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Sammanfattning 
Mellan december 1997 och utgången av 2003 hade antalet sjukskrivningar som översteg 1 år ökat 
från 44 700 till 135 000 stycken om året. Samtidigt har sjukskrivningarna bland kvinnor ökat, precis 
som antalet nybeviljade sjuk‐ och aktivitetsersättningar. En  långtidssjukskriven  förlorar ofta mer än 
bara ekonomisk trygghet. Förutom fysiska och psykiska men förlorar en sjukskriven arbetstagare ett 
socialt umgänge på arbetsplatsen. Denna brist på  socialt umgänge  kan  leda  till en ökad  känsla av 
utanförskap som i sin tur kan leda till att vägen tillbaka till arbete kan förlängas. 

Denna uppsats  kommer behandla  frågan om arbetsgivarens ansvar när arbetstagaren blir  sjuk‐
skriven på grund av arbetsskador eller sjukdomar. Den huvudsakliga frågeställningen  lyder som föl‐
jer: Vilket ansvar har arbetsgivaren för att återfå arbetstagare till arbetslivet och arbetsplatsen efter 
en sjukskrivning? 

Genom arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen tillsammans med föreskrifter från arbets‐
miljöverket regleras arbetsmiljön på arbetsplatsen och det ansvar som alla inblandade parter har. 
Målet med arbetsmiljöarbete ska alltid vara att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringen ligger i att vidta de åtgärder som krävs för att arbetstaga‐
ren ska återgå i sitt arbete hos arbetsgivaren eller stanna kvar på detsamma. Rehabilitering bör leda 
till att en arbetstagare efter en tids sjukdom ska kunna återgå till arbetet eller arbetsplatsen. Efter 
fasta hållpunkter och stegvis ska en bedömning göras om arbetstagaren kan utföra sitt eget arbete, 
något annat arbete hos arbetsgivaren eller något arbete över huvudtaget på arbetsmarknaden och 
genom detta försörja sig själv. Sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga är inte att anse som saklig grund 
för uppsägning om inte denna nedsättning av arbetsförmågan kan anses vara stadigvarande eller att 
arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av väsentligt grad för arbetsgivaren. Dock har ar‐
betsgivaren ett ansvar innan anställningen kan upphöra att ha genomfört en rehabilitering och vidta‐
git de åtgärder som skäligen kan åläggas honom för att arbetstagaren ska kunna ha kvar sin anställ‐
ning, t.ex. genom arbetsanpassning. Arbetstagaren själv har stor del och ansvar i att bidra till de åt‐
gärder som krävs för att denna ska kunna stanna kvar på arbetsplatsen genom omplaceringar m.m. 

De ligger på arbetsgivarens bord att undersöka, utreda, vidta åtgärder samt analysera och göra 
uppföljningar. Arbetsgivaren måste själv också vara aktiv under hela rehabiliteringsprocessen och kan 
inte enbart invänta andra myndigheter och institutioners undersökningar. Arbetstagarens engage‐
mang eller brist på detsamma kan till och med minska eller helt utradera arbetsgivarens skyldigheter. 
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1. Inledning 
Den 1 januari 2010 ändrades sjukskrivningsreglerna i Sverige. Detta har gjort det svårare att vara sjuk 
och sjukskriven. Många har på grund av de nya reglerna fått svårare att klara sin försörjning. Samti‐
digt tar massmedia dagligen upp fall om kroniskt och allvarligt sjuka människor som är tvingade att 
återgå till sitt arbete.  

En arbetstagare som har varit anställd  i mer än en månad eller arbetat 14 dagar  i sträck har rätt 
till 14 dagars sjuklön, som betalas ut av arbetsgivaren. Efter sju dagars sjukdom måste arbetstagaren 
inkomma med ett  läkarintyg.  I vissa  fall kan antingen  försäkringskassan eller arbetsgivaren kräva  in 
ett sådant intyg redan från första sjukdagen. Efter 14 dagar anmäler arbetsgivaren sjukfrånvaron till 
Försäkringskassan som gör en bedömning om arbetstagaren har rätt till sjukpenning. Sjukpenningen 
kan betalas i 365 dagar under 450 dagar. Efter 365 dagar kan arbetstagaren få förlängd sjukpenning i 
550 dagar. Arbetstagarens rätt till sjukpenning bestäms efter en bedömning av arbetsförmågan. Un‐
der de  första 90 dagarna av sin sjukskrivning har arbetstagaren rätt till sjukpenning om denne  inte 
kan utföra sitt vanliga jobb eller annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare. Efter dessa 90 dagar har 
arbetstagaren rätt till sjukpenning endast om denne inte kan utföra något arbete alls hos sin arbets‐
givare. Efter 180 dagar finns en rätt till sjukpenning endast om arbetstagaren  inte kan utföra något 
arbete alls på arbetsmarknaden. Detta gäller dock  inte om bedömningen görs att arbetstagaren har 
möjlighet att  innan dag 366 på sjukskrivningen återgå till arbete hos sin arbetsgivare. Den 1  januari 
2010 var många personer tvingade att  lämna sjukförsäkringen och blev utförsäkrade helt enkelt för 
att deras dagar med sjukersättning tagit slut.1 

Människor som är sjukskrivna är en utsatt grupp  i samhället och med tuffare regler blir de ännu 
mer utsatta. Arbetsgivaren borde ha ett ansvar och ett intresse av att anpassa arbetssituationen för 
sina  arbetstagare  för  att minska  andelen  sjukskrivningar på  arbetsplatsen och  även då minska  en 
konstnad som måste finnas för sjukskrivningar, vikarier m.m. 

Mellan december 1997 och utgången av 2003 hade antalet sjukskrivningar som översteg 1 år ökat 
från 44 700 till 135 000 stycken om året. Samtidigt har sjukskrivningarna bland kvinnor ökat, precis 
som antalet nybeviljade sjuk‐ och aktivitetsersättningar. En  långtidssjukskriven  förlorar ofta mer än 
bara ekonomisk trygghet. Förutom fysiska och psykiska men förlorar en sjukskriven arbetstagare ett 
socialt umgänge på arbetsplatsen. Denna brist på  socialt umgänge  kan  leda  till en ökad  känsla av 
utanförskap som i sin tur kan leda till att vägen tillbaka till ett arbete kan förlängas.2 

Människor som skadats  i sitt arbetet har oftast  långa sjukskrivningar  framför sig och  inte alltför 
sällan kommer de inte tillbaka till arbetslivet eller tvingas lämna det tidigare än planerat. Dessa män‐
niskor förlorar under sin sjukskrivning inte bara yrkeskunnande och social gemenskap på arbetsplat‐
sen med sina arbetskamrater utan känner sig ofta även nedvärderade och blir mer och mer isolerade. 
På grund av detta samt ekonomiska skäl krävs det åtgärder för att skapa en trygg och säker arbets‐
plats. Att människor är aktiva  i arbetslivet gynnar  inte bara dem själva utan också samhället  i stort. 
Hög sysselsättning bland befolkningen ökar välfärden. Samtidigt är arbetet ytterst viktigt för männi‐

                                                            
1 Regeringens proposition 2009/2010: 45, Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta 

insatser för återgång i arbete. s. 17. 
2 Regeringens proposition 2004/05:21a, Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro. s. 32. 
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skors livskvalitet där den sociala gemenskapen på arbetsplatsen tillsammans med en trygg och stadig 
ekonomisk inkomst har visat sig leda till en ökad livskvalitet.3  

Vem är det då som ska se till att arbetsplatsen blir just trygg och säker? Det är just detta som upp‐
satsen syftar till att ta reda på vilket ansvar som ligger på arbetsgivarens bord.  

1.1 Syfte 
Denna uppsats kommer behandla frågan om arbetsgivarens ansvar när arbetstagaren blir sjukskriven 
på grund av arbetsskador eller sjukdomar. Den huvudsakliga frågeställningen lyder som följer: Vilket 
ansvar har arbetsgivaren för att återfå en arbetstagare till arbetslivet och arbetsplatsen efter en sjuk‐
skrivning? Samtidigt kommer det inom detta syfte även ingå att utreda det ansvar som arbetstagare 
har för att förebygga sjukskrivningar och det allmänna ansvaret arbetsgivaren har för sina arbetsta‐
gare och arbetsmiljön de arbetar i. 

1.1 Metod och material 
För att undersöka och granska ovanstående syfte kommer  lagar och förordningar att tolkas, främst 
Lag (1962:381) om allmän försäkring samt arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166),  tillsammans  med  annan  tillämplig  arbetsrättslig  lagstiftning.  Rehabiliteringsansvaret 
återfinns också  i Arbetsmiljöverkets förordningar. Vid tolkningen av ovanstående källor kommer ak‐
tuella förarbeten att granskas. Gällande prejudikat kommer främst domar från arbetsdomstolen att 
behandlas och dessa kommer att gallras  fram efter störst relevans och mest aktualitet, även andra 
eventuellt  tillämpliga avgörande kan komma att behandlas.  Litteratur och annan  lämpligt material 
kommer hämtas från aktuella myndigheters förordningar och material så som ovan nämnda Arbets‐
miljöverket  samt  försäkringskassan m.fl.  även  doktrin  från  olika  författare  kommer  att  användas. 
Detta leder till en uppsats som utgår från den rättsvetenskapliga modellen. 

1.2 Avgränsningar 
Det som är det intressanta i denna uppsats är arbetsgivare och arbetstagare och fokus kommer där‐
för ligga på detta. Någon närmare granskning av internationella eller EU‐rättsliga regler kommer inte 
göras än  i de  fall  som dessa är direkt  tillämpliga  i de nationella  författningarna och avgörandena. 
Fokus i uppsatsen kommer att ligga på de åtgärder och det ansvar som arbetsgivaren har för en indi‐
viduell arbetstagare och mindre på arbetstagaren  i allmänhet som en större grupp. Frågorna kring 
eventuell ersättning eller kostnad för rehabilitering, vem som ska stå för vad och vad  individen har 
rätt till kommer inte behandlas, trots att detta är nära kopplat till diskussionen kring rehabilitering är 
de ekonomiska aspekterna inte intressanta här, eftersom fokus för uppsatsen endast är de olika ak‐
törernas ansvar gällande rehabiliteringen i sig själv. I uppsatsen kommer inte de fall där det är fråga 
om uppdragstagare att beröras utom i förbigående. Frågan om straffansvar kommer inte att beröras 
alls. Den straffrättsliga aspekten på arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar är mycket intressant men 
inte aktuellt inom det område som diskuteras i uppsatsen utan uppsatsen syftar till att diskutera det 
allmänna och vardagliga ansvaret på arbetsplatsen. 

                                                            
3 Regeringens proposition 1990/91:140, Arbetsmiljö och Rehabilitering. s. 23 f.  
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1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med definition av vissa centrala begrepp. Efter detta kommer ett kapitel om ar‐
betsmiljö, vad den innebär och hur arbetet kring detta ska vara uppbyggt och självklart arbetsgiva‐
rens stora roll i arbetet med arbetsmiljön. Inom detta kapitel tas systematiskt arbetsmiljöarbete upp 
som berör de mer praktiska och förebyggande åtgärderna kring arbetsmiljöarbetet. I detta kapitel 
behandlas även skyddsombudens roll som representanter för arbetstagarna på arbetsplatsen. Föl‐
jande kapitel belyser rehabiliteringen och arbetsanpassning d.v.s de åtgärder och rutiner som måste 
finnas på plats för arbetet kring att underlätta arbetstagarnas väg tillbaka efter sjukskrivning. Kapitlet 
behandlar även vad rehabilitering och anpassning innebär och betydelsen av att ha en organisation 
för detta på plats på arbetsplatsen. Nästa kapitel i uppsatsen berör de frågor som kan uppstå kring 
möjligheterna till uppsägning av arbetstagarna på grund av sjukdom och minskad arbetsförmåga. Här 
tas också upp omplaceringsskyldigheten som arbetsgivaren har för att försöka hjälpa arbetstagaren 
att vara kvar på arbetsplatsen. Efterföljande kapitel tar upp arbetsgivarens ansvar för sina arbetsta‐
gare i mer allmänt ansvar för sina arbetstagare. Slutligen analyseras, diskuteras och dras slutsatser av 
det material som tidigare har framkommit. I slutet av kapitel 2‐5 kommenteras respektive kapitel. 
Detta för att påbörja en analys men samtidigt kort sammanfatta kapitlet. 

2. Definitioner 
Nedan följer en rad definitioner av begrepp som är återkommande i uppsatsen, detta för att tydliga‐
re få fram vad som menas och för att underlätta för läsaren att följa med och förstå materialet som 
presenteras och diskuteras. 

