma snabbt på för arbetsgivaren när den försäkrade ska 

återgå i arbete. 

När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet utgör det inte 

saklig grund för uppsägning. Istället aktualiseras arbetsgivarens långtgående 

rehabiliteringsansvar. En sjuk arbetstagare kan på så sätt anses ha ett förstärkt 

anställningsskydd. Först när arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det kan 

konstateras att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra 

något arbete av betydelse för arbetsgivaren föreligger saklig grund för uppsägning. Detta 

innebär arbetsgivaren även ska gjort en noggrann omplaceringsutredning.
3
 

 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, arbetslivsinriktad, 

yrkesinriktad och social art. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på 

och i nära anslutning till arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en 

skada eller sjukdom ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och återgå i arbete. Ansvaret 

omfattar alla sjukfall, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron. 

Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
4
 

 

                                                           
1
 Socialförsäkringsrapport 2012:14, s 11. 

2
 Socialförsäkringsrapport 2016:7 s 12. 

3
 Skl.se 170417 

4
 Skl.se 170417 
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Som handläggare inom sjukförsäkringen kan det vara frustrerande att se hur en del 

arbetsgivare inte har någon kontakt med sina arbetstagare överhuvudtaget under tiden 

sjukskrivningen fortlöper. Andra arbetsgivare har däremot en tät kontakt med sin arbetstagare 

och utvärderar fortlöpande behovet av anpassning. Vilka krav kan man egentligen ställa på 

arbetsgivaren vad gäller anpassning och omplacering? De frågor som jag regelbundet stöter 

på i mitt dagliga arbete med sjukskrivna människor som ska rehabiliteras tillbaka till sitt 

arbete och de funderingar som väckts genom detta arbete ligger bakom idén till denna 

uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket ansvar arbetsgivaren har vid arbetstagares 

sjukdom och vilka krav som kan ställas på en arbetsgivare som har en arbetstagare som är 

sjukskriven. Vilka regler är det som gäller i frågan och hur har de tillämpats av 

Arbetsdomstolen? Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid 

arbetstagares sjukdom? 

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på vilket lagstöd som finns i dagens lagstiftning 

gällande rehabilitering vid sjukdom och återgång i arbete med särskild tonvikt på 

arbetsgivarens ansvar. Uppsatsen kommer att beröra gällande lagstiftning samt rättspraxis.  

Uppsatsens syfte är att undersöka arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och tar därmed inte upp 

frågan om ersättning under pågående rehabilitering, vare sig sjuklön, sjukpenning eller 

rehabiliteringsersättning ingår i uppsatsen. 

Då frågeställningen berör förhållandet på den svenska arbetsmarknaden har materialet 

avgränsats till att endast omfatta svensk lagstiftning och svensk praxis. De rättsfall som 

diskuteras i uppsatsen kommer samtliga från Arbetsdomstolen. 

Försäkringskassans och arbetstagarens ansvar diskuteras kort, men inte på djupet då uppsatsen 

avgränsats till att undersöka arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 

1.4 Metod och material 

För att undersöka uppsatsens frågeställning används den rättsdogmatiska metoden. Den 

rättsdogmatiska metoden syftar till att tolka gällande rätt genom att analysera rättskällorna. 

Genom att undersöka hur aktuell lagstiftning ser ut, och i tillägg de förarbeten som föregår 

lagstiftningen tillsammans med rättspraxis kan man få en uppfattning om syftet bakom lagen 

och hur man ska tolka aktuell lag. Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de befintliga 

rättskällorna och tittar både på hur lagen ser ut i dag, lege de lata, och om, och i så fall hur, 

lagen bör ändras i framtiden, lege de ferenda.
5
  

Det material som ligger till grund för uppsatsen är den lagstiftning som finns i ämnet och hur 

arbetsgivarens ansvar påverkas av de lagar som finns i dag. Socialförsäkringsbalken och 

arbetsmiljölagen diskuteras och så även lagen om anställningsskydd samt lite kort om 

diskrimineringslagen. I samband med lagstiftningen tas Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

allmänna råd upp. Även de förarbeten som föregår aktuell lagstiftning samt rättspraxis och 

doktrin i ämnet finns med som material. Socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen 

diskuteras som bakgrund till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och diskussionen fördjupas 

sedan inom lagen om anställningsskydd då den ligger till grund för Arbetsdomstolens 

bedömning. 

                                                           
5
 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 167. 
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Materialet har avgränsats genom en sökning på Arbetsdomstolens meddelade domar med 

sökorden rehabilitering och sjukdom. Rehabilitering genererade tio sökträffar och sjukdom 

genererade sju sökträffar. Av dessa valdes de fyra senaste fallen ut för att få ett så aktuellt 

underlag som möjligt. 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem kapitel. Det inledande kapitlet innehåller en presentation av 

uppsatsens ämnesval och problembild, syfte med uppsatsen, frågeställningar, avgränsningar 

och en beskrivning av metoden. I det andra kapitlet presenteras gällande rätt genom lagar, 

föreskrifter, förarbeten och doktrin. Tredje kapitlet innehåller rättspraxis. Det fjärde kapitlet 

består av en analys av materialet och i det femte och avslutande kapitlet redovisas resultatet 

från analysen följt av slutsatser och författarens egen diskussion.  

2. Gällande rätt 

2.1 Inledning 

Detta kapitel beskriver närmare hur lagstiftningen ser ut idag kring frågor som rör 

arbetstagares sjukdom eller funktionshinder och framför allt hur arbetsgivarens ansvar för 

anpassning och rehabilitering regleras. 

Kapitlet innehåller inledningsvis bestämmelser från socialförsäkringsbalken, 

arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen för att redogöra för 

bestämmelser om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och anställningsskydd vid sjukdom. I 

anslutning till genomgången av aktuella bestämmelser i arbetsmiljölagen återfinns även en 

redogörelse för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd.  

I första hand är det arbetsgivaren som bär ansvaret för att initiera och utreda behovet av 

arbetsanpassning och rehabilitering samt att vidta de åtgärder som krävs.
6
 

När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet utgör det inte 

saklig grund för uppsägning. Istället aktualiseras arbetsgivarens långtgående 

rehabiliteringsansvar.
7
 

 

Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den 

rättsliga regleringen för detta ansvar återfinns i tre lagar, nämligen 3 kap 2 a och 3 §§ 

Arbetsmiljölagen, 30 kap 6 § socialförsäkringsbalken och 7 § lagen om anställningsskydd.
8
 

Även arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar det ansvar arbetsgivaren har när det gäller 

anpassning och rehabilitering. 

2.2 Socialförsäkringsbalken 

Socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110, i denna uppsats refererad till som SFB, innehåller 

bestämmelser om social trygghet.
9
 Balkens 30 kap innehåller allmänna bestämmelser om 

rehabilitering. Avdelningen om rehabilitering inleds redan i 29 kap SFB där det framgår av 2 

§ att rehabilitering enligt bestämmelserna i denna underavdelning ska syfta till att en 

försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få 

förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete (arbetslivsinriktad rehabilitering).   

                                                           
6
 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 68. 

7
 SKL.se 

8
 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s. 59. 

9
 SFB 1 kap 1 §. 
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I 30 kap 6 § SFB återfinns arbetsgivarens ansvar: Den försäkrades arbetsgivare ska efter 

samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att 

den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt 

medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en 

effektiv rehabilitering. 

I 30 kap 7§ SFB återges den försäkrades skyldigheter, att lämna de upplysningar som behövs 

för att klarlägga rehabiliteringsbehovet och att efter bästa förmåga aktivt medverka i 

rehabiliteringen. 

I 30 kap 8§ SFB återges Försäkringskassans skyldigheter, att samordna och utöva tillsyn över 

de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten. 

