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Abstract

The purpose of this essay is to explain what can be understood in the Swedish legislation and

court cases concerning employer’s responsibility for rehabilitation of employees. This essay is

jurisprudential and based on traditional juristic method. As it is, the employer has the first

responsibility to investigate the employee’s need of rehabilitation. The investigation shall

underlie the trial of what measures that can be taken on the workplace. Furthermore, the

employer must show that he has taken an active part in the attempt to find adequate

rehabilitation measures. In the concept of rehabilitation transfer of the employee within the

business activity, adaptation the workplace and activity reorganization is all on behalf of the

employee. However, there is no obligation for the employer to expand the business activity.

A typical characteristic of the court cases is the focus on the employee’s ability to perform
any work of meaning for the employer. The rehabilitation measures can be seeked outside the
employer’s activity but shall always aim at towards getting the employee back to work with
the employer. Nevertheless, the employer does not have to perform the measures if they do

not have a decisive effect for the situation of the employee. Certain circumstances, as for size
and characteristics of employer’s activity and furthermore personal conditions of the
employee, matters in the judgement if the employer has performed his responsibilities.
Alcoholism as a state of illness is a special kind of illness because the employer’s effort
becomes more extensive.

As it is no exact regulation in the laws in point, when the employer’s responsibility is

completed. In the appraisal, the legislation therefore must be complemented with court cases.

The main rule according to the Employment Protection Act is that illness is not objective

ground for giving notice of the employment. Whether or not the employer has performed his

duties, and if the notice has an objective ground can only be recognized through trial of case

in court. The National Insurance Act regulates employer’s responsibility of rehabilitation on

individual level. On the organization level there is regulation according to the Work

Environment Law and other regulation that has a complementary function to this law.

Keywords: rehabilitation, investigation, transfer, adaptation, alcoholism
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att klargöra vad som kan utläsas i lagtext och praxis om

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för arbetstagare. Uppsatsen är rättsvetenskaplig och utgår

från rättsdogmatisk metod. Arbetsgivaren har förstahandsansvaret för att utreda en

arbetstagares rehabiliteringsbehov. Genomgående i rättsfallen kan det utläsas att

koncentration ska ligga på arbetstagarens arbetsförmåga. Rehabiliteringsutredningen som

arbetsgivaren är skyldig att upprätta, ska ligga till grund för en prövning av vilka åtgärder som

kan vidtas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska kunna visa att aktiva försök till lämpliga

rehabiliteringsåtgärder gjorts. Är det oklart huruvida rehabiliteringsåtgärder har genomförts är

det en omständighet som ligger arbetsgivaren till last. I rehabiliteringsskyldigheten inbegrips

att omplacera arbetstagaren inom verksamheten men inte utvidga denna, anpassa arbetsplatsen

för arbetstagaren och omorganisera verksamheten. Rehabiliteringsåtgärder kan sökas utanför

arbetsgivarens verksamhet men ska ha en avgörande effekt för arbetstagarens situation och

ska alltid syfta tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Särkskilda omständigheter som

verksamhetens storlek och karaktär och personliga förhållanden spelar in i bedömningen.

Alkoholism av sjukdomskaraktär är en speciell typ av sjukdom då arbetsgivarens insatser för

att rehabilitera arbetstagaren blir mer omfattande.

Det finns inte någon exakt reglering i lagtexten angående när arbetsgivarens ansvar för

rehabilitering av arbetstagare kan anses fullgjort. Lagtexten måste kompletteras med

rättspraxis vid bedömning. Särskilda omständigheter i varje fall måste uppmärksammas. Det

är först vid prövningen om en uppsägning av en sjuk arbetstagare är sakligt grundad enligt

lagen om anställningsskydd, som det går att utläsa om arbetsgivaren har uppfyllt sina

skyldigheter eller inte. Huvudregeln är att sjukdom inte innebär saklig grund för uppsägning.