2.1 Arbetsgivare 
En arbetsgivare är enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, 1 §, den som arbe‐
tet utförs åt.  I Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12  juni 1989 om åtgärder  för att  främja  förbätt‐
ringar av arbetstagarnas  säkerhet och hälsa  i arbetet definierar begreppet arbetsgivare  som varje 
juridisk eller fysisk person som har ett arbetsgivareförhållande till en arbetstagare och har ett ansvar 
för företaget eller verksamheten.4 Arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare 
anställda.5  

2.2 Arbetstagare 
Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS definieras arbetstagare utifrån 4 kategorier i 1 §. Dessa fyra 
kategorier som undantas är de som  tillhör arbetsgivarens  familj, de som har  företagsledande ställ‐
ning gällande arbetsuppgifter och anställningsvillkor, de som arbetar i arbetsgivarens familj samt de 
som har vissa typer av arbetsmarknadsstöd. I direktivet 89/391/EEG definieras begreppet arbetstaga‐
re till varje person som är anställd av en arbetsgivare, inklusive praktikanter och liknande men inte de 
arbetstagare som arbetar i arbetsgivarens hushåll, enligt artikel 3, punkt b.6  Arbetstagare är alla de 
som utför arbete under  förhållande där det är naturligt att den  för vilket arbetet utförs har en ar‐

                                                            
4 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa i arbetet. Artikel 3, punkt a. 
5 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommentar till 1 §. 
6 Rådets direktiv 89/391/EEG. Artikel 3, punkt b. 
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betsgivares uppgifter.7 En arbetstagare är någon som är anställd i en verksamhet som just arbetsta‐
gare. Detta innefattar också chefer och arbetsledare samt även praktikanter, lärlingar, prov‐ och pro‐
jektanställda och vikarier.8 Vid bedömningen om en person är arbetstagare eller inte måste det göras 
utifrån ett helhetsperspektiv och hur parterna själva titulerar sitt förhållande är av mindre betydelse. 
De ekonomiska och  sociala banden mellan parterna  ska  tas hänsyn  till. Faktorer  som pekar på en 
anställning och att ena parten är arbetstagare är om denne är i beroendeställning till den andre, att 
personen ifråga själv utför det arbete som ålagts honom och ingår i arbetsgivarens företagsorganisa‐
tion samt om arbetsgivaren står för den ekonomiska risken i förhållandet.9 

2.3 Arbetsförmåga 
I bedömningen om arbetstagarens arbetsförmåga och dennes behov av rehabilitering ska tas hänsyn 
till vad som  rimligen kan begäras av arbetstagaren. Detta med hänsyn  till arbetstagarens sjukdom, 
vilken utbildning denne har, tidigare verksamhet samt arbetstagarens ålder, bosättningsförhållande 
och andra omständigheter för att kunna göra en  individuell bedömning  i varje fall.10 I bedömningen 
av  arbetsförmågan  ska  även  tas hänsyn  till  i  vilken utsträckning  arbetstagaren  inte  kan utföra  sitt 
arbete, om  förändringen kan anses kortvarig och  i vilken mån arbetstagaren kan utföra sitt vanliga 
arbete eller ett arbete som är jämfört med detta.11 Arbetsförmågan bestäms utifrån två kriterier, om 
det föreligger skada eller sjukdom och om denna satt ned arbetsförmågan med mer än 25 %.12 

2.4 Rehabilitering  
Ur en sjukförsäkringssynpunkt anses det med rehabilitering att en arbetstagare ges möjlighet att få 
tillbaka sin arbetsförmåga och möjligheten att kunna försörja sig själv genom förvärvsarbete.13 Reha‐
bilitering kan delas upp i medicinsk, arbetslivsinriktad, social och yrkesinriktad. Den medicinska reha‐
biliteringen utförs främst av hälso‐ och sjuvården, har som mål att återställa den fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningen  och  syfta  till  att  återställa,  förbättra  eller  bibehålla  arbetsförmågan.  Den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att få arbetstagaren tillbaka till sitt arbete genom åtgär‐
der som sker  i nära anknytning till arbetsplatsen. Arbetsgivaren står för ansvaret av dessa åtgärder. 
Yrkesinriktad rehabiliterig  innebär ett mål om att återfå arbetstagare med speciella behov  in på ar‐
betsmarknaden. Den  sociala  rehabiliteringen  ämnar  skapa en  social  samvaro  samt ekonomisk och 
social trygghet.14 

2.5 Kommentar 
De ovan nämnda definitioner är inte på något sätt uttömmande och solklara utan är en allmän bild av 
vad som ska innefattas i dessa begrepp. I lagtext finns inte i sig heller någon riktigt klar definition av 
dessa  begrepp,  till  exempel  begreppet  arbetstagare  som  oftast  definieras  utifrån  begreppet  upp‐
                                                            
7 Regeringens proposition 1976/77:149, om arbetsmiljölag m.m. s. 195. 
8 AFS 2001:1. Kommentar till 4 §. 
9 Göransson, Håkan. Arbetsrätten – en introduktion. 3:e upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 2004. s. 16.  
10 Prop. 1990/91:141. s. 73. 
11 Prop. 1990/91:141. s. 85. 
12 Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetslivsinriktad rehabilitering. arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbets‐

anpassning i kommuner, landsting och företag. SKL Kommentus. Stockholm. 2009. s. 22.  
13 Prop. 1990/91:141. s. 88.  
14 Sveriges Kommuner och Landsting. 2009. s. 18 f.  
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dragstagare och inte som ett begrepp i sig självt. Dessa försök till definitioner är enbart för att ge en 
allmän bild av vad som menas i uppsatsen med just dessa begrepp. Att försöka göra en entydig för‐
klaring av ovanstående är inte möjligt och kan i sig bli väldigt stelt och fyrkantigt. Dessa begrepp be‐
höver ha en viss  flexibilitet  för att  innefatta alla möjliga variationer av  situationer  som kan uppstå 
men som måste regleras. Samtidigt är det självklart att situationer och förhållande hamnar i kläm när 
ingen entydighet finns. 

3. Arbetsmiljö 
Inom begreppet arbetsmiljö kan en mängd olika saker vägas in, bland annat kan arbetsmiljö innefatta 
buller,  luftkvalitet, arbetstider och sociala kontakter,  ledarskap, anpassning och  rehabilitering samt 
arbetsbelastning. Det finns många orsaker till sjukfrånvaro på arbetsplatsen, ett samband finns bland 
annat mellan en bra arbetsmiljö och  lågt antal sjukskrivningar.15 Det som påverkar om arbetsmiljön 
anses  vara god och håller  sjukfrånvaron nere har  visat  sig  vara  ledarskapet,  arbetsorganisationen, 
systematiskt arbetsmiljöarbete samt en god kännedom av sjukfrånvaroläget och tydlig struktur  i ar‐
betet med rehabilitering och arbetsanpassning.16 
Arbetsmiljölagen  (1977:1160), AML har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplat‐
sen och att uppnå en god arbetsmiljö, 1 kap. 1 §. Andra kapitlet behandlar arbetsmiljöns beskaffen‐
het, enligt 2 kap. 1 § ska den vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och 
tekniska utvecklingen  i samhället. Förhållanden på arbetsplatsen ska anpassas efter arbetstagarnas 
olika psykiska och fysiska förutsättningar. Arbetstagaren ska ha möjligheten att påverka sin arbetssi‐
tuation och ta del av utvecklings‐ och förändringsarbete gällande densamma. Arbetet, organisationen 
och innehållet ska formas så att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning som kan 
leda till ohälsa eller olycksfall. Det ska eftersträvas att arbetsförhållanden ska främja variation, social 
kontakt och samarbete samt personlig och yrkesmässig utveckling och möjlighet till självbestämman‐
de och yrkesmässigt ansvar. I tredje kapitlet talas om de skyldigheter som finns, enligt 3 kap. 1 a § ska 
arbetsgivare och arbetstagare tillsammans verka för att skapa en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren har 
mer ansvar och ska enligt 3 kap. 2 § vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts  för ohälsa eller olycksfall genom att ändra eller åtgärda allt sådant som kan  leda  till ohälsa 
eller olycksfall, särskilt beaktande ska tas för ensamarbete. Arbetsgivaren ska enligt 3 kap. 3 § se till 
att arbetstagaren har god kännedom om arbetsförhållande och vilka risker som kan finnas. Arbetsgi‐
varen ska även förvissa sig om att arbetstagaren har adekvat utbildning och vet vad som krävs för att 
undvika riskerna i arbetet, samt att det endast är arbetstagare som fått instruktioner som tillåts vis‐
tas  i områden med påtaglig  risk  för ohälsa eller olycksfall. Andra  stycket  framhäver arbetsgivarens 
ansvar att med tanke på arbetstagares skilda förutsättningar för arbetet ska vidta lämpliga åtgärder 
och anpassa arbetsförhållanden samt att vid planering av arbetet ha  i åtanke att människors förut‐
sättningar för att utföra arbetsuppgifter kan vara olika. Arbetstagarens skyldigheter i 3 kap. 4 § inne‐
fattar medverkande och deltagande  i arbetsmiljöarbete och de åtgärder  som  krävs  för att en god 
arbetsmiljö ska åstadkommas, samt följa de föreskrifter som finns, använda skyddsanordningar och 
iaktta den försiktighet som krävs för att undvika fara för ohälsa och livsfara. Arbetstagaren ska också 

                                                            
15 AFS 2001:1. Kommentar till 3 § och 9 §. 
16 Sveriges Kommuner och Landsting. 2009. s. 9 f. 
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underrätta arbetsgivare eller skyddsombud17 om denne anser att arbetet  innebär direkt  fara  för  liv 
och hälsa, 3 kap. 4 §. 2 st, dock finns  inga sanktioner för underlåtenhet att underrätta arbetsgivare 
eller skyddsombud om risker för direkt fara, 8 kap. Arbetsgivare och arbetstagare ska på lämpligt sätt 
bedriva organiserad arbetsmiljöverksamhet, 6 kap. 1 §.  
Arbetsgivarens  ekonomiska  eller  andra  förutsättningar  ska  inte påverka  arbetsmiljön. De  åtgärder 
som vidtas för arbetsmiljön måste vara rimliga med hänsyn till det resultat de uppnår. Självklart  in‐
verkar arbetets art på graden av arbetsmiljöarbete och samtidigt kan inte lika stränga krav ställas på 
redan befintliga lokaler och liknande som kan göras på nybyggnationer och nyanläggning.18 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), AMF kompletterar AML. En arbetsgivare ska direkt under‐
rätta Arbetsmiljöverket om olycka eller annan skadlig inverkan har skett på arbetsplatsen som lett till 
arbetstagares död, svårare personskada eller om mer än en arbetstagare har drabbats, 2 §1 st. Detta 
gäller även vid situationer som uppstått och som inte lett till dödsfall eller skador men som har inne‐
burit en allvarlig fara för liv och hälsa. Läkare som upptäcker sjukdom som kan ha samband med ar‐
betet eller på annat sätt är intressant ur arbetsmiljösynpunkt, ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket 
samt biträda och  lämna de upplysningar  till verket  som kan behövas, 2a §. Arbetsgivaren är också 
skyldig att hålla skriftliga meddelanden,  intyg, protokoll m.m.  från Arbetsmiljöverket  i skyddsfrågor 
tillgängliga i minst 5 år från den dagen dokumentet utfärdades, 3 §. 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och denna ska vara både sund och säker samt anpassad 
till de behov och förutsättningar som arbetstagare kan ha.19 I specialmotiveringen i Regeringens pro‐
position 1990/91:141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. framhålls tydligt att ansvaret 
för arbetsmiljön  samt att arbetsplatsen och all utrustning där är ergonomiskt utformade  ligger på 
arbetsgivaren. Det kan dock finnas arbetstagare som behöver sådana hjälpmedel som inte kan inne‐
fattas  inom vanlig arbetsmiljö hänsyn,  i dessa fall kan sjukersättningen stötta till  införskaffandet av 
sådana hjälpmedel.20 En bra arbetssituation innefattar bland annat en möjlighet att själv påverka sin 
arbetssituation genom att kunna påpeka och genomdriva ändringar  i arbetsmiljön  samt att ha ett 
innehållsrikt arbetsliv. Studier visar att även de psykologiska aspekterna av arbetet påverkar hur ar‐
betstagarna upplever sin arbetsplats och arbetsmiljö, psykosocial aspekter så som psykisk stress och 
belastning samt brist på socialt stöd och kamratskap på arbetsplatsen har visat sig vara starkt bidra‐
gande till arbetsrelaterad ohälsa. Arbetstagarnas rätt att påverka sin arbetsmiljö i anseendet att en‐
bart undanröja belastningar och risker på arbetsplatsen gör arbetet lite passivt, om däremot arbets‐
tagarna ges möjlighet att aktivt medverka i utvecklings‐ och förändringsarbetet stärks de  i sitt arbe‐
te.21  I många  situationer och på många arbetsplatser  styrs arbetsmiljöarbetet av en  speciell grupp 
eller organisation och förändringarna samt kunskapen når  inte alltid ner till arbetarna. På grund av 
detta måste arbetsgivarna ge arbetstagarna möjligheten att genom en lokal process få möjlighet att 
ändra och påverka sin arbetssituation. Samtidigt måste förändrings‐ och förbättringsarbetet leda till 

                                                            
17 Om skyddsombud, se kap 4.2 nedan 
18 Gullberg, Hans. Rundqvist, Ingvar. Arbetsmiljölagen – i lydelse den 1 januari 2004. Kommentar och författningar. 13:e 

upplagan. Norstedts Juridik AB. Stockholm. 2004. s. 93 f.  
19 Regeringens proposition 1989/90:62, om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet, m.m. s. 6. 
20 Regeringens proposition 1990/91:141, Rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. s. 83. 
21 Prop. 1990/91:140. s. 33 f. 
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en arbetsmiljö med en helhetssyn, där både psykosociala som fysiska aspekter av arbetsmiljön tas  i 
beaktande.22 

Arbetstagarna har även de ett ansvar gällande arbetsmiljöfrågor, där arbetstagarna ska så  långt 
det går  ta hänsyn  till  sin egen och andras  säkerhet och hälsa. Detta  ska göras genom att använda 
maskiner och utrustning på ett korrekt sätt utifrån den utbildning och  information som de  fått och 
inte avsiktligen koppla ur sådan skyddsutrustning som finns. Samtidigt ska arbetstagaren omedelbart 
meddela sådana  risker som kan medföra allvarlig  fara  för hälsa och säkerhet samt samarbeta med 
arbetsgivaren eller skyddsombud för att motverka och förebygga risker för hälsa och säkerhet.23 

Enligt  förarbeten  till AML, Regeringens proposition 1976/66:149 om arbetsmiljölagen m.m.  ska 
arbetsmiljön  inte bara vara  tillfredsställande ur en  fysisk  synpunkt men även en psykisk och  social 
sådan. Arbetsmiljöarbetet på den förebyggande nivån ska utformas utifrån en miniminivå men även 
på  lång  sikt verka  för att  sörja  för väsentliga mänskliga behov. Arbetsmiljöarbetets utformning  ska 
anpassas till varje verksamhet samt ta hänsyn till den tekniska och sociala utvecklingen  i samhället. 
Arbetsmiljön ska leda till att arbetet inte bara i så stor utsträckning som möjligt är riskfritt men även 
främja arbetstagarnas psykiska hälsa genom att  leda  till engagemang, personlig utveckling och ar‐
betsglädje genom att ge arbetstagarna möjlighet att påverka arbetsmiljön  själva. Arbetsmiljön  ska 
helt  enkelt  anpassas  till  arbetstagarnas  fysiska och psykiska  förutsättningar.24 Arbetsmiljön  ska på 
arbetsplatser med  liknande uppgifter och verksamheter ha  samma  standard  i  största möjliga mån 
men hänsyn ska även tas till de faktiska omständigheterna. Arbetet för en bättre arbetsmiljö ska sty‐
ras av att  först och  främst göra arbetsmiljön så bra som möjligt men även vissa ekonomiska  förut‐
sättningar kan tas hänsyn till.25 

Arbetsgivaren har alltså huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet och har ansvaret för att alla arbets‐
villkor  som  är  prövande  och  tyngande  förebyggs  och  hindras. Arbetsgivarens  ansvarfördelning  på 
chefer och arbetsledare ska vara tydlig och klar samt att dessa personer ska ha tillgång till de resurser 
som krävs och ha de befogenheter de behöver ha för att utföra sina uppgifter.26 

3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Enligt 3 kap. 2a §  i AML ska arbetsgivaren systematiskt planera,  leda och kontrollera verksamheten 
på ett sådant sätt så att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns på en god arbetsmiljö. Samtidigt ska 
arbetsgivaren utreda det arbetsskador som uppstår, undersöka  risker  i verksamheten och vidta åt‐
gärder efter vad undersökningen visar. Detta ska  i så stor utsträckning som möjligt dokumenteras. 
Arbetsgivaren ska också se till att det i verksamheten finns en lämplig arbetsanpassnings‐ och rehabi‐
literingsverksamhet. Arbetsgivaren ska även se till att det finns en företagshälsovård att tillgå, enligt 
2b §.  