Rehabiliteringsåtgärderna ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från hans eller 

hennes individuella förutsättningar och behov 30 kap 3§ SFB. 

 

2.3 Arbetsmiljölagen och aktuella föreskrifter 

2.3.1 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölag (1977:1160), hädanefter i denna uppsats refererad till som AML, har enligt 1 

kap 1 § AML som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö. Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för 

en arbetsgivares räkning 1 kap 2 § AML.  

I 3 kap 2a § AML framkommer att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav 

på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i 

verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas 

omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver 

dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. 

Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt 

denna lag och enligt 30 kap SFB vilar på honom. 

3 kap 3 § AML uppger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de 

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan 

vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den 

utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 

Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får 

tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 

ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till 

arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande 

skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 

I 6 kap 8 § AML och 6 kap 9 § AML regleras lagstiftningen kring skyddskommittéer på 

arbetsplatser. Enligt 6 kap 8 § AML ska ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare 

regelbundet sysselsätts, ska det finnas en skyddskommitté sammansatt av företrädare för 

arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med 

mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna. 
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Enligt 6 kap 9 § AML skall skyddskommittén delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på 

arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som 

rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande 

arbetsmiljöförhållanden. 

2.3.2 AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering  

Föreskriftens tillämpningsområde är enligt 1 § arbetsgivarens verksamhet för 

arbetsanpassning och rehabilitering samt arbetsgivarens åtgärder för att anpassa 

arbetssituationen till den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbetet. Bestämmelserna 

gäller för alla arbetsgivare, oavsett om verksamheten är stor eller liten, privat eller offentlig.
10

  

Dessa föreskrifter gäller alltid när en nedsättning av arbetsförmågan har inträffat oavsett om 

den beror på händelser som inträffat utanför eller i arbetet. Även personer som före 

anställningens början har en funktionsnedsättning omfattas av bestämmelserna.
11

  

Arbetsgivarens ansvar gäller när det föreligger ett anställningsförhållande och det är därmed 

viktigt att arbetsgivaren redan under arbetstagarens sjukskrivningsperiod planerar åtgärder 

som underlättar återgång i arbete för denna. Arbetsgivaren behöver av den anledningen ha 

fortlöpande kontakt med den som är sjukskriven för att kunna underlätta återgången i arbete.
12

 

Enligt AFS 1994:1 4 § ska arbetsgivaren fortlöpande ta reda på vilka behov av åtgärder för 

arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland arbetstagarna och enligt 5 § ska 

arbetsgivaren så tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering 

för arbetstagare som har behov av det. 

2.3.3 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete utkom 2001. Föreskriften 

gäller enligt 1 § AFS 2001:1 alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs även de som hyr in 

arbetskraft.  

 

Enligt 12 § AFS 2001:1 skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande 

sakkunnig hjälp utifrån om kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 

 

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd till AFS 2001:1 står att läsa i samband med 9 § att 

sjukfrånvaro kan bero på ohälsa eller olycksfall som orsakats av förhållanden i arbetsmiljön 

och det är därför viktigt att ta reda på om frånvaron har samband med arbetsförhållandena.
13

 

 

2.4 Lagen om anställningsskydd 

Lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter i denna uppsats kallad LAS, gäller med vissa 

undantag arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Enligt 7 § LAS ska uppsägning från 

arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är 

skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.  

                                                           
10

 AFS 1994:1. 
11

 AFS 1994:1. 
12

 AFS 1994:1. 
13

 AFS 2001:1. 
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2.5 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen (2008:567), hädanefter kallad diskrimineringslagen, ersatte 2008 sju 

olika diskrimineringslagar som samlades i en enda. En huvudtanke med diskriminerings-

lagstiftningen är att reglerna ska bli enklare och mer enhetliga.
14

 En av de 

diskrimineringsgrunder som tas upp i lagen är funktionshinder. Med funktionshinder menas 

varaktiga fysiska, psykiska och begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå. Ett kriterium är att skadan är varaktig och förväntas pågå 

under en längre tid. Övergående sjukdomar omfattas i allmänhet inte av diskrimineringslagen, 

men sjukdomar som kan medföra skador eller i begränsningar i framtiden, ex HIV eller vissa 

cancerformer omfattas av denna lag.
15

 

Enligt 1 kap 4 § diskrimineringslagen avses med direkt diskriminering att någon missgynnas 

genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 

behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med bland annat 

funktionshinder. Med missgynnande avses en oförmånlig behandling som har medfört någon 

nackdel för den enskilde.
16

 

2.8 Sammanfattning 

Det är i socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen som arbetsgivarens ansvar i frågor som 

rör anpassning och rehabilitering framkommer men det är först när en anställning avslutas 

som det är aktuellt med en närmare granskning kring hur arbetsgivaren har uppfyllt sitt 

ansvar. Då är det lagen om anställningsskydd och 7 § som är aktuell när man ska avgöra om 

det finns saklig grund för uppsägning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 

preciserar det ansvar som åligger arbetsgivaren. 

Diskrimineringslagen kan även den ha betydelse i vissa fall om en arbetstagare har ett 

funktionshinder.  

3. Rättspraxis 

3.1 Inledning 

När det uppstår en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare är det Arbetsdomstolen som har 

till uppgift att pröva den arbetsrättsliga tvisten. Alla tvister som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare kallas arbetstvist.
17

  

I detta kapitel redovisas sammandrag från fyra olika domar från Arbetsdomstolen. Samtliga 

tvister rör uppsägning i fall där arbetstagaren inte kunnat fullfölja sina arbetsuppgifter fullt ut 

på grund av sjukdom och sedermera blivit uppsagda från sina tjänster. I tre av fallen görs en 

bedömning om arbetsgivaren fullgjort sitt ansvar gällande anpassning och rehabilitering oh 

huruvida saklig grund för uppsägning föreligger enligt 7 § LAS. I det fjärde fallet anförs 

utöver 7 § LAS och frågan om saklig grund för uppsägning föreligger även 

diskrimineringslagen och frågan om arbetstagaren blivit diskriminerad på grund av sitt 

funktionshinder. De rättsfall som valts ut anses lämpliga på grund av att de alla berör 

                                                           
14

 Göransson, H., Diskrimineringslagen, s 30. 
15

 Göransson, H., Diskrimineringslagen, s 39. 
16

 AD 51/12 s 17. 
17

 Arbetsdomstolen.se 170516 
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uppsägningar på grund av personliga skäl vid sjukdom samt att de fyra senaste rättsfallen som 

sökorden genererade valdes ut för att få ett så aktuellt underlag som möjligt. Genom följande 

presentation av de utvalda rättsfallen ges en sammanfattning av rättsläget, om än något 

begränsad då endast fyra rättsfall har använts. 

I kapitlet görs även en presentation av de rättsliga principer som Källström och Malmberg 

presenterar i sin bok om anställningsförhållandet. 

3.2 Uppsägning efter arbetsskada AD 82/14 

Parter i målet var Industrifacket Metall och Plastal Sverige AB. Kollektivavtal gäller mellan 

parterna. FS har varit anställd i företaget sedan 2000 och blev uppsagd på grund av personliga 

skäl i december 2012. Tvisten gällde om uppsägningen av FS var sakligt grundad samt om FS 

borde ha rätt till sjuklön för en period som arbetsgivaren inte betalat sjuklön trots läkarintyg. 