Lagen om allmän försäkring reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar på individnivå. På

organisationsnivå finns bestämmelser i arbetsmiljölagen och även till den tillhörande

föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Nyckelord: Rehabilitering, utredning, anpassning, omplacering, alkoholism
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1. Inledning

När en arbetstagare sjukskrivs får det många negativa konsekvenser. Arbetstagaren drabbas

värst i form av lägre inkomst och förlusten av den sociala kontakt som en arbetsplats innebär.

En långtidssjukskrivning drabbar den enskilde värre än kortvarig sjukfrånvaro. Risken för

utslagning av människor är nämligen större vid en längre tids sjukdom. För arbetsgivaren

innebär ofta kortvarig, oplanerad sjukfrånvaro störst problem. För staten är det framför allt de

långa sjukskrivningarna som är värst eftersom det medför stora kostnader.1

Förstärkta ekonomiska drivkrafter för arbetsgivarna i form av medfinansiering för

heltidssjukskrivna med 15 procent efter sjuklöneperioden, ska skifta fokusen till

arbetstagarens förmåga att arbeta istället för oförmågan. Det har sedan 2005 blivit dyrare för

arbetsgivare att ha anställda som är långtidssjukskrivna. Detta skapar incitament för

arbetsgivaren att minska ohälsan och skapa individuellt anpassade stöd- och

rehabiliteringsåtgärder för den enskilde. Rehabiliteringsutredningen som arbetsgivaren är

skyldig att upprätta är ett viktigt verktyg som ska kunna användas som utgångspunkt för

planering av rehabiliteringsåtgärder av arbetsgivaren och Försäkringskassan.2

Regleringen av arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av arbetstagare kan anses svårtolkad

då det inte finns en exakt reglering i lagtexten. Rättspraxis och andra föreskrifter måste

beaktas vid bedömningen av hur långtgående arbetsgivarens ansvar är. Ett fall är inte det

andra likt, utan särskilda omständigheter i varje fall måste uppmärksammas. Huvudregeln är

att sjukdom inte innebär saklig grund för uppsägning. Det är viktigt för den enskildes

anställningstrygghet att arbetsgivaren gör allt som är möjligt för att anställningen ska kunna

fortgå.3 Vi vill ta reda på vad ”göra allt som är möjligt” egentligen betyder. Både

arbetstagarens och arbetsgivarens förutsättningar och förhållanden ska tas hänsyn till i det

särskilda fallet.4 Vilka är dessa villkor som ska tas hänsyn till?

                                                  
1 prop. 2004/05:21 s. 66
2 prop. 2002/03:89 s. 39
3 prop. 1990/91:141 s. 43
4 prop. 1990/91:140 s. 52
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1.1 Syfte

Med tanke på den oklara regleringen är det svårt att avgöra när arbetsgivaren har fullgjort sitt

rehabiliteringsansvar. Vi tror att en diffus definition kan bidra till att arbetsgivare kan komma

att agera på felaktigt sätt och inte känna motivation inför rehabiliteringen. Syftet med denna

uppsats är att klargöra vilka skyldigheter som kan utläsas i lagtext och praxis om

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för en arbetstagare. Avsikten är att redogöra för faktorer

som kan vara generellt betydelsefulla för att visa var de yttersta gränserna för

rehabiliteringsansvaret finns. När föreligger rehabiliteringsansvar för en arbetsgivare? När

anses alla resurser vara uttömda och en uppsägning på grund av sjukdom sakligt grundad? Vi

ska försöka skapa förståelse för hur olika omständigheter kan påverka arbetsdomstolens

bedömning om arbetsgivaren har gjort tillfredsställande och tillräckliga rehabiliteringsinsatser

eller inte. Utifrån detta material ska vi sedan förtydliga vad som gäller för arbetsgivarens

ansvar vid rehabilitering.

1.2 Frågeställning

• Vad är grundläggande för att arbetsgivaren ska ha ett rehabiliteringsansvar då en

arbetstagare är sjuk?

• Vad är en arbetsgivare skyldig att göra för att anses ha fullgjort sitt

rehabiliteringsansvar?