Arbetsmiljöverket  har  närmare  preciserat  systematiskt  arbetsmiljöarbete  och  regelverket  kring 
detta i en föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Med systematiskt arbetsmiljöar‐
bete menas att arbetsgivare ska ha en organisation för att undersöka, genomföra och följa upp sin 
verksamhet så att risker för ohälsa och olyckor förebyggs, 2 §. Detta ska vara en naturlig del av det 

                                                            
22 Prop. 1990/91:140. s. 38 f. 
23 Rådets direktiv 89/391/EEG. 
24 Prop. 1976/77:149. s. 58 ff. 
25 Prop. 1976/77:149. s. 83 f.  
26Sveriges Kommuner och Landsting. 2009. s. 12 f.  
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dagliga arbetet  i verksamheten och omfatta  inte bara  fysiska aspekter men även psykosociala och 
sociala samtidigt ska arbetstagare och skyddsombud m.fl. ges möjlighet att medverka i arbetet med 
arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamheten och  ska bedrivas både  i det  löpande 
arbetet men även vid förändringar. Med ohälsa menas inte bara de medicinska kriterierna som finns 
men även kroppsliga och psykiska  funktionella  störningar  som kanske  inte  i objektiv mening anses 
vara sjukdom. En olycka anses vara en plötslig händelse som leder till fysisk eller psykisk skada men 
behöver inte leda till dödsfall utan kan även vara en lindrig skada. Det ska på arbetsplatsen finnas en 
policy kring arbetsmiljön och rutiner som beskriver hur arbetet ska gå till samt ska dessa dokumente‐
ras skriftligt, 5 §. Arbetet med arbetsmiljön ska fördelas på chefer, arbetsledare och arbetstagare att 
arbete för att förebygga de risker som kan finnas i arbetsmiljön. Dessa uppgifter ska fördelas på till‐
räckligt många personer som ska ha tillräckliga resurser och befogenheter att göra vad som krävs för 
en  tillfredsställande arbetsmiljö, 6 §. Arbetstagarna  ska ha den kunskap  som krävs om arbete och 
dess risker för att förebygga ohälsa och olyckor, 7 §. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka samt 
bedöma arbetsförhållandena och de risker som de kan  innebära på arbetsplatsen, vid olyckor eller 
ohälsa ska orsakerna till detta utredas. De åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olyckor 
ska vidtas eller  införas  i en handlingsplan samt ska en uppföljning göras årligen på det arbete som 
skett, 8‐11 §§.  I begreppet en tillfredsställande arbetsmiljö  innefattas ur en arbetstagares synvinkel 
möjligheten att medverka och påverka, handlingsfrihet och utveckling, variation i arbetet samt sam‐
arbete och sociala kontakter.27 
Arbetsgivaren ska arbeta med arbetsmiljön och ha en internkontroll över denna, genom systematisk 
planläggning,  implementering och uppföljning av arbetet  så att de krav  som  ställs på arbetsmiljön 
uppfylls.28  

Det systematiska arbetsmiljöarbete  innefattar alla arbetsgivare, självklart  i proportion till företa‐
gets storlek där ett mindre  företag klart har mindre mängd dokumentation m.m. Detta arbete kan 
innefatta en policy på företaget om målet och inriktningen för arbetsmiljöarbetet, utredningar om de 
olyckor som sker  i arbetet samt den ohälsa som uppstår och en fördelning av de resurser och befo‐
genheter  som  finns och kan behövas. Arbetsgivaren  ska även göra en bedömning av de  risker och 
faror som kan finnas på arbetsplatsen och utreda dessa. De risker som inte kan åtgärdas omedelbart 
ska åtgärdas så fort som möjligt och bli  inplanerade  i en handlingsplan. Det största ansvaret för ar‐
betsgivaren är att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö samt att planera,  leda och kontrollera 
verksamheten och arbetet som  försiggår där. Genomförandet av ett bra arbetsmiljöarbete  innebär 
för arbetsgivaren att undersöka och utarbeta rutiner för att förebygga arbetsplatsolyckor och ohälsa. 
Även de fall där konsekvensen av en brist kanske inte är helt tydlig, beroende på situationer och för‐
hållande på arbetsplatsen ska  ligga  till grund  för det  förebyggande arbetsmiljöarbetet. De åtgärder 
som vidtas och de planer som sätts in ska bygga på en långsiktig lösning samt ta hänsyn till att dagens 
teknik och samhälle hela tiden utvecklas och förändras. Dessa långsiktiga handlingsplaner som måste 
sättas upp ska leda till en prioritering och samverkan mellan de åtgärder som vidtas för att förbättra 
arbetsmiljön.29 

                                                            
27 AFS 2001:1.  
28 Statens offentliga utredningar 2000:78. Rehabilitering till arbete – en reform med individen i centrum. s. 194. 
29 Prop. 1990/91:140. s. 39 f. 
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3.2 Skyddsombud 
Skyddsombud  ska utses på arbetsställen där minst 5 arbetstagare  regelbundet  sysselsätts  samt på 
andra  arbetsställen där  arbetsförhållandena  kräver  att  skyddsombud  finns,  2  §.  I  samma paragraf 
regleras hur skyddsombud blir utsedda, detta sker av en lokal facklig organisation som är eller brukar 
vara bunden av kollektivavtal till arbetsgivaren. Finns  ingen sådan facklig organisation utses skydds‐
ombuden av arbetstagarna själva. Finns det mer än ett skyddsombud ska en av dessa utses till hu‐
vudskyddsombud, 3 §. Skyddsombuden har som uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrå‐
gor och verka  för en  tillfredsställande arbetsmiljö, 4 §, samt att vaka över skyddet mot ohälsa och 
olycksfall och att arbetsgivaren uppfyller de krav som föreskrivs i 3 kap 2a § i denna lag om systema‐
tiskt arbetsmiljöarbete.30 

Skyddsombud ska som ovan sagts utses på de arbetsplatser som har minst 5 anställda men där 
arbetsmiljön kräver det. Antalet  skyddsombud på arbetsplatsen dikteras av arbetsplatsens  storlek, 
arbetsförhållande samt verksamhetens natur. Skyddsombud är någon som själv är arbetstagare på 
arbetsplatsen.  Skyddsombudens  skyddsområde  blir  vanligen  organisationens  verksamhetsområde 
samt ska skyddsombuden självklart  tillvarata alla arbetstagares  intresse  inom det området, oavsett 
facklig tillhörighet.31 När det gäller att skapa en god och tillfredsställande arbetsmiljö har skyddsom‐
buden en stor betydelse. Alla ändringar  inom skyddsombudens område är arbetsgivaren skyldig att 
informera ombuden om,  samt  ska  skyddsombuden ha möjligheten att delta vid varje planering av 
lokaler eller arbetsutrustning och metoder. Huvudskyddsombudets åsikt ska vara avgörande när det 
handlar om frågor som denne inte är överens om med andra skyddsombud.32 Skyddsombudens upp‐
gift är att representera arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och bevaka samt vidta åtgärder för att hind‐
ra ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Skyddsombudens ansvar  sträcker  sig  inom  ramen  för hela 
arbetsplatsen och innefattar även arbetets organisation och andra omständigheter. Skyddsombuden 
ska inom sina uppgifter utföra skyddsronder samt medverka vid tillsyndmyndigheters inspektioner.33 
Skyddsombuden har även en rätt att stoppa arbetet om det anses nödvändigt, ingen fara för liv be‐
höver då föreligga utan en risk för kroppsskada är grund nog för att stoppa arbetet på en arbetsplats. 
Denna  rätt  föreligger dock  inte om arbetet och  risken är en grund  för utförandet av arbetet,  inte 
heller kan skyddsombuden stoppa arbetet vid en misstanke om  långvariga skadliga effekter av det‐
samma.34 

3.3  Kommentar 
Att trivas på den plats där man arbetar är mycket viktig för många, precis  lika viktig som familj och 
fritid. Arbetsplatsen är en plats som människor spenderar mycket av sina liv på och att arbetsplatsen 
är en plats där individen mår dåligt eller skadar sig är en hemsk och tragisk tanke. Människors välmå‐
ende påverkas mycket av hur stämningen och förhållandena är på arbetsplatsen. Tunga och krävande 
arbetsmoment kanske kan motverkas eller kompletteras av  trevliga arbetskamrater och gott  ledar‐
skap. Arbetet kring att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö är därför viktigt. Däremot kan det dis‐

                                                            
30 Om systematiskt arbetsmiljöarbete, se kap 4.1 ovan 
31 Gullberg, Hans. Rundqvist, Ingvar. 2004. s. 185 f.  
32 Prop. 1976/77:149. s. 135 f. 
33 Gullberg, Hans. Rundqvist, Ingvar. 2004. s. 190 ff. 
34 Gullberg, Hans. Rundqvist, Ingvar. 199 ff. 
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kuteras vad en tillfredsställande arbetsmiljö är och om inte just tillfredsställande är att sikta för lågt. 
Arbetstagare överallt måste hoppas och önska sig  inte bara en tillfredsställande arbetsmijö utan en 
arbetsmiljö som är mycket mer än det. Självklart finns det arbetsplatser där en bra arbetsmiljö är  i 
det närmaste omöjlig att uppnå, här åsyftas arbeten som innefattar nattarbete, tunga lyft, hög ljud‐
nivå m.m. Det är en omöjlighet att de yrkesgrupper som arbetar i en sådan arbetsmiljö ska kunna ha 
en bra arbetsmiljö och i dessa fall får en tillfredsställande arbetsmiljö duga.  

4. Rehabilitering 
I lag (1962:381) om allmän försäkring, AFL, 1 kap. 1 § framgår att rehabilitering ingår i den sjukförsäk‐
ring som är den allmänna försäkringen. I 1 kap 2 § framgår att denna försäkring handhas av Försäk‐
ringskassan. I 22 kap  i samma  lag behandlas frågorna om rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen 
är att en arbetstagare som drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och möjlighet att 
själv försörja sig genom förvärvsarbete. Dessa rehabiliteringsåtgärder ska göras i samråd med arbets‐
tagaren och utgå från dennes individuella förutsättningar, 2 §. Arbetsgivaren ska lämna de uppgifter 
som krävs till försäkringskassan för att den försäkrades (arbetstagaren) rehabilitering ska kunna kart‐
läggas, samt ska arbetsgivaren i övrigt medverka och ansvara för att vidta de åtgärder som krävs för 
en effektiv  rehabilitering, 3 §. Samtidigt  ska även arbetstagaren aktivt medverka  i  rehabiliteringen 
efter bästa förmåga och inlämna viktiga upplysningar för att kunna kartlägga dennes behov av reha‐
bilitering, 4 §. 5‐6 §§ reglerar  försäkringskassans ansvar  för en arbetstagares rehabilitering. Försäk‐
ringskassan utövar tillsyn och samordnar de insatser av rehabilitering som krävs enligt lagen, kartläg‐
ger rehabiliteringsbehovet, upprättar en rehabiliteringsplan och ser till att insatser enligt planen sätts 
in. Arbetstagaren  kan  efter  ansökan  få  ut  en  rehabiliteringspenning  om  dennes  arbetsförmåga  är 
nedsatt med minst en fjärdedel och deltar i arbetslivsinriktade insatser, 7 §.   