Bolaget producerar stötfångarsystem till Volvo Torslanda och FS var anställd som montör i 

företaget när han i februari 2010 skadade axeln i en olycka på arbetsplatsen.  Skadan 

medförde sjukskrivning och att en rehabiliteringsprocess inleddes från företagets sida. FS var 

initialt helt sjukskriven i 2 månader och han återgick sedan i arbete på halvtid. Efter en månad 

försämrades han och blev återigen helt sjukskriven. Under sjukperioden genomfördes totalt 17 

rehabiliteringsmöten och FS fick efter kontakt med företagshälsovården och en ergonom 

påbörja arbetsträning i andra arbetsuppgifter än de ordinarie. Under 2012 var FS föräldraledig 

i tre månader och efter det återigen sjukskriven i varierande grad. Under ett möte hösten 2012 

blev FS ålagd att uppvisa förstadagsintyg vid sjukdom. I november 2012 påbörjade FS sista 

delen av sin arbetsträning inför att helt kunna återgå i arbete, men försämrades kraftigt. Nästa 

dag var han hemma på grund av sjukdom, men företagsläkaren ville inte utfärda något 

läkarintyg. FS blev då uppsagd på grund av olovlig frånvaro och arbetsgivaren hävdade dåligt 

engagemang från FS under rehabiliteringen. 

Arbetsdomstolen konstaterar att FS haft hög frånvaro i varierande grad under den period som 

rehabiliteringen pågått, men att det inte framkom i dokumentationen från 

rehabiliteringsmötena att han på något sätt varit ovillig till de uppgifter som ålades honom 

från arbetsgivarens sida.  Arbetsdomstolen menade att frånvaron inte kunde ligga FS till last 

som ett tecken på att han inte ville medverka i rehabiliteringen. Arbetsdomstolen konstaterade 

även att FS haft allt mindre frånvaro på grund av egen sjukdom under slutet ab 

rehabiliteringsperioden. 

Arbetsdomstolen dömde att uppsägningen av FS inte var sakligt grundad och att allmänt 

skadestånd om 75000 kronor skulle utgå. Arbetsdomstolen dömde även att det inte fanns skäl 

till sjuklön och att kravet om sjuklön skulle avslås. 

3.3 Ogiltig uppsägning på grund av alkoholsjukdom AD 65/13 

Parter i ärendet är IF Metall och Kubikenborg Aluminium. MG, som varit anställd i företaget 

sedan 1998 som driftoperatör, lider av alkoholism och psykisk sjukdom. Han hade blivit 

uppsagd från företaget på grund av olovlig frånvaro vid flera tillfällen och att han enligt 

företaget inte har medverkat till sin rehabilitering. Frågan i fallet var om uppsägningen var 

sakligt grundad. 

Bolaget är en av Sveriges större industrier med mer än 400 anställda. Kollektivavtal med IF 

Metall finns. MG har under en längre tid haft ett komplicerat förhållande till alkohol och 

därtill ökande psykisk ohälsa. Han sjukskrevs under hösten 2009 med diagnosen svår 

depressiv episod med psykotiska symtom och detta framgick av det läkarintyg som MG 
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lämnade till arbetsgivaren. Arbetsgivaren har alltså haft kännedom om MGs psykiska ohälsa 

sedan 2009. Under 2010 eskalerade MGs korttidsfrånvaro på grund av både den psykiska 

ohälsan och ett ökande alkoholintag. MGs arbetsledare hade samtal med honom vid tre 

tillfällen under 2010. Under 2011 ökade frånvaron ytterligare, men arbetsgivaren gjorde inga 

rehabiliteringsinsatser förrän i augusti 2011 då det hölls ett rehabiliteringsmöte på 

vårdcentralen. MG hade då blivit erbjuden en plats på behandlingshem och skulle skrivas in i 

september 2011. Rehabiliteringen initierades alltså inte av arbetsgivaren utan via kommunens 

missbruksenhet. I oktober 2011 försökte MG begå självmord under alkoholpåverkan och blev 

omhändertagen för tvångsvård. När MG sedan skrevs in på behandlingshemmet 31 oktober 

2011 var planen att han skulle stanna där till 20 januari 20112 och därefter delta i 6 månaders 

uppföljning i öppenvården. MG stannade på behandlingshemmet till den 25 januari då han 

återföll i alkoholmissbruk. 30 januari fick han en skriftlig varning för olovlig frånvaro för 

arbetet. MG omhändertogs för tvångsvård igen i april 2012 på grund av allvarliga 

självmordsplaner. Under våren 2012 hölls rehabiliteringsmöten med företagshälsovården och 

MG mottog även ytterligare varningar för frånvaro från arbetet. 20 maj blev MG återigen 

inlagd för tvångsvård, vilket MGs före detta hustru meddelade arbetsgivaren. 29 maj blev MG 

uppsagd från arbetet under villkor att om han skötte sig under uppsägningstiden skulle han få 

behålla sin anställning.  MG har haft läkarintyg för större delen av perioden och i intygen har 

angetts som prognos att MG skulle komma att återgå i ordinarie arbete. 

Bolaget hade sedan 2010 haft kännedom om MGs psykiska tillstånd, men inte vidtagit några 

rehabiliteringsinsatser förrän hösten 2011 och dessa insatser ansågs inte vara tillräckliga. 25 

april 2012 fick MG en skriftlig varning för olovlig frånvaro i januari och april och för att han 

underlåtit att lämna förstadagsintyg. I varningen angavs att bolaget hade för avsikt att säga 

upp honom om han inte deltog i rehabiliteringen eller om han kom påverkad till arbetet. 

Tvisten i ärendet gällde om bolagets uppsägning av MG varit sakligt grundad eller inte. 

Arbetsgivarparten har gjort gällande att MG varit olovligen frånvarande vid flera tillfällen och 

att han inte har deltagit i sin rehabilitering. Förbundet framförde att MG visserligen varit 

frånvarande från arbetet, men att detta var en följd av hans sjukdomstillstånd. Förbundet 

framförde dessutom att bolaget inte hade fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 

Det var ostridigt i ärendet att MG led av alkoholism och att det förelåg både olovlig och 

obestyrkt frånvaro.  

Arbetsdomstolen kom fram till att uppsägningen av MG inte var sakligt grundad och att 

uppsägningen är ogiltig. Arbetsdomstolen har också kommit fram till att MG var berättigad 

allmänt skadestånd om 75000 kronor på grund av den kränkning som uppsägningen innebar. 

En ledamot lämnade skiljaktig mening och anför att bolaget har gjort vad som står i deras 

makt angående rehabiliteringen och att MG haft upprepad olovlig frånvaro och inte heller 

deltagit i sin rehabilitering. 

3.4 Ogiltig uppsägning på grund av sjukdom AD 10/13 

Parter i målet var Lärarförbundet och Degerfors kommun. Kollektivavtal gällde mellan 

parterna. AE har varit anställd som textillärare i kommunen sedan 1979. Hon insjuknade i 

fibromyalgi 1988 och har sedan 1992 varit helt eller delvis sjukskriven. Hon blev uppsagd 

från sin anställning 2012 under förevändning att hon på grund av sjukdom inte kunde utföra 

något arbete av betydelse för kommunen.  

Under sjukskrivningens gång fick A lönebidrag för att kunna disponera en del av sin arbetstid 

som elevfri tid och därmed kunna använda rasterna till att vila.  
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De rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivaren har utfört var inte tillräckliga. AE fick en ny 

arbetsstol, men inte den ståstol hon bett om för att kunna utföra arbetet lättare. AE hade även 

bett om att få högre elevbänkar, men de var bara delvis installerade under 2011. Det saknades 

vilrum och rasterna var för korta för att AE skulle kunna vila mellan lektionerna. Schemat 

anpassades inte utifrån AEs förutsättningar och när det inför hösten 2011 bestämdes att 

lektionstiden skulle bli 90 minuter istället för 60 minuter blev pressen för stor på AE och hon 

blev heltidssjukskriven. 

I februari 2012 var AE helt sjukskriven, men hade fått avslag på sin ansökan om 

stadigvarande sjukersättning från Försäkringskassan och efter överklagan även från 

Förvaltningsrätten. AEs sjukdom är skovbaserad och man kan inte förutse hur den kommer att 

te sig i framtiden. Arbetsdomstolen konstaterade att AEs arbetsförmåga inte var i sådan grad 

stadigvarande nedsatt att hon inte kunde utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. 