• När kan en uppsägning av en sjuk eller skadad arbetstagare vara berättigad?

• Vilka särskilda omständigheter kan påverka hur omfattande arbetsgivarens ansvar är?
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1.3 Disposition

Första delen i uppsatsen är till för att beskriva den grundläggande lagstiftning som finns i

ämnet om rehabilitering. Eftersom att det finns flera lagar som är användbara är tanken att

kapitlet om lagstiftning ska ge en samlad överblick över ämnet. Särskilt viktiga faktorer

presenteras i egna avsnitt, men även de olika lagarnas innehåll redovisas också. I andra delen i

uppsatsen framläggs främst en utredning av tillämpliga rättsfall. I avsnittet presenteras även

vad som går att utläsa ur den juridiska doktrinen. Efter genomgången av lagstiftning, praxis

och doktrin följer sedan slutsatser och reflektioner.

1.4 Metod

Arbetsmetoden som används i denna uppsats är rättsdogmatisk, vilket innebär en studie av de

traditionella rättskällor som förekommer inom det aktuella forskningsområdet samt hur dessa

källor fungerar och förhåller sig till varandra.5

För att till en början få en översikt över regleringen av rehabilitering studerades den juridiska

doktrinen i ämnet. Juridiska läroböcker och handböcker är ofta till stort värde eftersom de ger

en lättillgänglig översikt över de rättsregler och rättskällor som finns inom ett visst ämne.6

Den juridiska doktrinen anses inte vara av lika hög rang som lag, förarbeten och rättspraxis.

Vi har studerat författningar inom ämnet, det inkluderar lagar men även andra bindande

föreskrifter.7 Syftet med studierna av författningar är att få en överblick över de generella

regler som reglerar arbetsgivarens skyldighet när det gäller att rehabilitera arbetstagare. Lagar

och andra föreskrifter, de rättsliga normerna, särskiljs från konkreta beslut eftersom att de

fungerar som generella direktiv för beslutsfattande i enskilda fall. Eftersom att lagar är

generellt utformade, passar de inte på alla uppkomna situationer. Domstolarna har därför vid

rättstillämpningen rätt att ta hänsyn till det särskilda fallets speciella omständigheter. Dock får

                                                  
5 Lehrberg, 2001, s. 38
6 Lehrberg, 2001, s. 113
7 Lehrberg, 2001, s. 73
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domstolarna inte överskrida lagen.8 Normernas generella karaktär är förknippad med att de

inte riktar sig till en särskild mottagare. En norm vänder sig till en obestämd grupp av

människor, men även till de domstolar eller myndigheter som ska tillämpa normen. En

domstols dom berör dock endast parterna i målet.

Lagetexten måste hållas kortfattad, därför finns starka skäl att inte ignorera förarbetena vid

lagtolkning. Förarbetena är texter som skapas i samband med att en lag utforma. Ofta ges

anvisningar och rekommendationer om hur lagen bör förstås och hur vissa särskilda

situationer lämpligen bör avgöras. Eventuella språkliga oklarheter undanröjs ofta genom att

förarbetena klargör motiven.9 I denna uppsats har vi använt oss av förarbeten i form av

propositioner och kommittébetänkande. Främst har använt oss av propositioner som källa till

förarbetena. Anledningen till det är att vi har valt att utgå från de sist tillkomna förarbetena

och att propositioner generellt anses vara de viktigaste lagförarbetena. Det är riksdagen som

stiftar lagar, det sker genom att riksdagen antar ett förslag till lag. Förslagen läggs normalt av

regeringen, det är dessa förslag som kallas propositioner.10

För att få reda på hur en lag eller rättsregel tillämpas i verkligheten har vi fördjupat oss i

arbetsdomstolens avgöranden om arbetsgivares rehabiliteringsskyldighet. Det är först i

samband med tvisten om en uppsägning av en sjuk arbetstagare är sakligt grundad, som

frågan om tillräckliga rehabiliteringsinsatser kan aktualiseras. Den yttersta ansvarsgränsen då