Rehabilitering bör leda till att en arbetstagare efter en tids sjukdom ska kunna återgå till arbetet 
eller  arbetsplatsen.35  Rehabiliteringsutredningen  som  ska  göras  bör  innehålla  arbetstagarens  upp‐
fattning om rehabiliteringen samt dennes förmåga att utföra sitt arbete och prognosen för att återgå 
till detta. Utredningen ska också innehålla vilka möjligheter arbetsgivaren har att anpassa arbetsupp‐
gifterna  för arbetstagaren eller bereda densamma annat arbete som är  lämpligt  för arbetstagaren. 
Vidare ska utredningen även innehålla de möjligheter som finns för arbetstagaren att helt återgå till 
arbetet eller vara sjukskriven på hel‐ eller deltid. Tillsammans med detta ska även företagshälsovår‐
dens medverkan och tillgången till denna finnas med i utredningen samt annan information som kan 
vara av betydelse för utredningen.36 För att så snabbt och så effektivt som möjligt få komma tillbaka 
till arbetslivet måste de åtgärder som vidtas ske snabbt och på ett aktivt sätt, detta börjar med en 
granskning om vilka  insatser  som den  individuella arbetstagaren har behov av. För att  så  fort  som 
möjligt göra en sådan granskning krävs att alla inblandade presterar sin del. De utredningar som görs 
måste utföras av någon med tillräcklig kompetens för att säkerställa att rätt åtgärder i rehabilitering‐
en vidtas. Samtidigt är det arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren som har bäst kunskap om 
arbetsplatsen utformning samt arbetets art och kan göra bedömningen om vad som kan förbättras 
på arbetsplatsen för att bibehålla arbetstagarens arbetsförmåga. Från och med 1 juli 2007 är det inte 

                                                            
35 Prop. 1990/91:141.  s. 36. 
36 Regeringens Proposition 2006/07:59, Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. s. 14. 
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arbetsgivarens ansvar att göra rehabiliteringsutredningen  längre utan detta ansvar övergick till För‐
säkringskassan, med detta tillkommer inte ett minskat ansvar för arbetsgivaren utan denna ska fort‐
farande stå för de åtgärder som behöver vidtas samt medverka  i utredningen  i sig.37 Arbetsgivarens 
ansvar  i rehabiliteringen  ligger bl.a.  i att den ska göras arbetslivsinriktad och de åtgärder som krävs 
ska vidtas  för att arbetstagaren ska återgå  i sitt arbete hos arbetsgivaren eller stanna kvar på det‐
samma. Det finns ingen tidslängd för hur långt denna skyldighet sträcker sig men det vore rimligt att 
anse att den skyldigheten sträcker sig så länge anställningen varar. Banden mellan arbetsgivaren och 
arbetsplatsen samt arbetstagaren håller vanligen i sig även om arbetstagaren skulle vara frånvarande 
under en längre tid och detta band är oftast den enda vägen tillbaka till arbetslivet. Samtidigt är det 
på  den  tidigare  arbetsplatsen  som  arbetstagarens  förutsättningar,  behov  och  kompetens  är  bäst 
känd.38 Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att fullgöra sitt rehabiliteringsarbete för att underlät‐
ta  för arbetstagaren att  få  jobb hos en annan arbetsgivare. Arbetsdomstolen  konstaterade att ar‐
betsgivarens måste ha ansetts ha  fullgjort sina  rehabiliteringsskyldigheter när arbetstagaren visade 
svalt  intresse  för de åtgärder  som arbetsgivaren vidtagit och  inte medverkade  till åtgärderna utan 
avsett att söka nytt arbete hos en annan arbetsgivare.39 

Arbetsgivaren ansvarar främst för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, den rehabilitering som 
kan utföras i den egna verksamheten med syfte att arbetstagaren efter rehabilitering ska återkomma 
till arbete på sin gamla arbetsplats. De åtgärder som kan vidtas i denna rehabilitering är åtgärder på 
arbetsplatsen  som  ändring  av  den  fysiska  arbetsmiljön,  innehållet  och  organisationen  på  arbetet 
samt åtgärder för den enskilde så som arbetsprövning och träning och åtgärder för övriga på arbets‐
platsen  för att ändra på den  sociala miljön. Arbetsgivaren är  i  slutändan den  som bestämmer vad 
som är rimligt och ekonomiskt nödvändigt.40 Rehabiliteringsutredningen ska göras även om arbetsta‐
garen  inte  är medicinskt  färdigbehandlad. Arbetsgivaren  ska  så  tidigt  som möjligt  införskaffa  den 
information som behövs  för att utreda arbetstagarens arbetsförmåga och möjligheterna  för denne 
att återgå till sin tjänst så som genom omfördelning av arbetsuppgifter.41 Eftersom rätten till ett ar‐
bete som är riskfritt och meningsfullt är så betydande anses det att arbetstagarens möjlighet att få 
arbete efter sina fysiska och psykiska förutsättningar som något som bör eftersträvas. Genom diskus‐
sioner med arbetstagaren och en möjlighet för de att påverka arbetsmiljön kan man minimera såda‐
na  företeelser  som  skulle kunna anses vara arbetshinder och på  så  sätt utöka  sysselsättnings‐ och 
anpassningsmöjligheterna för de som är på väg  in på arbetsmarknaden eller de som av olika anled‐
ningar har haft svårt att få en fast sysselsättning.42 

4.1 Ny lagstiftning 
Den 1 januari 2011 träder en ny lag ikraft i svensk lagstiftning angående bland annat rehabilitering i 
arbetslivet,  Socialförsäkringsbalken  (2010:110).  I  avdelning  C  i  denna  lag  behandlas  situationer  av 
sjukdom eller arbetsskador. 27 kap 46 § tar upp nedsatt arbetsförmåga och bedömningen av denna, 

                                                            
37 Prop. 2006/07:59. s. 21 f. 
38 Statens offentliga utredningar 1998:104. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. s. 234. 
39 AD1997 nr 39. 
40 Günzel, Mats. Rehabilitering – Tillbaka till arbetslivet. Bokförlaget Kommunlitteratur AB. Höganäs. 2003. 
41 AD 2003 nr 44. 
42 Prop. 1976/77:149. s. 63.  
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det  som  kallas  rehabiliteringskedjan43.  Vid  en  bedömning  av  arbetsförmågan  ska man  beakta  om 
arbetstagaren på grund av sin sjukdom inte kan utföra sitt vanliga arbete eller om arbetstagaren kan 
utföra annat arbete hos arbetsgivaren tillfälligtvis. Om arbetstagaren på grund av sin sjukdom varit 
tvungen att minska sin arbetstid från det normala med minst en fjärdedel ska dennes arbetsförmåga 
anses nedsatt med minst den graden under den dagen, 2 st. Efter 90 dagar ska bedömningen göras 
om arbetstagaren kan försörja sig genom omplacering hos arbetsgivaren, 47 §, detta ska göras i för‐
hållande  till högst en heltids  tjänst. När arbetstagaren haft nedsatt arbetsförmåga  i 180 dagar  ska 
bedömningen göras, om det  inte finns särskilda skäl som talar emot det eller på annat sätt är oskä‐
ligt, om arbetstagaren kan försörja sig genom förvärvsarbete på den vanliga arbetsmarknaden eller 
annat  lämpligt tillgängligt arbete, 48 §. Efter 365 dagar ska det, om det  inte kan anses vara oskäligt 
göras en bedömning om arbetstagaren har sådan förmåga som 48 § avser, 49 §. Syftet med rehabili‐
teringen  i denna nya  lagstiftning ska vara att arbetstagaren som drabbats av någon sjukdom ska få 
tillbaka sin arbetsförmåga och de förutsättningar som krävs för att denna ska kunna försörja sig själv 
genom förvärvsarbete. Arbetstagaren har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna i 30 
kap. och dessa ska planeras  i samråd med arbetstagaren och utifrån de behov och  förutsättningar 
som denna har, 2‐3 §§. Möjlighet finns att få bidrag för sådana hjälpmedel som arbetstagaren under 
förvärvsarbetet kan behöva i sin rehabilitering, 5 §. Vidare tas upp de skyldigheter som de olika par‐
terna har för rehabilitering. Arbetsgivaren är skyldig att tillsammans med den försäkrade lämna upp‐
lysningar till försäkringskassan för att kunna klarlägga arbetstagarens rehabiliteringsbehov och  i öv‐
rigt medverka  till rehabiliteringen. Arbetsgivaren ansvarar även  för de åtgärder som behövs  för att 
rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt, 6 §. Arbetstagaren har skyldighet att  lämna de uppgifter 
som behövs till försäkringskassan och efter sin bästa förmåga medverka i rehabiliteringen på ett ak‐
tivt sätt, 7 §. Försäkringskassan ska samordna och utöva tillsyn på de insatser som görs i rehabiliter‐
ingen, de ska klarlägga och vidta åtgärder för att utreda och utöva rehabiliteringen, 8‐9 §§ och se till 
att de åtgärder som krävs för en effektiv rehabilitering ska påbörjas så snabbt det är möjligt av medi‐
cinska och andra skäl, 11 §. En  rehabiliteringsplan ska upprättas om en arbetstagare är  i behov av 
sådana  rehabiliteringsåtgärder  för  vilken  denne  är  berättigad  till  rehabiliteringsersättning,  denna 
plan  ska  i  största möjliga mån upprättas  i  samråd med den  försäkrade, 12 §. Planen  ska  innehålla 
uppgifter om vilka  rehabiliteringsåtgärder  som kommer  i  fråga, vem  som är ansvarig  för dessa, en 
tidsplan för rehabiliteringen, övriga uppgifter som behövs för genomförandet av rehabiliteringen och 
en beräknad kostnad för ersättningen som ska betalas ut under rehabiliteringstiden, 13 §. Vidare i 31 
kap. regleras rehabiliteringsersättningen, främst säger den att en arbetstagare, vars arbetsförmåga är 
nedsatt med minst en fjärdedel har rätt till ersättning om denna deltar i arbetslivsinriktad rehabiliter‐
ing som har syftet att förkorta sjukdomstiden eller på något sätt förebygga eller helt häva nedsätt‐
ningen av arbetsförmågan, 3 §.  

4.2 Rehabiliteringskedjan 
Den så kallade rehabiliteringskedja som finns med i socialförsäkringsbalken har även funnits tidigare, 
infördes  1  juli  2008, med  rehabiliteringskedja menas  att  en prövning  ska  göras  av  arbetstagarens 
arbetsförmåga och hur den utvecklas under sjukskrivningstiden. Efter  fasta hållpunkter och stegvis 
ska en bedömning göras om arbetstagaren kan utföra sitt eget arbete, något annat arbete hos ar‐

                                                            
43 Se kap 4.2 om rehabiliteringskedjan nedan. 
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betsgivaren eller något arbete över huvudtaget på arbetsmarknaden och genom detta  försörja  sig 
själv. Under tiden som bedömningen görs, efter 90 och sen efter 180 dagar ska aktiviteter som syftar 
till att  söka arbete eller återgå  till  sitt arbete  fortgå. De  första 90 dagarna av  sjukskrivningen görs 
bedömningen om arbetstagaren har förmågan att klara av sitt vanliga arbete eller något annat tillfäl‐
ligt arbete som arbetsgivaren tillhandahåller. Efter 90 dagar görs bedömningen om arbetstagaren har 
möjlighet att utföra något arbete alls hos arbetsgivaren. Från och med dag 180  ska bedömningen 
göras om arbetstagaren, om inte särskilda skäl föreligger har möjlighet att försörja sig själv på något 
sätt genom arbete på arbetsmarknaden överhuvudtaget.44 

Syftet med rehabiliteringskedjan är att återfå sjukskrivna i arbete och ta till vara den arbetsförmå‐
ga som de fortfarande besitter, även om denna arbetsförmåga kanske inte kan utövas på den ordina‐
rie arbetsplatsen. Ett sätt i rehabiliteringskedjan att ta till vara arbetstagarens möjligheter att försörja 
sig själv är rätten till ledighet för att kunna prova ett annat arbete. Denna rätt förutsätter att arbets‐
tagarens arbetsförmåga att utföra arbete på arbetsmarknaden  i det stora hela  inte är helt nedsatt 
utan arbetstagaren ska ha nedsatt arbetsförmåga som  leder  till att denne  inte kan utföra sitt eget 
arbete eller något annat arbete  som arbetsgivaren erbjudit  samt att arbetstagaren har  fått en an‐
ställning hos en annan arbetsgivare under perioden dag 90‐180. Den nya anställningen kan vara både 
en tillsvidareanställning men även en tidsbegränsad anställning. Dock är meningen med rättigheten 
att vara  ledig för att prova på ett annat arbete att arbetstagaren ska hitta ett  långvarigt arbete för 
arbetstagaren.45 

4.3 Rehabilitering och arbetsanpassning 
Rehabilitering utifrån arbetsgivarens synvinkel är sådan rehabilitering som syftar till att arbetstaga‐
ren ska återgå  i arbete, en så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering genom åtgärder så som utbild‐
ning, vägledning och arbetsträning. Tillsammans med begreppet rehabilitering måste diskuteras ar‐
betsmiljöanpassningen. Arbetsmiljöanpassning  innefattar en förändring och anpassning av arbetsta‐
garens arbetsmiljö genom olika tekniska hjälpmedel, förändringar i arbetsmiljö och på arbetsplatsen 
samt förändringar i arbetstider och organisation. Dessa begrepp samverkar på så sätt att en anpass‐
ning av arbetsmiljön kan vara en stor del av rehabiliteringen och vara orsaken till dess framgång eller 
misslyckande.46 Arbetsgivaren har ett ansvar på arbetsplatsen att det finns en organisation för reha‐
bilitering‐ och anpassningsarbetet. Denna organisation kan t.ex. bestå av rutiner för bl.a. undersök‐
ning av  rehabiliteringsbehovet,  tidig kontakt med sjukskrivna, kontakt med myndigheter m.fl. samt 
ansvarsfördelning och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De nu nämnda exemplen ska 
leda till tidigt upptäckande, åtgärder och förebyggande av ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Detta 
måste  dock  inte  nödvändigtvis  göras  inom  arbetsplatsen  och  verksamhetens  egna  förmågor  utan 
utomstående kompetens så som företagshälsovård kan vara bidragande i frågan.47 Arbetarskyddssty‐
relsens48  föreskrifter  behandlar  frågan  om  arbetsanpassning  och  rehabilitering.  I  denna  föreskrift 
framkommer att arbetsgivaren har skyldigheter att arbeta med dessa frågor. Arbetsgivaren ska orga‐
nisera och arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning för arbetstagarna, 2 §. Vidare ska arbets‐