Arbetsdomstolens ställningstagande innebar att uppsägningen inte varit sakligt grundad och 

AD förklarade uppsägningen ogiltig. AE tilldömdes även 75000 kronor i allmänt skadestånd. 

AD fann att AEs arbetsförmåga inte kunde anses vara stadigvarande nedsatt att hon inte skulle 

ha kunnat utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren efter skäliga anpassningsåtgärder. 

3.5 Diskriminering på grund av funktionshinder AD 51/12 

Parter i ärendet är Handelsanställdas förbund och COOP butiker. Kollektivavtal finns mellan 

parterna. En arbetstagare hade blivit uppsagd från sin halvtidsanställning som säljare i en 

matvarubutik. Frågan i fallet var om uppsägningen var saligt grundad. 

FK hade varit anställd på COOPs butik i Västra Skogen sedan 1985 och var den med längst 

anställningstid av alla anställda i butiken. Butiken hade 10 tillsvidareanställda, varav de flesta 

arbetade deltid. Sedan 1999 hade FK halv stadigvarande sjukersättning på grund av en 

belastningsskada i höger arm och arbetade halvtid i butiken. I mars 2011 blev FK uppsagd på 

grund av arbetsbrist efter en omorganisation som medförde övertalighet i butiken.  

Efter såväl lokal som central förhandling väckte förbundet talan mot arbetsgivaren och yrkade 

på att Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara uppsägningen samt ålägga COOP att utge både 

allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning till FK. 

Efter att FK beviljades halv sjukersättning arbetade hon halvtid, 19 timmar per vecka, i 

butiken med anpassade arbetsuppgifter. Arbetsanpassningen innebar i huvudsak kassaarbete 

med upplockning av enbart lättare varor i butiken. 2008 fick butiken en ny butikschef och FK 

upplevde att man inte längre önskade ha henne anställd i butiken. Under ett av de 

rehabiliteringsmöten som man hade under våren 2009 föreslog arbetsgivaren att FK skulle 

säga upp sig själv.  

Under 2010 gjordes en arbetsförmågebedömning tillsammans med företagshälsovården där 

det framkom att FK hade betydligt nedsatt arbetsförmåga avseende fysiskt tunga 

arbetsuppgifter. Man konstaterade att inga hinder förelåg att utföra de anpassade 

arbetsuppgifter som hon hade, men att hon inte klarade av tyngre varuplock eller att bära och 

lyfta tungt. Företagshälsovården lämnade även exempel på andra arbetsuppgifter som FK 

skulle kunna utföra om hon skulle ingå i arbetsrotation i butiken, till exempel arbete i 

självscanningskassa, tipstjänst och konditori. Efter arbetsförmågebedömningen uppgav 
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arbetsgivaren att man skulle införa ett arbetsrotationssystem där samtliga medarbetare i 

butiken var tvungna att utföra samtliga arbetsuppgifter och att FK inte klarade av detta på 

grund av sin funktionsnedsättning. 

Förbundet anförde att arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot LAS genom att säga upp 

FK och att uppsägningen var grundad på personliga skäl och inte arbetsbrist. Vidare anförde 

förbundet att arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot diskrimineringslagen genom att inte 

omplacera FK och även genom att ha tillämpat turordningsreglerna på ett diskriminerande 

sätt. 

Arbetsgivaren uppger att man gjort en arbetsförmågebedömning och att man under 2010-2011 

gjort tre olika omplaceringsutredningar, bland annat genom att titta på lediga arbeten på 

COOPs hemsida. Vidare anfördes att butiken hade en övertalighet på 20 timmar per vecka och 

att man inte längre kunde ha kvar de anpassade arbetsuppgifter som FK utförde. 

Arbetsdomstolen kom fram till att uppsägningen var sakligt grundad och att arbetsgivaren 

fullföljt sin rehabiliteringsskyldighet och även skyldigheten till att anpassa och omplacera. FK 

sades upp på grund av arbetsbrist och eventuella personliga skäl saknar betydelse i frågan. De 

åtgärder som förbundet åberopade ansågs inte som diskriminerande med anledning av att 

arbetsbrist förelåg. 

3.6 Rättsprinciper 

Vad som är skäligt av arbetsgivaren gällande rehabilitering har utkristalliserats som principer 

som är vägledande för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Principerna har framför allt 

utvecklats genom Arbetsdomstolens rättspraxis och handlar till största del om 

skälighetsaspekter.  Den mest övergripande och ledande principen är att endast det som är 

skäligt kan krävas av arbetsgivaren och denna allmänna princip framkommer bland annat i 7 § 

andra stycket LAS.
18

 

I samband med rehabiliteringsreformen kom ytterligare en princip till uttryck, nämligen den 

om att endast det möjliga kan krävas av arbetsgivaren. Med andra ord kan endast de 

rehabiliteringsåtgärder som kan anses skäliga krävas av arbetsgivaren, och stora företag anses 

rimligen ha större möjligheter att hitta anpassningar än vad små företag har. I en 

rehabiliteringssituation måste dock varje arbetsgivares förhållanden finkammas och granskas 

utifrån principen om att göra allt som står i den berörde arbetsgivarens makt.
19

 

En annan princip som rör rehabiliteringsarbetet är den att åtgärder som vidtas ska vara 

adekvata och meningsfulla. Ibland agerar arbetsgivaren överilat och utan eftertanke och då 

kan de åtgärder som sätts in vara både kostsamma och utan önskat resultat. Ytterligare en 

princip är att åtgärderna ska syfta till återgång i arbete hos arbetsgivaren. Det kan dock falla 

sig som så att en åtgärd vidtas hos en annan arbetsgivare, men syftet ska alltid vara att 

arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos ordinarie arbetsgivare.
20

 

Åtgärder som vidtas i samband med rehabiliteringsarbetet kan i många fall påverka även 

andra arbetstagare hos arbetsgivaren, men omorganisationen får inte riskera någons hälsa. 

Med andra ord kan man inte kräva av en arbetsgivare att denne ändrar om i sin organisation så 

                                                           
18

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 113. 
19

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 114f. 
20

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 115ff. 
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att den som är sjukskriven ska kunna återgå i arbete om det samtidigt medför ökad risk för 

någon annan anställds hälsa.
21

 Arbetsgivaren är inte heller skyldig att utvidga sin verksamhet 

för att kunna bereda den som är sjukskriven andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren behöver 

alltså inte konstruera tjänster utöver de som finns i den befintliga organisationen.
22

 

I sin bok om anställningsförhållandet diskuterar Kent Källström och Jonas Malmberg de olika 

principer som framkommit ut Arbetsdomstolens domar och en granskning av hur AD har 

tillämpat lagen. 