alla åtgärder är utagerade finns vid uppsägning. Innan uppsägningen måste rehabiliteringen

fortfarande förutsättas vara en pågående process. Det är ytterst domstolarna som i sin

rättstillämpning fastställer hur en lag eller annan rättsregel ska praktiseras.11 Vid

rättsfallstolkningen har vi studerat de fall som kan ses som prejudikat, men även andra fall

som är intressanta för vår utredning. Det är bara ett fåtal tvister som kan tänkas leda till domar

som kan få betydelse som prejudikat. Prejudikat är domar där en principfråga har ställts på sin

spets på ett sådant vis att en mer övergripande norm kan generaliseras ur avgörandet.12

                                                  
8 Lehrberg, 2001, s. 75
9 Lehrberg, 2001, s. 86
10 Bernitz m fl. 2006, s. 100
11 Lehrberg, 2001, s. 97
12 Lehrberg, 2001, s. 104.
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1.5 Avgränsningar

I de avsnitt där vi beskriver lagtexten tar vi endast upp de regler som är relevanta för vår

uppsats. Tanken är alltså inte att ge en omfattande utläggning av hela lagtexten. Inriktningen

ligger främst på vad lagtexten uttalar om arbetsgivarens ansvar och de olika faktorer som

påverkar ansvaret. Även kortare avsnitt om exempelvis Försäkringskassans roll finns med för

att skapa en förståelse för skillnaden mellan Försäkringskassans och arbetsgivarens ansvar. I

presentationen av rättspraxis har vi gjort ett urval av de rättsfall som vi finner beaktansvärda

för vår utredning. Vi har gått igenom flertalet rättsfall och valt ut dem där vi tycker att AD

gjort intressanta uttalanden och bedömningar. I samtliga fall har arbetstagaren haft en

tillsvidareanställning. Avsikten med uppsatsen är inte att klargöra eventuella skillnader som

olika anställningsformer kan medföra av bedömningen i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Denna uppsats har heller inte för intention att beskriva konkreta förslag på lämpliga

rehabiliteringsåtgärder i enskilda fall.

1.6 Begreppsförklaring

För att undvika missförstånd angående vad vi avser med begreppet rehabilitering gör vi här en

kort presentation. Med rehabilitering menas återställande av en förlorad funktion. Åtgärderna

som används ska syfta till att hjälpa sjuka eller skadade att få tillbaka bästa möjliga

funktionskapacitet och skapa förutsättningar för ett normalt liv.13

                                                  
13 (Nationalencyklopedins internettjänst,
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=291897&i_word=rehabilitering, 2006-09-25)



13

2. Lagstiftning

I svensk lagstiftning finns inte någon enhetlig lag som hanterar arbetsgivarens ansvar vid

rehabilitering av arbetstagare. Flera olika lagar måste beaktas då arbetsgivarens insatser vid

rehabilitering ska klarläggas. I lagstiftningen finns dock inte exakt reglering, arbetsgivarens

yttersta ansvarsgränser går inte att utläsa, innebörden av lagarna måste tolkas med hjälp av

domstolspraxis. I 22 kap lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, behandlas

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar på individnivå och i 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160),

AML, berörs ansvaret på organisationsnivå.14 Därtill finns regler om arbetsgivarens ansvar

som påverkar denna uppsats i lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, och i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1994:1 och 2001:1. I följande del kommer en översikt av

lagstiftningen om rehabilitering presenteras. När de olika reglernas innebörd framläggs

används både lagar, föreskrifter och förarbeten. Meningen med redovisningen av lagreglerna

är att skapa en kontext av den snåriga regleringen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Det

har riktats stark kritik mot de ansvarsförhållanden som finns vid rehabilitering idag.15

Ansvaret anses alltför sektoriserat och att det inte finns gemensamma mål och medel för att

uppnå en väl samordnad rehabiliteringsverksamhet.16

2.1 Innebörden av begreppet rehabilitering

Det finns inte någon gemensam definition av begreppet rehabilitering för de

rehabiliteringsansvariga.17 I följande del följer en undersökning vad som egentligen menas

med rehabilitering.  Även en granskning av vilka insatser som kan bli aktuella vid

rehabilitering tas upp.