                                                            
44 Regeringens proposition 2007/08:136, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. s. 58. 
45 Regeringens proposition 2007/08:151, Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. s. 14 f.  
46 Prop. 1990/91:140. s. 46. 
47 Prop. 1990/91:140. s. 49 f. 
48 Nuvarande Arbetsmiljöverket. http://www.av.se/omoss/ 2010‐05‐09 kl 13:01. 
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givaren se till att det finns mål för ovanstående arbete, 3 § och utforma arbetet så det har en rehabi‐
literande effekt samt undersöka vilket behov av åtgärder som  finns bland arbetstagarna och på ar‐
betsplatsen, 4 §. För detta måste ett system finnas för att upptäcka dessa behov samt ska dessa be‐
hov has i åtanke vid planering och utredning av ohälsa och olycksfall. Undersökningen av behov som 
arbetstagarna kan ha för arbetsanpassning och rehabilitering ska göras utifrån en helhetsbedömning 
med  tanke på både  tekniska och medicinska  faktorer, så väl som organisatoriska, psykosociala och 
sociala förhållande på arbetsplatsen. Arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska påbörjas 
så tidigt som möjligt, 5 § eftersom möjligheterna att återkomma till arbetet efter frånvaro minskar 
redan efter en kort tids inaktivitet samt ska arbetsgivaren göra en tydlig ansvarfördelning i detta ar‐
bete, 6 §. Organisationen  kring arbetsanpassning och  rehabilitering  ska bedrivas  i  samverkan med 
arbetstagare, försäkringskassan och andra berörda myndigheter, 7‐8 §§. Arbetstagarens deltagande 
bör vara vägledande tillsammans med respekten för den enskilde, där denne själv ska vara med och 
bestämma över sin situation och vilka parter som ska vara inblandade. Det ska finnas rutiner och årlig 
uppföljning av arbetsanpassnings‐ och rehabiliteringsarbetet samt ska åtgärder vidtas om detta krävs 
av uppföljningen, 9‐10 §§. Samtidigt ska arbetet anpassas till varje enskild arbetstagare och dennes 
förutsättningar  för arbetet, 12 § och hänsyn ska  tas  till ett helhetsperspektiv och  innefatta männi‐
skors fysiska och psykiska behov samt deras enskilda förutsättningar. I de allmänna råden kring den‐
na föreskrift framhålls att syftet med arbetsmiljöarbetet ska vara att förebygga att människor i arbe‐
tet utsätts för risker som kan leda till ohälsa eller olyckor och upptäcka problem hos arbetstagare och 
på arbetsplatsen så tidigt som möjligt. Syftet med att framhålla individens olika behov och förutsätt‐
ningar samt den individuella arbetsanpassningen är att låta arbetstagaren att behålla sitt arbete och 
sin arbetsplats eller att så snart som möjligt återgå till sitt vanliga arbete.49 

4.4 Kommentar 
På en arbetsplats arbetar ofta ett varierande antal människor med olika arbetsuppgifter och kompe‐
tens. Vid hög sjukfrånvaro måste åtgärder sättas in för att minska denna och att hjälpa till att återfå 
arbetstagaren i fråga tillbaka till sitt arbete. Som ovan sagts är arbetsplatsen och arbetet mycket vik‐
tigt  för arbetstagaren och människor  i allmänhet. Varje människa har  individuella behov och  förut‐
sättningar  för att utföra olika uppgifter, här avses  inte bara  fysiska  förutsättningar  som  längd och 
styrka men  även  psykiska.  Arbetsgivaren måste  här  ta  hänsyn  till  varje  arbetstagares  individuella 
förutsättningar för att klara av sina arbetsuppgifter, det räcker  inte att enbart tänka  i stora allmäna 
drag utan den enskildes behov måste tas hänsyn till. En generell lagstiftning på området är självklart 
väldigt bra eftersom det måste finnas en ram och en grund för vad som gäller samtidigt måste det 
utifrån denna lagstiftning gå att variera och anpassa regelverket utifrån vad som passar bäst i situa‐
tionen och för de inblandade. Rehabiliteringskedjan som innebär striktare regler och lite hårdare krav 
på arbetstagarna men även arbetsgivarna kan  leda  till minskade antal  sjukskrivningar eller åtmins‐
tonde minska antalet dagar arbetstagarna är sjukskrivna. Den stegvisa rehabiliteringen tar hänsyn till 
arbetstagarens egna förutsättningar att återgå till sin arbetsplats eller att utföra något arbete alls.  

                                                            
49 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1994:1. Arbetsanpassning och rehabilitering.  
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5. Uppsägning och avsked 
Enligt LAS,  ska en uppsägning  från arbetsgivarens  sida  ske på  sakliga grunder och  finns det  skäliga 
möjligheter  för att omplacera arbetstagaren  inom verksamheten kan  inte uppsägningen anses vara 
sakligt grundad, 7 §. Vid personliga skäl till uppsägning får  inte beslutet enbart grundas på omstän‐
digheter  som  arbetsgivaren  varit medveten om  i mer  än 2 månader.  Själva uppsägningen  ska  ske 
personligen  till arbetstagaren, vara skriftligt och om arbetstagaren begär det  ska grunden  för upp‐
sägningen läggas fram, enligt 8‐10 §§. Vid uppsägningar som sker på grund av arbetsbrist ska regler‐
na om turordning i 22 § följas. De säger att på en arbetsplats med högst tio anställda får arbetsgiva‐
ren undanta  två av dessa  till att  inte omfattas av  turordningen. Vidare  ska varje driftsenhet ha en 
egen turordningslista men inte om de ligger på samma ort och finns det kollektivavtal på arbetsplat‐
sen  ska  varje  avtalsområde  ha  en  egen  lista.  I  turordningslistan  ska  arbetstagarnas  sammanlagda 
anställningstid hos arbetsgivaren ligga till grund för listan och i de fall arbetstagare har varit anställda 
lika länge ska en äldre arbetstagare gå före en yngre. Enligt 23 § ska den arbetstagaren som har ned‐
satt arbetsförmåga och på grund av detta beretts särskilda arbetsuppgifter hos arbetsgivaren undan‐
tas från turordningen. Möjligheten att avskeda en arbetstagare återfinns i 18 §, för att kunna avskeda 
en arbetstagare ska denne grovt ha åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Samma regler 
som  finns  för uppsägning återfinns här angående avskedande, beslutet  får  inte enbart grundas på 
omständigheter som ligger mer än 2 månader tillbaka i tiden och avskedandet ska ske skriftligen och 
personligen, enligt 18‐20 §§. Dock finns det en möjlighet att genom kollektivavtal frångå reglerna om 
uppsägning på grund av arbetsbrist i 22 § samt att helt bortse från den om det finns eventuella sär‐
skilda föreskrifter i annan lag eller författning, enligt 2 §.  

Arbetstagaren har också skyldigheter på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska använda de skyddsan‐
ordningar  som  finns,  iaktta  försiktighet  och medverka  till  att  förebygga  olycksfall  och  ohälsa. Om 
arbetstagaren inte följer de riktlinjer i arbetsmiljöpolicyn som finns på arbetsplatsen kan det i slutän‐
dan leda till grund för uppsägning eller avsked.50 

Det  finns  inte någon direkt klar bestämmelse om arbetsgivarens  skyldighet  till  rehabilitering av 
arbetstagare som behöver detta men det kan indirekt läsas ur ovanstående lagstiftning och bestäm‐
melserna där om saklig grund för avsked och uppsägning. Saklig grund innebär saker så som organi‐
satoriska omständigheter i verksamheten eller situationer och omständigheter som härrör till arbets‐
tagaren själv, alltså på grund av personliga skäl. Sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga är inte att anse 
som saklig grund för uppsägning om  inte denna nedsättning av arbetsförmågan kan anses vara sta‐
digvarande eller att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av väsentligt slag för arbetsgi‐
varen. Dock har arbetsgivaren ett ansvar innan anställningen kan upphöra att ha genomfört en reha‐
bilitering och vidtagit de åtgärder som skäligen kan åläggas honom för att arbetstagaren ska kunna 
ha kvar sin anställning, t.ex. genom arbetsanpassning. Bedömningen om så har skett är självklart en 
individuell bedömning  i varje enskilt fall utifrån både arbetstagarens och arbetsgivarens möjligheter 
och  förutsättningar. Arbetstagare  som  återfått  del  av  arbetsförmågan  kan  inte  förvänta  sig  att  få 
återgå till arbetet på heltid eller med  full  lön om denne  inte till fullo kan utföra de arbetsuppgifter 
som  innefattas av anställningen. Arbetsgivaren har dock en skyldighet  i vissa fall att hitta tillräckliga 
arbetsuppgifter inom anställningen för att arbetstagaren ska få så hög sysselsättningsgrad som möj‐
ligt. Finns det  inte  tillräckligt med  sådana arbetsuppgifter på arbetsplatsen  som arbetstagaren kan 

                                                            
50 Prop. 1976/77:149. s. 258 f.  
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klara av har arbetsgivaren möjlighet att  ta  initiativ  till att omreglera anställningsavtalet.51 Kan det 
antas att arbetstagaren kan återvinna sin arbetsförmåga föreligger det i normalfallet inte saklig grund 
för uppsägning. Om arbetstagaren får sjukersättning från försäkringskassan kan inte uppsägning ske 
om  inte  arbetstagaren  är  förtidspensionär.  Inom  ramen  för  arbetsgivarens  skyldigheter  ligger  att 
medverka till arbetsanpassning, träning och rehabilitering på den egna arbetsplatsen för arbetstaga‐
ren. En arbetstagare som är del  i rehabilitering kan normalt  inte sägas upp. Arbetsgivaren ska vidta 
alla de åtgärder som skäligen kan krävas för arbetstagarens rehabilitering. De rehabiliterande åtgär‐
der  som  arbetsgivaren  vidtar  är  arbetstagaren  skyldig  att medverka  i.  I undantagsfall  kan  fara  för 
arbetstagarens hälsa godtas som saklig grund för uppsägning.52 För en arbetstagare är det av stor vikt 
att anställningen kvarstår även om denna  inte kan utföra sina arbetsuppgifter för tillfället. Detta på 
grund av att det  finns en möjlighet att verksamheten omorganiseras, att medicinska  framsteg görs 
eller att nya möjligheter dyker upp på arbetsplatsen. Samtidigt är det viktigt att anställningen kvar‐
står  för  att  arbetsgivaren  fortfarande  har  kvar  ansvaret  för  rehabilitering  och  arbetsanpassningen 
samt att sjukskrivningen kan ligga till grund för semesterlön och vissa förmåner enligt kollektivavtals‐
reglerade arbetsmarknadsförsäkringarna.53 

Uppsägning på grund av personliga  skäl  ska  tas på objektiva grunder, de  regleringar  som  finns 
kring detta är till för att skydda den svagare av avtalsparterna nämligen arbetstagaren och ta avstånd 
från ett godtyckligt agerande.54 

5.1 Omplacering 
Arbetsgivaren har även en omplaceringsskyldighet för sina arbetstagare, bland annat de med nedsatt 
arbetsförmåga, genom att innan saklig grund för uppsägning föreligger ska arbetsgivaren undersöka 
möjligheten till att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig. Dock ska arbetet till så stor utsträck‐
ning som möjligt vara likvärdigt med det arbete som arbetstagaren redan utförde hos arbetsgivaren 
eller sådant arbete som annars kan anses  lämpligt utifrån arbetstagarens förutsättningar. De erbju‐
dande som arbetsgivaren  lämnar arbetstagaren måste vara skäliga för att det ska anses som att ar‐
betsgivaren uppfyllt sin skyldighet att bereda arbetstagaren annan anställning. Skyldigheten till om‐
placering innefattar dock inte att arbetsgivaren måste erbjuda arbetstagaren en tjänst som redan är 
tillsatt eller skapa en tjänst enbart för arbetstagarens skull. Samtidigt måste arbetstagaren ha tillräck‐
liga kvalifikationer  för det arbete  som erbjuds. Tillräckliga kvalifikationer  innebär de kvalifikationer 
som krävts av en nyanställd samt måste en viss upplärningstid få tillkomma, men arbetsgivaren mås‐
te  inte omplacera arbetstagaren om det  innebär en omskolning av densamme. Det är  inte bara ar‐
betsgivaren som har skyldigheter i frågan om det föreligger saklig grund för uppsägning av en arbets‐
tagare på grund av sjukdom. Arbetstagaren själv har stor del och ansvar  i att bidra  till de åtgärder 
som krävs för att denna ska kunna stanna kvar på arbetsplatsen genom omplaceringar m.m. För att 
saklig grund inte ska föreligga måste arbetstagaren själv vara delaktig och medverka i de åtgärder för 
rehabilitering  som arbetsgivaren erbjuder. En arbetstagare  som vägrar att delta  i de åtgärder  som 
erbjuds honom kan förlora sin rätt till anställningen eftersom det i dessa fall kan anses att arbetsgiva‐
ren har fullgjort sin skyldighet till rehabilitering. Detsamma gäller om arbetstagaren utan giltigt skäl 
                                                            
51 Prop. 2007/08:136. s. 42 f. 
52 Göthberg, Gunnar m.fl. Arbetsträtt för arbetsgivare – Lagregler i praktiken. Thomson Fakta. Stockholm. 2005. s. 148 f.  
53 AD1993 nr 42. 
54 Danhard, Erik. Skiljande från tjänsten – de personliga skälen. Ny Juridik 3:07. s. 11. 
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vägrar acceptera ett arbete som arbetsgivaren erbjudit.55 Erbjudandet till arbetstagaren om ompla‐
cering gäller  i första hand  inom samma arbetsplats eller företagsenhet som arbetstagaren redan är 
placerad på. Om inga möjligheter finns till detta ska arbete erbjudas inom någon annan del av före‐
taget,  inom alla driftsenheter.  Inom myndighetsområdet gäller att arbete  ska erbjudas någonstans 
inom myndighetens verksamhetsområde och inom kommuner och landsting gäller omplaceringsskyl‐
digheten inom samtliga förvaltningsområden.56 Vid varje fundering på att säga upp en anställd måste 
möjligheterna till omplacering utredas. Finns det sådana möjligheter till omplacering av arbetstaga‐
ren föreligger inte saklig grund för uppsägningen. De förutsättningar i lagen som krävs för att ompla‐
cering av en arbetstagare ska vara möjlig är att kravet ska vara skäligt, vilket det inte är om arbetsta‐
garen  grovt misskött  sig  eller om  stora  samarbetssvårigheter  föreligger. Arbetsgivaren måste  som 
sagt har  gjort en utredning om möjligheten  till omplacering  samt erbjuda  respektive  arbetstagare 
personligen den möjligheten. Denna utredning måste vara noggrant gjord och eliminerat alla  tvek‐
samheter om möjlighet till omplacering. För att möjligheten till omplacering ska finnas måste det på 
företaget finns en ledig tjänst att omplacera arbetstagaren till. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att 
ta arbete från någon annan arbetstagare eller skapa ett nytt arbetstillfälle för omplaceringens skull. 
Mindre omorganisationer  för att  friställa arbetsuppgifter åt arbetstagaren kan krävas. Arbetet som 
erbjuds arbetstagaren ska så långt det är möjligt vara likvärdigt med det arbete denna tidigare utfört. 
Arbetstagaren måste  ha  tillräckliga  kvalifikationer med  en  viss  upplärningstid  för  arbete  som  er‐
bjuds.57  
  AD tar upp frågan om omplacering och hur  långt denna skyldighet sträcker sig gällande ett kom‐
munalt vårdbiträde. Domstolen kom fram till att när det inte finns något ledigt arbete som är lämp‐
ligt, vilket undersökts genom arbetsprövning m.m. kan  inte arbetsgivarens  skyldigheter  sträcka  sig 
längre. När det inte inom företaget eller arbetsgivarens verksamhetsområde finns något arbete som 
är  lämpligt för arbetstagarens förmåga och kompetens åligger det  inte arbetsgivaren att utöka eller 
på något större sätt ändra sin organisation. Samtidigt fanns det inga möjligheter att mer anpassning 
eller rehabilitering skulle ha lett till någon framtida arbetsmöjlighet hos arbetsgivaren och AD ansåg 
att arbetsgivaren hade uppfyllt sina skyldigheter.58 På samma ämne dömde AD 1993 där det  fram‐
hölls att viss omfördelning kunde ske men den var marginell. Slitande arbetsmoment kan inte åläggas 
andra i någon ökad utsträckning på grund av risk för deras hälsa, samtidigt som någon större omor‐
ganisation i ett, i detta fall litet företag inte skulle gynna någon och företaget skulle själv skadas kraf‐
tigt. Bedömningen om hur stor omfördelningen och omstruktureringen som kan göras är en bedöm‐
ning  från  fall  till  fall, men en utvidgning av verksamheten  för att bereda arbetstagare arbete  ingår 
inte  i arbetsgivarens  skyldigheter.59 Arbetstagaren har  själv en  stor  skyldighet att medverka  till de 
erbjudanden och  insatser som arbetsgivaren gör, detta utifrån sin arbetsförmåga samt psykiska och 
fysiska hälsa. Om arbetstagaren utan giltiga skäl  inte medverkar  i dessa åtgärder måste arbetsgiva‐
rens rehabiliterings‐ och anpassningsskyldigheter vara fullgjorda och då kan arbetstagaren inte längre 
kräva att få behålla sin anställning.60 Denna skyldighet för arbetstagaren att efter bästa förmåga delta 