Arbetsgivaren är ansvarig för att vidta åtgärder på arbetsplatsen i syfte att den som är 

sjukskriven ska kunna återgå i arbete. Arbetsgivaren är skyldig att visa hänsyn mot de som är 

äldre eller sjuka. Detta innebär även att arbetsgivaren måste tolerera brister i arbetstagarens 

utförande i högre grad än för friska anställda. Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar 

bland annat för att anpassa verksamheten utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar 

och även tillhandahålla den företagshälsovård som förhållandena kräver. Även rättspraxis 

pekar på det särskilda ansvar som arbetsgivaren har gentemot sjuka och äldre arbetstagare.
23

 

De begränsningar som en arbetstagare har på grund av sjukdom godtas som tidigare sagts inte 

rakt av som ett giltigt skäl för uppsägning. Arbetsdomstolen har hämtat vägledning i AML 

och SFB för att kunna avgöra hur långt arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsuppgifterna 

sträcker sig och omfattningen av arbetsgivarens skyldighet är beroende av omständigheterna i 

det enskilda fallet. Det är arbetsgivaren som ska utreda möjligheterna till omplacering och 

anpassning, men arbetsplatsens storlek och arbetstagarens medverkan i rehabiliteringen 

påverkar bedömningen om hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig och vad som är rimligt 

i det enskilda fallet.
24

 

Om arbetstagaren inte deltar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som fallet kräver anses 

arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och då kan saklig grund för uppsägning 

anses föreligga trots arbetstagarens hälsotillstånd.
25

  

Arbetsdomstolen har även tidigare uttryckt att det åligger arbetsgivaren att göra en noggrann 

utredning av möjligheterna till rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Omfattningen av 

arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Arbetsgivaren kan däremot inte åläggas ett längre gående ansvar för arbetstagarens 

rehabilitering än det som syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos 

arbetsgivaren.
26

 

3.7 Sammanfattning 

Detta kapitel har närmare granskat några domar från Arbetsdomstolen gällande ärenden där 

arbetstagare förlorat sin anställning efter att ha varit sjukskrivna en längre tid. I tre av de fyra 

utvalda fallen från Arbetsdomstolen blev slutresultatet att uppsägning på grund av personliga 

skäl inte varit sakligt grundad och att uppsägningen därmed varit ogiltig samt att den anställde 

fått allmänt skadestånd. I det fjärde framkom efter förhandling i Arbetsdomstolen att 

uppsägning på grund av arbetsbrist var sakligt grundad och att arbetsgivaren hade fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar. I kapitlet har även några rättsliga principer som utkristalliserats ur 

                                                           
21

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 115. 
22

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 120 ff. 
23

 Källström, J., Anställningsförhållandet, s 279ff. 
24

 Källström, K., Anställningsförhållandet, s 282f. 
25

 Källström, K., Anställningsförhållandet, s 284. 
26

 AD 51/12 s 21. 
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Arbetsdomstolens tidigare domar presenterats. Både rättsfallen och rättsprinciperna har 

presenterats med syfte att undersöka hur långt arbetsgivarens ansvar för anpassning och 

rehabilitering sträcker sig när en arbetstagare blir sjukskriven. 

4. Analys 

4.1 Inledning 

Denna analys kommer inledningsvis att presentera de tolkningar som gjorts när det gäller 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid arbetstagares sjukdom. Hur långt detta ansvar 

sträcker sig tolkas med hjälp av den lagtext och de förarbeten som presenterats. Därefter följer 

en analys av rättspraxis. Detta görs för att kunna besvara frågan om hur långt arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar sträcker sig. 

4.2. Lagstiftning 

De olika lagar som bildar grunden för arbetet kring sjukdom och rehabilitering vid anställning 

är ett helt system av regler som bildas av olika lagar där SFB och AML är offentligrättsliga 

lagar och LAS är en civilrättslig lag. I systemet ingår flera aktörer som ska samverka kring 

den som är sjukskriven: arbetsgivaren, den sjukskrivne själv, skyddsombud, den fackliga 

organisationen och Försäkringskassan. Systemet kompliceras av att de olika aktörerna har 

olika perspektiv på de bedömningar som görs under arbetets gång.
27

 

I propositionen som föregår den nya socialförsäkringsbalken, SFB, som infördes 2010 kan 

man läsa att bestämmelserna om rehabilitering reglerar de skyldigheter som åligger olika 

aktörer. Syftet med dessa skyldigheter är att en arbetstagare som har drabbats av sjukdom ska 

få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. 

För att inskärpa ändamålet med dessa bestämmelser och för att öka förståelsen för 

rehabiliteringsförmånen, föreslås att termen arbetslivsinriktad rehabilitering förs in i 

författningstexten i SFB.
28

 

 

I kommentaren till 30 kap 2 § SFB kan man i propositionen läsa att den försäkrade har rätt till 

olika typer av rehabiliteringsåtgärder, men att exakt vilka åtgärder som krävs måste avgöras 

från fall till fall. 

I propositionen som föregår arbetsmiljölagen, prop 1976/77:149, kan man utläsa att 

utgångspunkten med den nya lagstiftningen, som ersatte arbetarskyddslagen, var att den skulle 

vara allmängiltig och omfatta i stort sett allt arbete. Skyldigheten för arbetsgivare och 

arbetstagare att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö är grundläggande. En 

grundregel är att arbetet ska anpassas till människans fysiska och psykiska förutsättningar. 

Enligt lagförslaget ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att de 

anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall och arbetet ska planeras med beaktande av 

människors olika förutsättningar för arbete.
29

 

4.2.1 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt LAS 

I propositionen som föregick införandet av LAS 1973 kan man läsa att syftet med 

lagändringen var att stärka anställningstryggheten på arbetsmarknaden och då främst för äldre 

arbetstagare samt de arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga.
30
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Enligt ett särskilt trygghetsavtal bör uppsägning av tjänstemän inte ske förrän efter alla 

rimliga möjligheter till omplacering, även inkluderat omskolning, prövats.
31

 Det samma gäller 

i princip även arbetare inom kommunal verksamhet. Vidare finns det omnämnt i utredningen 

att sjukdom endast kan utgöra saklig grund för uppsägning i de fall där arbetstagaren 

uppenbarligen saknar de fysiska kvalifikationer som krävs för arbetsuppgifterna. Akuta 

sjukdomar och sjukdomstillstånd som är botbara kan inte åberopas som sakliga skäl för 

uppsägning.
32

 Förarbetet till LAS tar även upp onykterhet i tjänsten och att det kan vara god 

anledning till avsked eller uppsägning. Om onykterheten däremot kan kopplas till 

alkoholrelaterad sjukdom är det sannolikt att arbetatagaren, liksom i andra sjukdomsfall, inte 

kan skiljas från sin tjänst.
33

 Utredningen inför införandet av LAS föreslår att uppsägning alltid 

ska vara sakligt grundad och att sakliga skäl inte föreligger om inte arbetsgivaren har försökt 

att bereda den anställde andra arbetsuppgifter eller annan anställning hos arbetsgivaren. I de 

fall där uppsägning föregås av hög ålder eller sjukdom som gör att arbetstagaren inte längre 

kan fullgöra de arbetsuppgifter som ålagts honom anser utredningen att särskild hänsyn bör 

tas till arbetstagarens behov av ökad trygghet. Arbetsgivaren bör innan eventuell uppsägning 

överväga alla möjligheter till att omplacera arbetstagaren till arbetsuppgifter som är mer 

lämpliga för den enskilde arbetstagaren.
34

  

Uttalanden i prop 1973:129 har varit vägledande för rättspraxis. Utgångspunkten är att en 

nedsättning av arbetsförmågan som beror på sjukdom i princip inte utgör saklig grund för 

uppsägning om inte det är så att nedsättningen är stadigvarande och så väsentlig att 

arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Icke stadigvarande 

nedsättning av arbetsförmågan bör leda till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att underlätta 

arbetet för arbetstagaren genom till exempel arbetsanpassning eller omplacering till mindre 

krävande arbete.
35

 

4.2.2 Rehabiliteringsreformen 

I början av 1990-talet genomfördes en omfattande reformering av arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsverksamheten, även kallat rehabiliteringsreformen. Bakgrunden till reformen 

var att såväl antalet långtidssjukskrivna som förtidspensionärer hade ökat kraftigt och dålig 

arbetsmiljö ansågs vara orsaken till ökningarna. Utredningen som föregick reformen påvisade 

att dåvarande rehabiliteringsverksamhet inte fungerade som tänkt och att rehabiliteringen 

oftast bedrevs vid sidan av den vanliga organisationen hos arbetsgivaren istället för som en 

integrerad del av ordinarie verksamhet. Själva syftet med reformen var att tydliggöra och öka 

arbetsgivarens ansvar vid arbetsanpassning och rehabilitering, men också att formalisera och 

effektivisera arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.
36

 