Med begreppet rehabilitering omfattas medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering. Med

medicinsk rehabilitering avses främst att återställa arbetstagarens grundläggande funktioner

för att klara arbetet. Insatser som service, råd, upplysning och bistånd i personliga
                                                  
14 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s 57
15 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 19
16 För en kortfattad översikt över vanliga rehabiliteringsaktörer, deras huvudmän och verksamhetsområdenas
inriktningar se bilaga 1
17 AD 1993 nr 42 s. 315



14

angelägenheter tillhör social rehabilitering. Den yrkesinriktade rehabiliteringen riktar sig till

personer som av medicinska, sociala eller andra likartade orsaker har svårigheter att erhålla

och behålla ett arbete.18 Det primära syftet med rehabilitering är att öka människors

livskvalitet och förbättra deras förutsättningar att fungera självständigt i samhällslivet.19

Rehabilitering ska ske snabbt och effektivt. Detta ligger i både arbetsgivarens och

arbetstagarens intresse. Arbetsgivarens första uppgift är att denne har ansvaret att ta reda på

om det krävs rehabiliteringsåtgärder när en anställd har en längre tids sjukfrånvaro eller flera

korta sjukdomsfall. För att detta ska fungera måste arbetsgivaren ha en lämplig organisation

och plan för rehabiliteringsarbetet och ett system för att tidigt få uppfattning om

rehabiliteringsbehovet.20 Forskning som har gjorts angående värdet av tidig rehabilitering

visar på olika resultat av vinsterna av en tidig rehabilitering.21 En del av undersökningarna

visar att personer som får tidiga insatser har bättre utsikter för att återgå till arbete. Andra

undersökningar har inte lett till sådana bevis. Trots de olika forskningsresultat som finns kan

betydelsen av tidiga insatser räknas som en bärande princip i rehabiliteringsprocessen.

Det ingår i arbetsgivarens ansvar att genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder

som kan utföras i eller i anslutning till den egna verksamheten. Arbetsprövning, arbetsträning,

utbildning och omplacering är exempel på sådana åtgärder. Även tekniska insatser eller

anskaffning av särskild utrustning för att ändra den fysiska miljön och genom det minska

arbetsbelastningen för den enskilde arbetstagaren kan bli aktuellt. Det kan också handla om

åtgärder angående arbetsinnehåll och arbetsorganisation.22 Målet är att arbetstagaren ska

kunna fortsätta arbeta hos arbetsgivaren. Om arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse

för arbetsgivaren är dock en uppsägning berättigad.

I det sociala livet är förvärvsarbetet och gemenskapen på arbetsplatsen väldigt viktigt.

Arbetskollegerna blir ofta ett stöd för dem som efter en sjukdomstid måste genomgå

rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Det är också väldigt betydelsefullt för den

enskildes anställningstrygghet att arbetsgivaren gör allt som är möjligt för att anställningen

                                                  
18prop. 1990/91:141 s. 39
19 prop. 1990/91:141 s. 38
20 prop. 1990/91:141 s. 42
21 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 48
22 prop. 1990/91:141 s. 42
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ska kunna fortsätta.23 Om den fysiska och psykiska påfrestningen på arbetsplatsen inte kan

ändras så att arbetstagaren kan stanna kvar på arbetsplatsen blir det en viktig uppgift för

samhället, exempelvis genom samarbete mellan försäkringskassa och arbetsförmedling, att

bidra till att den enskilde kan hitta ett annat lämpligare arbete. I många fall bör ändå

arbetsgivaren med hjälp av företagshälsovården kunna hitta en lösning som passar den

enskilde arbetstagaren utan att samhället måste ingripa. Arbetsgivaren bör till exempel kunna

hitta övningsplatser utanför den egna arbetsplatsen och bevilja tjänstledighet om det är

nödvändigt för att kunna genomföra en rehabilitering utanför arbetsplatsen.