                                                            
55 SOU 2000:78. s. 201 f.  
56 SOU 1998:104. s. 67. 
57 Göthberg, Gunnar m.fl. 2005. s. 96 ff. 
58 AD 1997 nr 115. 
59 AD 1993 nr 42. 
60 AD 1998 nr 67. 
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i de åtgärder som vidtas gäller enbart om arbetsprövningen till ett annat arbete verkligen kan bidra 
till att arbetstagaren kan återkomma  till sitt arbete och att erbjudandet om en sådan omplacering 
skäligen bör godtas av arbetstagaren.61  

5.2 Kommentar 
I alla fall av anställningar är arbetstagaren beroende av anställningen. Det skydd som finns  i LAS för 
att skydda arbetstagarens anställning är inte bara till för arbetstagare med lägre arbetsförmåga och 
tar sikte på att arbetstagarna ska kunna känna en  trygghet på sin arbetsplats och  i sin anställning. 
Saklig grund för uppsägning innefattar inte sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga. För arbetstagarens 
rehabilitering och återkommande  till arbetsplatsen måste detta vara av yttersta vikt. Den  fortsatta 
kontakten med arbetsplatsen är som sagts ovan väldigt viktigt för arbetstagarens rehabilitering och 
snabbare  återkomst  till  arbetsmarknaden.  Inte bara  tryggheten  av  att ha ett  arbete  att  återgå  till 
men även möjligheten till att försörja sig själv måste vara en förutsättning till att så fort som möjligt 
komma tillbaka till sitt normala  liv  igen. Samtidigt kan omplacering och arbetsgivarens skyldigheter 
på detta område leda till extra arbete och kostnader för arbetsgivaren. Samtidigt som det för arbets‐
givaren kanske i vissa fall är enklare, billigare och snabbare att kunna säga upp en arbetstagare som 
inte kan utföra något arbete måste det också vara viktigt att återfå en arbetare som kan rutinerna 
och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och på  så  sätt  slippa kostnaden och  tiden  för att  lära upp 
någon ny för att arbeta med samma sak. 

6. Arbetsgivarens ansvar för sina arbetstagare 
Som  framkommit  ovan  har  arbetsgivaren  ett  ansvar  att  direkt  anmäla  till  arbetsmiljöverket  om 
olycksfall eller annan skadlig  inverkan  i arbetet har  lett till att arbetstagare har avlidit, skadats svårt 
eller om fler än en arbetstagare drabbats. Anmälan eller underrättande ska även göras om en situa‐
tion uppkommit som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa enligt Arbetsmiljöförordningen 2 §. 

Samtidigt finns det ett ramdirektiv inom EG‐rätten att följa, Rådets direktiv 89/391/EEG vars syfte 
är att initiera åtgärder för att positivt förändra och gynna enarbetstagares säkerhet och hälsa på ar‐
betsplatsen och i arbetet, enligt artikel 1. Direktivet ska tillämpas på all verksamhet, både statligt och 
privat, men dock inte på sådana verksamheter som innefattar sådana speciella förhållanden som kan 
komma  i konflikt med direktivet, så som militären, artikel 2. Arbetsgivarens skyldigheter framgår av 
avsnitt 2  i direktivet. Artikel 5  framhåller att arbetsgivaren har en  skyldighet att,  i alla hänseende 
härrörande till arbetet se till att arbetstagarnas säkerhet och hälsa tryggas, samt att arbetstagarens 
skyldigheter  i  liknande sammanhang  inte påverkar arbetsgivarens skyldigheter.  Inom dessa skyldig‐
heter ska arbetsgivaren vidta tillräckliga åtgärder för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, i 
detta  ligger att  förebygga  risker  i arbetet och  tillhandahålla den  information och utbildning som är 
nödvändig samt stå för en god organisation och andra nödvändiga resurser, artikel 6.1. I det förebyg‐
gande arbetet ska hänsyn tas utifrån nio punkter, att undvika risker, de risker som inte kan undvikas 
ska utvärderas, riskerna ska bekämpas samt ska arbetet anpassa efter den enskilde gällande utform‐
ningen av arbetsplats, utrustning och metoder med  syfte att minska enformigt arbete. Vidare  ska 
arbetsgivaren  i sitt förebyggande arbete ta hänsyn till teknisk utveckling, byta ut farliga ämnen mot 

                                                            
61 AD 1993 nr 96. 
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mindre farliga eller ofarliga ämne, utarbeta en generell policy över det förebyggande arbetet, priori‐
tera skyddsåtgärder och se till att arbetstagarna har tillräckliga instruktioner, artikel 6.2. Arbetsgiva‐
ren  ska vidare, med hänsyn  till verksamhetens art utvärdera  riskerna  för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet, ta hänsyn till arbetstagarnas kunskaper inom arbetarskyddsområdet när denne uppdrar åt 
arbetstagaren att utföra vissa uppgifter, ge arbetstagarna möjlighet att påverka vid planläggning och 
införande av ny  teknik samt se  till att endast de arbetstagare som  fått  tillräcklig utbildning och  in‐
struktioner  för beträda särskilt riskfyllda områden, artikel 6.3. Enligt artikel 7 om skydds‐ och  före‐
byggande åtgärder ska vissa arbetstagare ges uppgiften att arbeta för att förebygga risker på arbets‐
platsen. Arbetsgivaren har även ansvar för att nödvändiga första hjälpen och brandskyddsutrustning 
är anpassade till verksamhetens art, enligt artikel 8. I övrigt ska arbetsgivaren se till att det finns en 
riskvärdering av miljöfaktorer på arbetsplatsen, besluta om de skyddsåtgärder som ska vidtas,  föra 
register över de arbetsolyckor som lett till arbetstagarens minskade arbetsförmåga i mer än tre dagar 
samt upprätta rapporter över arbetsplatsolyckor som drabbat arbetstagarna. Arbetsgivaren ska ock‐
så se till att arbetstagarna har tillräcklig  information och kunskap om arbetsmiljörisker och de före‐
byggande åtgärder samt andra åtgärder som vidtas, artikel 10. Arbetstagarna ska ges möjlighet att 
påverka och samråda  i frågor angående arbetsmiljön och de risker som finns, artikel 11 samt enligt 
artikel 12 se till att arbetstagare har tillräcklig information och utbildning i arbetsmiljöfrågor vid t.ex. 
nyanställning, förflyttning, ny teknik eller arbetsutrustning.62  

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret och den centrala rollen när det gäller arbetstagarens 
arbetsmiljö och rehabiliteringen av arbetstagaren vid sjukdom. Enligt ovanstående författningar, AML 
och AFL ska arbetsgivaren se till att det  i hänseende till anpassnings‐ och rehabiliteringsorganisatio‐
nen finns en organisation för arbetet. Det ska i organisationen finnas personer med kompetens i frå‐
gorna och de som kan fungera som kontaktpersoner, budgeterade ekonomiska resurser för ändamå‐
let, policy och mål för organisationen, arbetet ska vara organiserat och tydligt fördelat gällande an‐
svar, rutiner för tidiga kontakter med de sjukskrivna samt med myndigheter och företagshälsovård, 
rutiner för undersökningar, kontroll, utvärdering och uppföljning av rehabiliteringsbehov m.m. samt 
en samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren har även ett ansvar att se till 
att funktionshindrade ges möjlighet och tillgång till arbetsplatsen, detta genom att det inte ska finnas 
några hinder för dem på arbetsplatsen.63 

En arbetsgivare borde ha ett intresse av att arbetstagaren kan arbeta istället för att vara sjukskri‐
ven oavsett vilken orsak sjukskrivningen har. Arbetsgivaren har en stor del i att påverka andelen sjuk‐
frånvaro genom förebyggande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, motverka diskriminering samt 
att göra det  lättare  för sjukskrivna arbetstagare att komma  tillbaka  till arbetet, både på heltid och 
deltid.64 Verksamheten ska vara uppbyggd och bedrivas på ett sådant sätt att arbetsgivaren har sett 
till att de krav som ställs en tillfredsställande arbetsmiljö samt förebyggande av ohälsa och olyckor. 
Arbetet med arbetsmiljön  ska dokumenteras och handlingsplaner  ska  sättas upp  samt utbilda och 
informera arbetstagarna för att kunna uppfylla arbetsmiljökraven.65 

                                                            
62 Rådets direktiv 89/391/EEG  
63 Prop. 2007/08:136. s. 41 f. 
64 Prop. 2004/05:21a. s. 33. 
65 SOU 2000:78. s. 194. 
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Arbetsplatsen är den plats där man först uppmärksammar sjukdom och skada genom sjukfrånva‐
ron och är därför den  första platsen att  sätta  in  rehabiliteringsåtgärder,  samtidigt är det ofta  som 
sjukfrånvaron beror på brister på arbetsplatsen i bl.a. arbetsmiljön.66 

I Regeringens proposition  från 1990/91  framhölls arbetsgivarens  större ansvar  i  rehabiliterings‐
processen. Ansvaret  för  rehabiliteringen  ligger dock  inte bara på arbetsgivaren utan arbetstagaren 
själv har ett ansvar för att få sitt behov av rehabilitering utrett men också ett ansvar för just arbetsgi‐
varen att ha en organisation på arbetsplatsen  för att rehabiliteringsarbete som  fungerar. Detta ge‐
nom att arbetsgivaren har en skyldighet att utreda arbetstagarens behov av rehabilitering och däref‐
ter vidta nödvändiga åtgärder. En snabb och effektiv rehabilitering måste ligga i både arbetsgivarens 
och arbetstagarens bästa  intresse. Ansvaret för att en utredning görs efter  längre eller flera kortare 
tillfällen av  sjukfrånvaro om nödvändighet  finns  för  rehabiliteringsåtgärder  ligger på arbetsgivaren. 
Även om behovet av rehabiliteringsåtgärder uppkommit på annat sätt än kanske genom orsaker som 
kan härledas till arbetsplatsen ska ansvaret att kartlägga behovet av rehabilitering ändå  ligga på ar‐
betsgivaren. Därför bör arbetsgivaren och arbetsplatsen ha en effektiv organisation för att rehabili‐
teringsarbete samt ett system för att så tidigt som möjligt upptäcka behovet av rehabilitering hos en 
arbetstagare. De åtgärder som ska vidtas ska dessutom vara arbetslivsinriktade och i största möjliga 
mån genomföras på eller i anslutning till arbetsplatsen.67   

I arbetsmiljöarbetet är det viktigt att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på dokumentation 
av de åtgärder och den plan som finns för förbättringen av arbetsmiljön. Detta för att ge alla iblanda‐
de i verksamheten insyn i arbetsmiljöarbetet samt att ge en möjlighet att lättare följa upp de åtgär‐
der som vidtagits. Dokumentationens storlek och innehåll är i sig beroende av vilken sorts verksam‐
het som förs och vad den  i sig  innebär. Omfattningen på dokumentationen styrs av verksamhetens 
omfattning, vilka risker som finns i verksamheten samt hur stora de är.68 

I Regeringens proposition 1990/91:140 Arbetsmiljö och Rehabilitering påpekas att det  inte  finns 
några klara  regler om arbetstagarens  rätt  till arbetsanpassning och  rehabilitering. Arbetsmijlölagen 
pratar om en generell anpassning  för människan  till arbetsplatsen, anpassning av människor till ar‐
betsplatsen utifrån generella förutsättningar som människan har som människa, inte individ. Utifrån 
denna proposition läggs förslaget fram att den generella anpassningen ska innefatta människors olik‐
heter utifrån deras ålder, kön, vana av yrket samt andra generella förutsättningar.69 Även ett  indivi‐
duellt anpassningsbehov kan finnas och arbetsgivaren ska ta hänsyn till de särskilda förutsättningar 
som en arbetstagare kan ha.70 Arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsplatsen efter sina arbetstaga‐
res förutsättningar innefattar alla åtgärder som krävs inom AML:s ram.71  

Det största ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren och denne ska sörja för att vidta de 
åtgärder som krävs för att skydda arbetstagarna från ohälsa och olyckor. Detta innebär att arbetsgi‐
varen inte kan skylla skadliga olyckor eller liknande på att de inte haft möjligheten att utvärdera ris‐
ken av just det arbetsmomentet eller orsaken bakom olyckan.72 Det ska vara upp till arbetsgivaren att 