I propositionen bakom reformen kan man utläsa att Försäkringskassans utredningar av 

rehabiliteringsbehov sällan inletts förrän en försäkrad varit sjukskriven i upp till 6 månader 

och att erfarenheten visar att en rehabilitering som inleds efter en så pass lång passiv 

sjukskrivningstid har små möjligheter att lyckas.
37

 

De förändringar i arbetsmiljölagen som föreslogs, och sedermera antogs, i prop 1990/91:141 

utökade arbetsgivarens ansvar för att tillhandahålla en god arbetsorganisation, 
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arbetsanpassning och rehabilitering. Genom ändringarna ökade arbetsgivarens skyldighet att 

utveckla arbetsorganisationen, skapa meningsfullt och utvecklande arbete, anpassa arbetet till 

de enskilda anställdas förutsättningar och genomföra rehabiliteringsinsatser. Det medförde 

även ökade krav på arbetsgivaren för att stärka den enskilde arbetstagaren och öka dennes 

förutsättningar för arbete. Även omplaceringsskyldigheten påverkades och undersökningen 

före reformens genomförande konstaterade att en uppsägning under pågående 

rehabiliteringsarbete knappast kunde vara sakligt grundad.
38

 

Genom den rehabiliteringsreform som genomfördes kan man även diskutera i termer om ett 

förstärkt anställningsskydd vid sjukdom. En uppsägning på grund av sjukdom är en 

uppsägning av personliga skäl och den måste alltid vara sakligt grundad, 7 § LAS. 

Rehabiliteringsreformens betydelse för anställningsskyddet påverkar arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet och vad som i förlängningen är saklig grund för uppsägning. Kraven 

på en arbetsgivare som ska säga upp en anställd som har nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom är högre än om uppsägningen sker av någon annan orsak. I och med att inga 

lagändringar gjordes i LAS i samband med rehabiliteringsreformen utan enbart i SFB och 

AML förutsattes det att det skulle finnas en koppling mellan arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar och anställningsskyddet i LAS. Detta, i det närmaste förstärkta 

anställningsskydd, gäller så länge den anställde medverkar aktivt i rehabiliteringen.
39

 

4.2.3 Rehabiliteringskedjan 

År 2008 infördes rehabiliteringskedjan i den svenska sjukförsäkringen. Reglerna återfinns i 27 

kap 46-55b §§ SFB och har i sig ingen betydelse för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, utan 

är ett verktyg för Försäkringskassans bedömningsgrunder vid bedömning av arbetsförmågans 

nedsättning på grund av sjukdom. Rehabiliteringskedjan kan dock ha viss påverkan på 

arbetsgivarens rehabiliteringsarbete då det kan påverka den försäkrades rätt till ersättning. I de 

fall där den försäkrade varit sjuk vid upprepade tillfällen utan att tillräckligt lång tid, mindre 

än 90 dagar, har förflutit mellan sjukperioderna kan den försäkrade komma att befinna sig 

långt fram i rehabiliteringskedjan redan från start då sjukperioderna räknas samman. 

Rehabiliteringskedjan har fasta bedömningsgrunder och ganska snäva tidsramar och i värsta 

fall kan en försäkrad stå utan ersättning när man uppnår nästa bedömningsgrund. Detta 

innebär att det är av vikt att arbetsgivarens rehabiliteringsarbete startar så snart som möjligt 

när en anställd blir sjukskriven.
40

 Den som är sjuk är ofta beroende av ersättning från 

Försäkringskassan under rehabiliteringsarbetet och på så sätt har rehabiliteringskedjan en 

indirekt betydelse för arbetsgivarens rehabiliteringsarbete.
41

 

Själva processen där Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning är med andra ord 

fristående från arbetsgivarens rehabiliteringsprocess. Rehabiliteringsansvaret finns kvar även 

om arbetstagaren skulle förlora rätten till sjukpenning. Rehabiliteringskedjans steg vid dag 90, 

180 och dag 365 är på inga sätt hållpunkter för när i sjukfallet arbetsgivaren ska påbörja sitt 

rehabiliteringsarbete. Till exempel kan en arbetstagare vid dag 180 få sin arbetsförmåga 

bedömd mot hela arbetsmarknaden och förlora sin rätt till sjukpenning samtidigt som han 

varit föremål för medicinsk utredning och därmed inte kunnat inleda någon 

arbetsrehabilitering innan rätten till sjukpenning försvinner.
42
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Under de första 180 dagarna i en sjukskrivningsperiod bedöms arbetstagarens arbetsförmåga 

mot de ordinarie samt andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Från och med dag 181 bedöms 

arbetsförmågan mot alla på marknaden förekommande arbeten, så kallat normalt 

förekommande arbete, om det inte föreligger särskilda skäl till att skjuta upp bedömningen. 

Ett sådant skäl kan vara att det pågår ett rehabiliteringsarbete hos arbetsgivaren och att den 

som är sjukskriven kommer att vara åter i heltidsarbete hos ordinarie arbetsgivare men inom 

annat verksamhetsområde innan dag 364 i sjukskrivningsperioden uppnås.
43

 

Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att sätta igång med arbetsanpassning och 

rehabilitering när en arbetstagare blir sjukskriven, detta oavsett om arbetsförmågans 

nedsättning beror på arbetsskada eller inte. Arbetsgivaren kan med andra ord inte vänta på att 

andra aktörer, Försäkringskassan eller vården, agerar utan måste påbörja rehabiliteringsarbetet 

direkt han får kännedom om att den anställde är sjuk och att arbetsförmågan är nedsatt.
44

 Det 

finns med andra ord ingen exakt tidpunkt för när rehabiliteringsarbetet ska påbörjas, men en 

förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna initiera rehabiliteringsarbetet är ju givetvis att 

han har fått kännedom om att arbetstagaren är sjuk. 

4.2.4 Försäkringskassans ansvar 

Enligt 30 kap 9 § SFB är det Försäkringskassans ansvar att i samråd med den försäkrade se till 

att arbetstagarens behov av rehabilitering kartläggs och att de åtgärder som krävs för en aktiv 

och effektiv rehabilitering påbörjas.
45

 

Enligt 30 kap 14 § SFB är det Försäkringskassan som fortlöpande ska se till att en 

rehabiliteringsplan följs och att det vid behov görs ändringar i den.  

2007 infördes en del ändringar i dåvarande AFL, vilka numera är integrerade i SFB, och då 

fick Försäkringskassan ett större ansvar för att se till att rehabiliteringsbehovet kartläggs. 

Försäkringskassan har dock inte tagit över arbetsgivarens ansvar enligt AML. Det största 

ansvaret för att samordna andras insatser och verka för att andra aktörer i 

rehabiliteringsarbetet utför de åtgärder som krävs för en effektiv rehabilitering för den 

försäkrade ligger på Försäkringskassan. Försäkringskassan i sig är ingen rehabiliteringsaktör 

och saknar dessutom sanktionsmedel i de fall arbetsgivaren inte uppfyller sitt 

rehabiliteringsansvar. Försäkringskassan kan kalla den försäkrade, arbetsgivaren och den 

fackliga organisationen till ett avstämningsmöte för att utöva påtryckningar mot arbetsgivaren 

för att få denne att leva upp till sitt rehabiliteringsansvar, men insatserna är beroende av 

arbetsgivarens och arbetstagarens medverkan.
46

 

4.2.5 Arbetstagarens ansvar 

Även om det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsanpassning och 

rehabilitering har även arbetstagaren ett ansvar i sammanhanget. Det ansvaret handlar främst 

om att medverka i det rehabiliteringsarbete som arbetsgivaren planerar och genomför. 