                                                            
66 Prop. 1990/91:141. s. 36.  
67 Prop. 1990/91:141. s 41 f. 
68 Prop. 1990/91:140. s . 41. 
69 Prop. 1990/91:140. s. 43 f. 
70 Prop. 1990/91:140. s. 45 f. 
71 Prop. 1990/91:140. s. 46. 
72 Prop. 1976/77:149. s. 84.  
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se till att de resurser som är nödvändiga  för en modern miljökontroll och övervakning av arbetsta‐
garnas hälsa, säkerhet och anpassningsmöjligheter finns att tillgå. Ansvaret för att se till att analyser 
och utvärderingar görs  i en behövlig omfattning  ligger på arbetsgivaren själv samt ansvaret  för att 
dessa  kontroller,  analyser och utvärderingar utförs.73  I  arbetsgivarens  ansvar  för  att  se  till  att  alla 
nödvändiga åtgärder vidtas ligger att detta ska tas utifrån arbetets och verksamhetens natur och art, 
hur arbetet bedrivs och till vilken yrkesvana, ålder, kunnande och andra förutsättningar som arbets‐
tagarna har. Utifrån den kunskap och kompetens som arbetsgivaren har till sitt förfogande ska denne 
se till att säkra att arbetsutrustning  främst maskiner och andra tekniska anordningar samt kemiska 
ämnen är skyddsmässigt godtagbara. Arbetsgivaren är ansvarig för att inte utsätta arbetstagarna för 
någon risk.74  

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen samt alla följder som ger uppkomst 
till ohälsa och skador för arbetstagarna och att tillgodose sina arbetstagare en säker arbetsplats. An‐
svaret  för  arbetstagarnas  säkerhet  kvarstår  även  om  arbetsgivaren  på  grund  av  oaktsamhet  gett 
upphov till skada och ohälsa genom att inte vidta förebyggande åtgärder. Arbetsgivarens ansvar gäll‐
er även  i de fall som utomstående personal tas  in och anlitas. Något strikt ansvar för arbetsgivaren 
över olyckor och skador som drabbar arbetstagaren föreligger inte.75 

Vid situationer när arbetstagare på grund av ålderdom eller sjukdom  inte kan sköta sina arbets‐
uppgifter, vilket  skulle kunna anses  som misskötsamhet  från arbetstagarens  sida, om än helt utan 
ovilja till att sköta sina åtagande är arbetsgivarens ansvar betydligt strängare än  i många andra fall 
gällande uppsägning på grund av personliga  skäl. Som ovan  sagts  räcker  inte den nedsatta arbets‐
förmågan på grund av sjukdom som grund för uppsägning utan arbetsgivaren har ett stort ansvar för 
att  försöka underlätta och  tilldela  arbetstagaren mer passande  arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har 
stort ansvar till att utreda de brister och möjligheter som arbetstagaren har och vilket sorts arbete 
denne kan eller inte kan utföra. Arbetsgivaren ska gå långt för att utreda vilka möjligheter som finns 
att bereda arbetstagaren arbete,  i vissa fall kan det till och med bli aktuellt att arbetsgivarens skyl‐
digheter sträcker sig så långt som att samla ihop arbetsuppgifter från många delar av verksamheten 
för att kunna erbjuda arbetstagaren ett arbete. Detta ansvar sträcker sig väldigt långt och utredning‐
en  som  ska göras  kring möjligheten  för arbetstagaren att  kvarhålla  sin anställning  inte endast  ska 
grundas på medicinska skäl utan även på den arbetsförmåga som faktiskt finns.76 

7. Analys 
Arbetsmiljön är av  stor  vikt både  för arbetsgivare och arbetstagare.  För en arbetstagare utgör ar‐
betsmiljön faktorer som gör att denne trivs och mår bra på arbetet eller att arbetsplatsen är en plats 
där det finns risker för dennes hälsa och där arbetstagaren mår dåligt. En positiv och god arbetsmiljö 
är något som kan påverka effektiviteten på arbetsplatsen och en god arbetsmiljö måste innebära att 
arbetet kan flyta på och vara produktivt, vilket borde gynna arbetsgivaren. Det har även visat sig att 
när arbetstagarna mår bra på arbetsplatsen  leder detta till färre och kortare sjukskrivningar vilket  i 
sin tur gynnar alla, inte bara inblandade parter utan även samhället i stort. Arbetsmiljöns beskaffen‐
                                                            
73 Prop. 1976/77:149. s. 118. 
74 Prop. 1976/77:149. s. 252 f.  
75 EG‐domstolen. Mål C‐127/05. 
76 Danhard, Erik. Ny Juridik 3:07. s. 40 ff. 
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het är helt enkelt inte bara något att ta lätt på utan arbetsmiljön är av största vikt för alla. För arbets‐
givaren  leder en god arbetsmiljö  till att antalet  sjukskrivningar minskar och det  leder  till minskade 
kostnader för dessa. På grund av detta bör arbetsgivaren ha ett mycket stort  intresse av att minska 
sjukskrivningarna genom att arbetsplatsen har en väl fungerande organisation kring arbetsmiljöarbe‐
te, som de enligt lag också är skyldiga att ha. Begreppet arbetsmiljö är väldigt stort och kan innefatta 
allt kring de fysiska förhållanden på arbetsplatsen men även, som påpekats i propositionerna ovan de 
psykosociala  förhållandena. De psykosociala aspekterna av en arbetsplats spelar minst  lika stor roll 
som de fysiska. De fysiska förhållandena på arbetsplatsen är kanske det första som kommer upp när 
diskussioner kring arbetsmiljö kommer på tal, de fysiska aspekterna är en självklar del av arbetsmil‐
jön och är enkla att mäta. De fysiska omständigheterna är på så sätt mer konkreta än de psykosocia‐
la. Därför är dessa förhållanden kanske de som får mest fokus och är  lättast att åtgärda. Om en ar‐
betstagare har svårt med tunga  lyft,  för högt buller eller dålig sittställning är det relativt enkelt att 
förändra detta och peka på vad som är fel. Den psykosociala delen av arbetsmiljön däremot är kan‐
ske inte lika lätt att peka på vad som är fel. Även om detta är ett ansvar som ligger på arbetsgivarens 
axlar  kan  det  inte  vara  lätt  att  undersöka  varför  en  arbetstagare mår  dåligt  om  detta  beror  på 
psykosociala förhållanden på arbetsplatsen.  

Arbetsmiljöansvaret ligger på arbetsgivarens bord och där ska det ligga. Den som har störst över‐
blick och möjligheter att ändra på omständigheter på arbetsplatsen måste vara just arbetsgivaren. I 
arbetet med arbetsmiljön och till hjälp för arbetsgivaren har lagstiftningen plockat fram metoder och 
verktyg för arbetsgivaren att använda sig av genom att kunna delegera ansvaret på vissa arbetstaga‐
re samt att på arbetsplatsen ha skyddsombud som arbetar  för en bättre arbetsmiljö. Skyddsombu‐
dens roll är viktig, de är arbetstagarnas röst i verksamheten och ger en bättre balans mellan arbetsgi‐
vare och arbetstagare. Skyddsombuden är på samma gång länken mellan arbetstagarna och arbetsgi‐
varen och kan vara det mer naturliga valet för arbetstagarna att vända sig till gällande problem med 
arbetsmiljön. Ansvaret  som  ligger på  arbetsgivaren  ger densamme  långtgående  skyldigheter  gent‐
emot  sina arbetstagare och deras välbefinnande.   Det är upp  till arbetsgivaren att  se  till att  risker 
undanröjs och att arbetsmiljön är tillfredställande. Arbetsmiljölagen, med förordning och föreskrifter 
från arbetsmiljöverket är egentligen en grundlig lag men som alla andra lagar kan den omöjligt regle‐
ra alla situationer som kan uppstå. Målet borde dock vara att reglera så många som möjligt. I och för 
sig skulle detta vara ett enormt arbete och en mycket omfattande  lagstiftning  inom ett område där 
parterna är vana att själva reglera sina förhållanden, så som genom kollektivavtalen. Möjligen skulle 
det vara en omöjlighet att i någon större utsträckning reglerar arbetsmiljölagen och de bestämmelser 
som finns på området är kanske tillräckligt  långtgående, trots allt finns det mycket förordningar på 
området. Eftersom arbetsmiljön får anses vara av största vikt borde det funderas på om inte lagstift‐
ningen på området ska skildra detta. Med detta sagt är arbetsmiljölagen och andra förordningar på 
området inte alls otillräckliga eller bristande på något sätt. 

Begreppet en  tillfredställande arbetsmiljö är mycket vag. Vad  innebär egentligen en  tillfredstäl‐
lande arbetsmiljö? Som arbetstagare kan det antas att en bra arbetsmiljö är vad som önskas. Tillfred‐
ställande arbetsmiljö måste anses vara ett minimikrav på hur arbetsplatsen ska skötas och hur om‐
ständigheterna där ska vara. En brandman eller någon annan med ett arbete kan inte förvänta sig en 
riskfri och bra arbetsmiljö i alla delar av sitt arbete eller i alla arbetsuppgifter. Tiden mellan riskerna 
måste kunna ge en bra arbetsmiljö som tillsammans med de risker arbetstagaren måste ställas inför 
som en del av arbetet ger endast en tillfredsställande arbetsmiljö. Risken kan finnas till att arbetsgi‐
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vare inte strävar tillräckligt högt i sitt arbetsmiljöarbete med en sådan vag och medioker målsättning 
i  lagstiftningen. Alla arbetsplatser borde sträva efter en arbetsmiljö som är så bra det bara går och 
arbetsplatsen som måste ställas inför risker ska inte kunna använda detta som en ursäkt för att ha en 
mindre bra arbetsmiljö. Återigen  för att knyta an  till diskussionen ovan så är detta kanske  inte  till‐
räckligt  långtgående  på  ett  sådant  viktigt  område.  En  närmare  definition  av  vad  tillfredsställande 
arbetsmiljö innebär hade varit på sin plats här. Ett försök till en sådan definition får anses vara att de 
risker som arbetstagarna utsätts för ska vara absolut minimala och ett stort förebyggande arbete ska 
föreligga för att undersöka och följa upp de situationer som kan eller har uppstått. Samt ska de socia‐
la faktorer som kan leda till ohälsa undersökas och följas upp på samma sätt som de fysiska. En enga‐
gerad och intresserad arbetsgivare och ett gott ledarskap är faktorer tillsammans med ovan nämnda 
som kan bidra till en arbetsmiljö som är tillfredsställande, eller kanske till och med lite mer än det. 

Rehabilitering ska alltid ha som syfte att hjälpa arbetstagaren återfå den del av arbetsförmågan 
som denna har  förlorat på grund av antingen sjukdom, skada eller annan ohälsa.  I detta  fall är det 
inte orsaken till minskningen av arbetsförmågan som är det viktiga. Vad som är viktigt är i vilken ut‐
sträckning  arbetstagaren  faktiskt  kan  utföra  något  arbete,  sitt  eget  eller  något  annat.  Syftet med 
rehabilitering är att för en tid underlätta arbetet och vardagen för arbetstagaren. Ansvaret för detta 
ligger till största del på arbetsgivaren, som inom så många andra områden. Dock kan det ifrågasättas 
om arbetsgivaren har tillräcklig kompetens för detta. Att det är arbetsgivaren som har störst kunskap 
om arbetsplatsen och vilka möjligheter de har till att förändra och underlätta för arbetstagaren är det 
ingen tvekan om. Självklart är det arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna som har bäst känne‐
dom om arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan dock neka vissa åtgärder då denna bestämmer vad som är 
mest  lämpligt utifrån arbetsplatsens storlek och ekonomiska  förutsättningar. Sjukskrivningar på ar‐
betsplatsen  kan  även  leda  till  förebyggande  av  skador  för  andra  arbetstagare,  vilket  i  sin  tur  kan 
minska antalet sjukskrivningar. Genom detta är arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet så vik‐
tigt. Det måste finnas ett förebyggande arbete och arbetsgivaren ska tillsammans med de arbetsta‐
gare som har sådana uppgifter kunna förutse risker och potentiella situationer av ohälsa och olyckor 
på arbetsplatsen och dessa måste utredas. På  samma gång  innebär de  tillbud  som  faktiskt händer 
och de  sjukskrivningar  som  sker att arbetsgivaren utifrån det kan dra  slutsatser  som kan  förbättra 
arbetsplatsen ytterligare. Arbetsgivarens kunskap om arbetsplatsen är ytterst viktig och en av orsa‐
kerna till att mycket ansvar ligger just på arbetsgivaren när det gäller omständigheter som kan härrö‐
ras till arbetet. Som ovan sagts är det  inte bara fysiska aspekter som  innefattas  i arbetsmiljön,  inte 
heller räcker det med att nämna de psykosociala och  i det goda arbetskamrater osv. Den organisa‐
tion som finns på arbetsplatsen kan  leda till stora skillnader  i arbetsmiljön, precis som  ledarskapet, 
tydligheten och  informationen som kommer ut till arbetstagarna samt de rutiner och det  ledarskap 
som finns att tillgå. Eftersom det är så mycket som kan nämnas  i vad som  ingår  i begreppet arbets‐
miljö  är  det  ett mycket  stort  ansvar  som  ligger  på  arbetsgivaren. De  skyldigheter  som  denne  har 
spänner över många områden och kräver en god kunskap om arbetsplatsen, arbetstagarna,  teknik 
m.m. 

Rehabiliteringskedjan som infördes den 1 juli 2008 och som nu lett till att många arbetstagare ut‐
försäkrats är självklart en stor del i rehabiliteringsarbetet. Kedjans uppbyggnad för att återfå arbets‐
tagare till arbetslivet måste anses positiv och effektiv. I rehabiliteringen är det arbetsförmågan som 
styr och arbetstagaren ska arbeta utifrån den. Säkert är det många som  tvingas  jobba på grund av 
dessa regler, men om syftet är att snabbare och effektivare få arbetstagare tillbaka  i arbete får den 
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ändå ses som positiv. Som sagt är, som det även är med många andra regleringar kommer människor 
i kläm eftersom alla  situationer  inte går att  lagstiftas. Möjligheten att under en  relativt  lång  tid  få 
möjlighet att prova sin arbetsförmåga och undersöka vilket sorts arbete arbetstagaren klarar av mås‐
te ge en större återgång  till arbetslivet och minskning av sjukskrivningar som de senast åren stigit, 
eftersom det, som sagts ovan minskar möjligheterna och sannolikheten till återgång i arbetet ju läng‐
re  tid  som arbetstagaren är borta  från arbetsplatsen och arbetslivet. På grund av detta borde alla 
parter  involverade vara ytterst  intresserade av snabba och effektiva utredningar, åtgärder och upp‐
följning  av  dessa  för  att på  snabbaste möjliga  sätt  få  tillbaka  arbetstagaren  till  arbetsmarknaden. 
Samtidigt kan det i rehabiliteringskedjan innebära att arbetstagare kan förlora sin plats hos arbetsgi‐
varen eller i ett speciellt arbetslag med sina gamla arbetsuppgifter osv. om det bedöms att arbetsta‐
garen inte kan utföra något arbete hos arbetsgivaren alls. I de fall arbetstagaren i fråga inte kan åter‐
gå till sitt gamla arbete eller ens kanske till sin gamla arbetsplats kan ett helt nytt arbete i en ny ar‐
betsmiljö kanske  inte vara det mest positiva  i rehabiliteringen. Målet är väl alltid att arbetstagaren 
ska kunna återgå, eller stanna kvar på sin arbetsplats helst med sina arbetsuppgifter men när så inte 
är fallet påverkar detta arbetstagaren positivt eller negativt? Möjligheten att försörja sig själv måste 
vara något positiv speciellt efter  lång tids sjukskrivning precis som socialt umgänge och utmanande 
arbete men det kan säkert samtidigt vara stressande att börja om på nytt på ett nytt ställe. I de fall 
arbetsplatsen och den sociala stämningen inte är en trygghet utan kanske orsaken till sjukskrivningen 
måste ett byte av arbetsplats och arbetsuppgifter kunna ses som något positivt. Människor som fast‐
nar i sjukskrivningar bidrar varken till sin egen försörjning eller till samhället i stort. Inte heller får den 
stimulans och uppmuntran som de kan behöva och hamnar då i en ond spiral med mer sjukskrivning 
som följd. Arbetet med rehabilitering för arbetstagare har som mål att återfå arbetstagaren tillbaka 
till arbetslivet så fort som möjligt. Detta är inte enbart en ekonomisk fråga för alla parter som är in‐
blandade men även en fråga om arbetstagarens egna välbefinnande. 

Vad  som  framkommit ovan  är  att  ansvaret  för  att hjälpa  sjukskrivna och  förebygga ohälsa och 
olyckor ligger på mer än bara arbetsgivaren, även om en stor del av ansvaret ligger just där. I ansva‐
ret  för arbetstagarens  rehabilitering har arbetstagaren  själv en  stor del  i ansvaret  för att  få  till en 
undersökning och att åtgärder sätts in. Arbetstagaren måste vara med genom att bidra och samverka 
till att åtgärder vidtas och aktivt delta  i detsamma. En arbetstagares ovilja eller oförmåga att  själv 
delta och bidra till förbättringar av sin egen situation tappar mark och möjligheter att återkomma till 
arbetslivet på ett effektivt och bra sätt. Det går  inte att hur  långt som helst kräva att få erbjudande 
och lägga allt ansvar på arbetsgivarens bord utan lite eget ansvar måste tas. I frågan om arbetstaga‐
rens skyldigheter går även de väldigt långt, precis som för arbetsgivaren. En sjukskriven arbetstagare 
måste själv visa lite driv och engagemang för sin egen situation och det kan tyckas vara en självklar‐
het men i verkligheten är det kanske inte det. En person som inte visar någon ambition att själv åter‐
gå till sitt arbete kan inte förvänta sig att någon annan gör det heller. Som arbetsgivare kommer en 
person  utan  sådant  engagemang  inte  anses  vara  någon  attraktiv  arbetstagare  och  på  så  sätt  av‐
skräcka arbetsgivaren  till  ytterligare åtgärder.  I  vissa  situationer  kan  inte arbetstagaren  själv bidra 
mycket till sin egen situation eller till sin rehabilitering av förklarliga skäl så som möjligen riktigt all‐
varliga sjukdomar och detta kan inte hållas emot dem. Men i dessa situationer beror inte bristen på 
medverkan på brist av intresse eller en dålig attityd utan på orsaker som arbetstagaren inte själv kan 
styra över. Uppsägning på personliga  skäl kräver en  stor undersökningsplikt och engagemang  från 
arbetsgivaren, inte bara när det gäller arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom, det kan 
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då tyckas att arbetstagaren själv ska visa samma engagemang. Arbetstagarens agerande styr till stor 
del över de skyldigheter som arbetsgivaren har. Om inte arbetstagaren agerar på ett sätt som är bi‐
dragande till dennes rehabilitering eller medverkar till de erbjudande och åtgärder som arbetsgivaren 
presenterar  för denne,  kan arbetsgivarens  skyldigheter helt  försvinna eller minska. Arbetsgivarens 
skyldigheter  ligger  i att vidta åtgärder för att hjälpa arbetstagaren, om denne  inte är  intresserad av 
hjälpen som ges honom har arbetsgivaren fullgjort sina åtagande. Hade arbetstagaren däremot varit 
intresserad och engagerad kanske arbetsgivarens åtaganden sträckt sig betydligt längre. Dock är det 
inte alltid lätt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Arbetstagare måste även i rehabiliteringsarbetet 
visa någon  sorts  lojalitet  gentemot  arbetsgivaren  och de  insatser denne  vidtar  för  arbetstagarens 
räkning. Samtidigt ligger det i lojaliteten att arbetstagare som tänker söka nytt arbete eller redan har 
fått det inte kan förvänta sig någon hjälp av sin gamla arbetsgivare. Rehabiliteringen för en sjukskri‐
ven kan i sig själv innefatta ett stort antal åtgärder och arbetsgivaren har här ett ansvar som är kan‐
ske lite över dennes kompetens. Möjligheten finns för arbetsgivaren att söka hjälp från externa aktö‐
rer. En arbetsgivare har antagligen inte kompetensen själv att avgöra vilka åtgärder som är bäst och 
mest effektiva för att hjälpa sin arbetstagare  i dennes situation. Företagshälsovård är här av ytterst 
stor hjälp. Att lägga stort ansvar för rehabiliteringen på en part som kanske saknar kompetensen på 
området verkar konstigt och ogenomtänkt. Samtidigt är det arbetsgivaren som har störst kunskap om 
arbetstagaren och arbetsplatsen och kan utifrån det se vad som är lämpligt. Diverse myndigheter så 
som Försäkringskassan är även de  involverade och har ett ansvar här men det stora hela  ligger på 
arbetsgivaren. Kanske skulle situationen här gynnas av en bredare ansvarsfördelning eller något sorts 
stöd  för arbetsgivaren. En mer gemensam ansvarfördelning men arbetsgivaren  som  sammankopp‐
lande part kanske hade varit att föredra.  

I många situationer finns det lite reservationer för det ansvar som arbetsgivaren har, det kan bero 
på ekonomi, arbetsplatsens storlek och verksamhetens art. Självklart kan inte ett mindre företag ha 
samma förutsättningar för att vidta de åtgärder som arbetstagaren kan behöva, men för det får inte 
detta användas som ursäkter för att inte vidta åtgärder. Arbetsgivaren borde vara väldigt engagerad i 
att få tillbaka sin arbetstagare till arbetet så fort som möjligt och detta borde vara lika för alla arbets‐
givare. Mindre företag måste ta hjälp utifrån för att få den hjälp de behöver och genom dem uppfylla 
de krav som ställs på dem, inom större företag, myndigheter, kommuner och landsting är detta kan‐
ske något som det finns möjligheter att utföra internt. Dock kan det aldrig vara negativt med extern 
hjälp. Möjligheten i lagen att med hjälp av extern kompetens arbete för miljö och rehabilitering mås‐
te se som något väldigt positivt, dock får  inte ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö och välbefin‐
nande  läggas över på dessa externa krafter. Vad  som är viktigt är att arbetsgivaren hela  tiden bär 
ansvaret och kontrollen över verksamheten och arbetsplatsen samt de arbetstagare som finns där. 

Bland prejudikaten från Arbetsdomstolen finns en uppsjö av fall gällande vad som är saklig grund 
för uppsägning vid sjukdom och hur långt omplacerings‐ och rehabiliteringsskyldigheten sträcker sig. 
Av de som nämnts ovan visar det sig att arbetsgivaren har en stor skyldighet att utreda och erbjuda 
annat arbete så  långt det är möjligt. Men samtidigt kan det anses att gränsen för när arbetsgivaren 
har gått så långt det är möjligt kommer relativt snabbt ibland. Att arbeta för att få tillbaka arbetsta‐
garen till arbetsplatsen måste vara en självklarhet. På samma gång är det en omöjlighet och orimligt 
att kräva att arbetsgivaren ska ändra hela sin organisation och verksamhet för att bereda arbetstaga‐
ren arbete. Inte heller kan en enskild arbetstagares arbetsrätt gå förre någon annans. En arbetstaga‐
re på arbetsplatsen måste kunna  lita på att han eller hon  sitter  relativt  säker på  sin plats utan att 
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behöva ge den till någon annan för att arbetsgivaren har skyldigheter att uppfylla. Detta skulle vara 
en enorm kränkning och en orimlighet på hög nivå. LAS ger skydd för den enskildes anställning. Att 
kräva att en arbetstagare ger upp sin plats för en annan skulle ge en ond spiral som inte skulle leda 
någon vart. Sjukskrivna har trots arbetsgivarens skyldigheter till omplacering kanske  i praktiken  inte 
så stor möjlighet att bli omplacerad inom verksamheten. Antalet fall i arbetsdomstolen om vad som 
är saklig grund för uppsägning visar faktiskt på en otydlighet i lagstiftningen i denna fråga. Hur stort 
ansvar har egentligen arbetsgivaren för arbetstagarna på arbetsplatsen? Utifrån praxis är det ansva‐
ret mycket stort under förutsättningen att arbetstagaren själv visar ett intresse och medverkar, men 
detta framgår inte lika tydligt utifrån lagstiftning och andra förordningar.  

Den europeiska lagstiftningen på området är säkert mer extensiv än den som presenterats ovan, 
vilket enbart är ett litet utdrag av det viktigaste. Vad som återigen påpekats är arbetsgivarens stora 
ansvar  för arbetstagarna och arbetsmiljön. Arbetsgivarens ansvar betyder också makt  från dennes 
sida och ger honom en starkare position på arbetsplatsen. Arbetstagarna är på arbetsplatsen i bero‐
endeställning till arbetsgivaren och verksamheten sker antagligen i många fall på dennes villkor. Insti‐
tutioner så som skyddsombud innebär ett försök att jämna ut balansen och beroendet av den ene till 
den andre. Samtidigt som arbetsgivarens makt är stor på arbetsplatsen kommer arbetstagarnas posi‐
tion  stärkas  ju mer arbetsmiljöarbetet och  rehabiliteringsarbetet  fortgår. Det har  visat  sig att mer 
makt och påverkan från arbetstagarnas sida påverkar antalet sjukdagar på ett positivt sätt, de mins‐
kar. Människor som vet att det sker utveckling och att saker och ting förändras tenderar att må bätt‐
re på arbetet. Skyddsombudens roll blir helt enkelt inte bara att övervaka arbetsmiljön men även att 
ge mer makt åt arbetstagarna och balansera maktfördelningen på arbetsplatsen. Arbetsgivare har 
stor makt på många andra området  inom arbetsplatsen där arbetstagare kanske har svårare att på‐
verka. Även om arbetsgivarens ansvar är stort finns det  i bestämmelserna även stort ansvar för ar‐
betstagarna. Detta gemensamma ansvar  för arbetstagare och arbetsgivare borde ge en positiv på‐
verkan på arbetsmiljön och verksamheten. Ett gemensamt ansvar borde  framkalla en vilja  från alla 
parter  att  skapa  en mer  än  tillfredsställande  arbetsmiljö,  en möjlighet  att påverka, medverka och 
hela tiden förbättra. På samma gång är det med ett gemensamt ansvar viktigt att poängtera att det 
fortfarande finns ett ansvar för alla inblandade parter och främst för arbetsgivaren. 

 

8. Slutkommentar 
Det  framgår  tydligt av granskningen ovan att arbetsgivaren har ett mycket stort ansvar  för sina ar‐
betstagare, inte minst gällande arbetsmiljö och sjukskrivningar. Det ligger på arbetsgivarens bord att 
undersöka, utreda, vidta åtgärder samt analysera och göra uppföljningar. Arbetsgivaren måste vara 
aktiv under hela rehabiliteringsprocessen och kan inte enbart invänta andra myndigheter och institu‐
tioners undersökningar. Gällande rehabilitering och  liknande finns dock ett stort antal myndigheter 
inblandade och som även de har ett stort ansvar, utav detta kan slutsatsen dras att det inte bara är 
upp  till arbetsgivaren att arbeta  för att hjälp och underlätta  för arbetstagarna att stanna kvar eller 
återgå till sitt arbete. Myndigheters  inblandning samt arbetstagarens egen attityd och engagemang 
är av mycket stor betydelse. Arbetstagarens engagemang eller brist på detsamma kan  till och med 
minska eller helt utradera arbetsgivarens skyldigheter. Även om arbetsgivaren har det övergripande 
ansvaret för arbetsmiljön, sina arbetstagare och dess rehabilitering har arbetstagarna själva ett stort 
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ansvar  att medverka  i  arbetsgivarens  arbete med ovanstående områden. Det  största  ansvaret  för 
arbetsmiljön, arbetstagare samt  rehabilitering och arbetsanpassning  ligger på arbetsgivaren, samti‐
digt  ligger det även mycket ansvar på arbetstagare samt andra aktuella myndigheter. Detta gemen‐
samma ansvar borde  leda till ett positivt, utvecklande och framgångsrikt arbete för att skapa en så 
bra arbetsmiljö som möjligt samt att minska eller korta ner antalet sjukdagar. 
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