Arbetstagaren är enligt 30 kap 7 § SFB skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att 

kunna kartlägga och genomföra rehabiliteringsinsatserna. Det är arbetstagaren själv som 

förutsätts ha de bästa kunskaperna om vilket behov av rehabilitering som finns. 

Utgångspunkten i lagen är att arbetstagaren ska medverka aktivt och bidra till sin egen 

rehabilitering. Om arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering kan rätten till sjukpenning 

förloras enligt 110 kap 57 § SFB och även gå miste om det förstärkta anställningsskyddet, det 

                                                           
43

 Forsakringskassan.se 170516 
44

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 79. 
45

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 67. 
46

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 67ff. 



16 
 

vill säga att arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet upphör om arbetstagaren inte medverkar 

i rehabiliteringsarbetet.
47

  

4.2.6 Tillsynsmyndighet 

Det är Försäkringskassan som är tillsynsmyndighet gällande de bestämmelser som återfinns i 

SFB i enlighet med 30 kap 8 § SFB och Arbetsmiljöverket är den myndighet som är 

tillsynsmyndighet gällande de bestämmelser om rehabilitering och arbetsanpassning som 

återfinns i AML i enlighet med 7 kap 1 § AML. 

När det är fråga om LAS och övriga civilrättsliga regler saknas det formell tillsynsmyndighet 

utan det är parterna själva som kontrollerar att reglerna efterlevs.
48

 

4.2.7 AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering 

Många av de regler som styr över arbetsgivarens rehabiliteringsansvar återfinns i 

Arbetsskyddsstyrelsens föreskrift, AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering. 

4 § AFS 1194:1 Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på vilka behov av åtgärder för 

arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland arbetstagarna. 

5 § AFS 1994:1 Arbetsgivaren skall så tidigt som möjligt påbörja arbetet med 

arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har behov därav. 

Ovanstående krav är tänkt till att arbetsgivaren regelbundet ska utvärdera behovet av insatser 

för arbetstagare inom verksamheten. Uttrycket ”fortlöpande” visar på att det är en ständigt 

pågående skyldighet för arbetsgivaren att utvärdera och agera i rehabiliteringsfrågor. Det 

finns inga exakta tidsangivelser i lagen om när en arbetsgivare bör agera, utöver att arbetet 

ska inledas så snart som möjligt. Erfarenheten visar dock att prognosen för en lyckad 

rehabilitering och sedermera återgång i arbete ökar ju tidigare insatserna genomförs. 

Anledningen till att arbetsgivaren fortlöpande ska se över verksamheten är att möjligheterna 

till att upptäcka problem på ett tidigt stadium ökar och att man då snabbt kan vidta åtgärder. 

Att en arbetstagare är sjukskriven eller står under medicinsk rehabilitering är inte en giltig 

orsak till att arbetsgivaren kan avvakta med insatserna.
49

 

4.2.8 Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete 

En annan orsak till att rehabiliteringsarbetet behöver komma igång så snart som möjligt är 

rehabiliteringskedjans tidsramar. Om inte rehabiliteringsarbetet håller sig inom dessa 

tidsramar kan arbetstagaren stå utan ersättning innan rehabiliteringsarbetet är avslutat och det 

kan i förlängningen leda till att rehabiliteringen inte kan fullföljas. Ännu svårare blir det 

naturligtvis i de fall där arbetstagaren på grund av sammanläggning av flera sjukperioder 

befinner sig långt fram i rehabiliteringskedjan redan vid insjuknandet. I dessa fall är det ännu 

viktigare att rehabiliteringsarbetet kommer igång omedelbart och att man kan planera för en 

återgång i arbete innan dag 365 i rehabiliteringskedjan. Arbetstagaren kan då i vissa fall få 

behålla ersättningen från Försäkringskassan under tiden rehabiliteringsåtgärderna pågår. Det 

måste i sådana fall finnas en tydlig plan för återgång i arbete på heltid hos ordinarie 

arbetsgivare innan dag 365.
50

 

                                                           
47

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 70ff. 
48

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 33. 
49

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 80f. 
50

 Broman, J., Rehabiliteringsansvaret, s 82f. 



17 
 

Att hitta en lösning för återgång i arbete hos arbetsgivaren så att arbetstagaren kan fortsätta 

arbeta inom verksamheten trots nedsatt arbetsförmåga är inte alltid lätt och problemfritt. 

Arbetsgivaren måste utreda vilka besvär och begränsningar arbetstagaren har och även utreda 

vilka möjligheter som finns inom verksamheten för eventuell omplacering till andra 

arbetsuppgifter. Utredningsarbetet syftar till att kartlägga arbetstagarens möjligheter att återgå 

i arbete utifrån vilken form av nedsättning av arbetsförmågan som föreligger och hur 

kvarvarande arbetsförmåga kan komma till nytta inom verksamheten. Arbetsgivaren är den 

som är ansvarig för att både arbetstagarens arbetsförmåga och verksamheten utreds.
51

 

4.3 Rättspraxis 

Arbetsdomstolens dom AD 1993 nr 42 var det första avgörandet efter att 

rehabiliteringsreformen genomfördes och redan där bekräftade Arbetsdomstolen att det fanns 

ett samband mellan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och anställningsskyddet. 

Arbetsdomstolen fastslog att om arbetsgivaren inte fullgjort sitt rehabiliteringsansvar enligt 

SFB och AML föreligger inte saklig grund för uppsägning.
52

 

Vid bedömning av om saklig grund för uppsägning föreligger i de fall där arbetstagaren blivit 

uppsagd av personliga skäl på grund av sjukdom ska enligt praxis även beaktas att 

arbetsgivaren är skyldig att genom anpassning och rehabiliteringsåtgärder verka för att en 

anställning ska kunna fortgå. Vid denna bedömning inverkar även arbetstagarens beteende 

och hur denne har medverkat i rehabiliteringen. Detta gäller särskilt i de fall där arbetsgivaren 

erbjuder rehabiliteringsinsatser.
53

 

4.4 Rättslig påföljd 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns som tidigare nämnts reglerat i SFB och AML. Då 

dessa lagar är offentligrättsliga kan en enskild anställd inte ställa några sanktionerade krav på 

arbetsgivaren och det är inte heller möjligt att driva skadeståndstalan i domstol enbart baserat 

på att arbetsgivaren brutit mot dessa regler.
54

 

Arbetsmiljöverket har möjlighet att enligt 7 kap 7 § AML utfärda föreläggande eller förbud 

gentemot en arbetsgivare att vidta en viss åtgärd. Med stöd av 8 kap 1 § AML kan 

arbetsmiljöverket i förlängningen leda till straff eller föreläggande om vite om arbetsgivaren 

bryter mot ett föreläggande eller förbud som Arbetsmiljöverket meddelat med stöd av 

reglerna om arbetsanpassning eller rehabilitering. Däremot saknar SFB helt påföljdsregler om 

det skulle vara så att en arbetsgivare bryter mot reglerna i 30 kap SFB.
55

 

För de civilrättsliga reglerna finns däremot möjligheter till rättsliga sanktioner. Det finns 

effektiva sanktionsmedel att erbjuda arbetstagarsidan om en arbetsgivare till exempel har sagt 

upp en anställd utan saklig grund. De civilrättsliga reglerna saknar tillsynsmyndighet som kan 

kontrollera att reglerna följs. Det är i stället parterna själva som får kontrollera efterlevnaden 

och vid behov begära tvisteförhandling. En sådan förhandling kan till sist avgöras i tingsrätten 

eller Arbetsdomstolen. I de fall den civilrättsliga tvisten handlar om arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar sker förhandling nästan uteslutande efter att en anställd blivit uppsagd 
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och rätten ska avgöra om det finns saklig grund för uppsägning. I de fall arbetstagarsidan 

vinner är sanktionen mot arbetsgivaren ogiltigförklaring av uppsägningen samt skadestånd.
56

 

Genom sambandet mellan reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt AML och 

SFB och de regler om anställningsskydd som finns i LAS kan rehabiliteringsfall bli föremål 

för rättslig prövning. Detta sker då i Arbetsdomstolen enligt de sanktionsregler som återfinns i 

LAS och MBL (medbestämmandelagen). Frågor som rör arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

aktualiseras civilrättsligt i samband med uppsägningsfall. Frågan om saklig grund för 

uppsägning enligt 7 § LAS har förelegat kan då prövas av domstolen. Det typiska scenariot är 

att en arbetstagare blivit uppsagd på grund av att arbetstagaren på grund av sjukdom saknar 

arbetsförmåga. Arbetstagaren väcker då talan mot arbetsgivaren och med grund att 

arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar enligt 30 kap SFB och AML. På så 

sätt har Arbetsdomstolen även blivit den instans som tolkar vad som ligger i skyldigheten att 

arbetsanpassa enligt AML och de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna enligt 30 kap 

SFB.
57

 

4.5 Sammanfattning 

Det finns en mängd lagar och regler som har påverkan på arbetsgivarens ansvar för 

anpassning och rehabilitering vid arbetstagares sjukdom. Arbetsmiljölagen verkar främst 

förebyggande i ämnet och reglerar hur arbetsgivarens ansvar för att systematiskt undersöka 

behovet av anpassning och förebygga risker på arbetsplatsen. Socialförsäkringsbalkens 30 kap 

reglerar hur rehabiliteringsarbetet ska bedrivas när en arbetstagare blivit sjuk och den reglerar 

även de olika aktörernas ansvarsområden i frågan om rehabilitering. 

LAS reglerar anställningsskyddet och att en uppsägning på grund av personliga skäl måste 

vara sakligt grundad. Enligt 7 § LAS är inte en uppsägning sakligt grundad om arbetsgivaren 

kan bereda arbetstagaren annat arbete inom verksamheten, vilket medför att arbetsgivaren 

måste utreda den anställdes arbetsförmåga samt möjligheter till anpassning och omplacering 

inom verksamheten innan en uppsägning kan komma i fråga.  

Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering sträcker sig således långt, men 

minskar om arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering.  

5. Slutdiskussion 

När en arbetstagare blir sjukskriven av någon anledning startar en process som medför 

möjligheten till ersättning från Försäkringskassan om sjukperioden sträcker sig längre än 14 

dagar. De första 14 dagarna är det arbetsgivaren som står för ersättningen enligt 

sjuklönelagen. Första sjukdagen är en karensdag och dag 2-14 ersätts av arbetsgivaren.
58

 Från 

och med dag 15 i sjukperioden är det Försäkringskassan som ersätter den sjuke, under 

förutsättning att villkoren för sjukpenning uppfylls. Den sjukes arbetsförmåga bedöms utifrån 

rehabiliteringskedjan som infördes år 2008. 

Ett av de rättsfall som behandlas i uppsatsen handlar om en uppsägning där arbetstagaren 

misskött sitt arbete på grund av alkoholrelaterade besvär. Kronisk alkoholism betraktas av 

Arbetsdomstolen som sjukdom och domstolen lägger stor vikt vid att arbetsgivaren är skyldig 

att försöka att hjälpa till att lösa en alkoholberoende arbetstagares problem. Om försök till 
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rehabilitering visar sig resultatlösa kan uppsägning ske som en sista åtgärd om arbetstagaren 

inte längre kan utföra arbete av någon betydelse.
59

 

Arbetsanpassning och rehabilitering vid arbetstagares sjukfrånvaro är ett komplext ämne. Det 

är många delar som ska falla på plats och ofta flera aktörer som måste samverka för att få till 

en bra och hållbar plan för återgång i arbete. Givetvis är det skillnad i det arbete som behövs 

beroende på vilka besvär den som är sjukskriven har. En snickare som har brutit handleden 

kan oftast återgå helt i sitt eget arbete utan några större anpassningar när 

rehabiliteringsperioden efter skadan är klar.  

En arbetstagare med en mer komplex sjukdomsbild kan däremot kräva mycket stöttning och 

anpassning av arbetsgivaren för att kunna återgå i arbete och det är inte alltid arbetstagaren 

kan återgå i sina ordinarie arbetsuppgifter utan det kan krävas hjälp med både anpassning och 

omplacering från arbetsgivarens sida. En arbetsgivare där verksamheten är stor och varierande 

borde rimligen ha större möjligheter att anpassa verksamheten eller att omplacera 

arbetstagaren till andra arbetsuppgifter. 

Lagstiftningen inom området sjukskrivningar och arbetsanpassningar pekar tydligt på vilka 

åtgärder som ska till och vilket ansvar som åligger respektive aktör, medan det i realiteten inte 

är lika lätt att få alla bitar att falla på plats. Denna uppsats har närmare undersökt vilket ansvar 

som åligger arbetsgivaren när en arbetstagare är sjukskriven. Som påpekats genomgående i 

denna uppsats har arbetsgivaren ett stort ansvar både vad gäller arbetsanpassning och 

rehabilitering för att den som är sjukskriven ska kunna återgå i arbete. Detta ansvar är lika 

stort oavsett om sjukdomen eller skadan beror på arbetet eller något som har inträffat på 

fritiden, vilket kanske kan tyckas vara orättvist. Det kan förefalla mer naturligt att 

arbetsgivaren har ett stort ansvar för de olycksfall och skador som inträffar under arbetstid 

jämfört med de skador som uppkommer på arbetstagarens fritid, särskilt om arbetstagaren 

medvetet utsätter sig för risker i vardagen genom sitt val av idrott till exempel. 

Källström och Malmborg diskuterar i sin bok de principer som framkommit ur rättspraxis. Att 

sjukdom inte är en saklig grund för uppsägning har konstaterats, men även att åtgärderna 

skiljer sig från fall till fall och att rehabiliteringsansvaret kan upphöra om arbetstagaren inte 

medverkar i rehabiliteringen. Arbetsdomstolen har hämtat vägledning ur lagtexten och sedan 

gjort bedömningar som i sin tur fungerar vägledande i liknande fall.  

Vad gäller uppsägning på grund av arbetstagarens personliga förhållanden kan man inte helt 

enkelt sammanfatta 7 § LAS, då det inte finns förtydligat i lagtexten omfattningen av 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, utan bara att arbetsgivaren ska försöka att anpassa och 

omplacera innan en uppsägning kan bli möjlig.
60

 Det är i stället den praxis som framkommit 

ur Arbetsdomstolens domar som har blivit den främsta rättskällan för bedömningen om en 

arbetsgivare har fullgjort sina förpliktelser innan en arbetstagare sägs upp från sin tjänst. Om 

det inte tydligt framkommer i rätten huruvida en arbetstagares problem kunnat avhjälpas med 

rehabilitering eller inte anses uppsägningen inte vara sakligt grundad.
61

 

Urvalet av rättsfall kunde ha skett mer utförligt genom att utöka sökningen. Fler rättsfall 

kunde också ha använts för att få ett större underlag i uppsatsen, men antalet rättsfall 

avgränsades för att textmassan inte skulle bli för omfattande. Genom att välja de senaste 

rättsfallen som framkom genom sökningen ges ett så aktuellt underlag som möjligt. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att 

regelbundet undersöka behovet av anpassning och rehabilitering och dessutom för att vid 

behov initiera dessa insatser. Rehabiliteringsarbetet underlättas om arbetsgivaren har en 

fungerande organisation för dessa insatser, till exempel genom systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbetstagaren å sin sida måste vara delaktig i sin rehabilitering och Försäkringskassan ska 

samordna de insatser som krävs för att den försäkrade ska kunna återgå i arbete. 
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