2.2 Rehabiliteringsutredning

Rehabiliteringsutredningen är ett centralt verktyg i arbetsgivarens arbete med rehabilitering.

Följande kapitel är avsett att tydliggöra vad en rehabiliteringsutredning innebär och vad som

ska finnas med i en sådan.

2.2.1 Syftet med rehabiliteringsutredning

Rehabiliteringsutredningen är ett hjälpmedel för att arbetsgivaren ska kunna hålla sitt

rehabiliteringsansvar och ett betydelsefullt material i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dessutom är den ett viktigt underlag till Försäkringskassan som ska avgöra arbetstagarens

behov och möjlighet till rehabilitering.24 Rehabiliteringsutredningen kan dock anpassas till

vad som anses vara skäligt i det enskilda fallet. Om det inte finns något rehabiliteringsbehov

kan utredningen göras i en förenklad form. Exempel på det är om den anställde bedöms kunna

återgå i arbete några dagar efter det att utredningen ska överlämnas till försäkringskassan.

Annars kan det vara om det på något annat sätt är uppenbart att någon rehabiliteringsåtgärd

inte behöver vidtas. Utredningen kan då begränsas till varför rehabilitering inte är

nödvändig.25 Om det förekommer anledning till det, ska försäkringskassan istället för

                                                  
23 prop. 1990/91:141 s. 43
24 prop. 2004/05:21 s. 68
25 prop. 2002/03:89 s. 40
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arbetsgivaren sköta rehabiliteringsutredningen. Exempel på när det kan ske är om relationen

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren gör det olämpligt att arbetsgivaren utför utredningen.26

2.2.2 Innehållet i en rehabiliteringsutredning

En rehabiliteringsutredning bör innehålla information om arbetstagarens förmåga att utföra

sina arbetsuppgifter och prognos för återgång i arbete.27 Även behovet av

rehabiliteringsinsatser, påbörjade och planerade åtgärder bör vara med. Arbetsgivaren bör

redogöra för vilka möjligheter som finns att anpassa arbetsuppgifterna eller att hitta andra

lämpliga arbetsuppgifter åt arbetstagaren. För att kunna möjliggöra deltidssjukskrivning i

större utsträckning än heltidssjukskrivning, måste arbetsgivaren anpassa arbetsuppgifterna

eller hitta andra lämpliga arbetsuppgifter och även vidta nödvändiga åtgärder i arbetsmiljön.

Vid deltidssjukskrivning bör utredningen innehålla en plan för återgång till heltidsarbete.

Arbetstagarens åsikt om rehabiliteringen bör uppges. Även andra faktorer som är

betydelsefulla för bedömningen av vilka åtgärder som fordras för att den anställde ska kunna

återgå i arbete ska redovisas i utredningen.28

2.2.3 Tillfällen då arbetsgivaren ska inleda rehabiliteringsutredning

Det finns tre typer av tillfällen då en arbetsgivare ska inleda en rehabiliteringsutredning. Det

första fallet är om en arbetstagare på grund av sjukdom helt eller delvis har varit frånvarande

från sitt arbete mer än fyra veckor i rad. Även då arbetstagarens arbete ofta har avbrutits av

kortare sjukperioder ska en utredning påbörjas. Det tredje och sista fallet förhåller sig till när

arbetstagaren själv önskar en rehabiliteringsutredning. Rehabiliteringsutredningen ska

överlämnas till Försäkringskassan inom åtta veckor från det att sjukfallet började.29 Om

arbetstagaren tillåter, ska utredningen göras tillsammans med arbetstagarorganisationen som

                                                  
26 prop. 2004/05:21 s. 68
27 prop. 2002/03:89 s. 40
28 ibid.
29 prop. 1990/91:141 s. 45
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denne tillhör.30 Arbetstagaren ska ge de uppgifter som är nödvändiga för att kunna utreda

behovet av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.31

2.3 Anpassning av arbetsplatsen

Nästkommande avsnitt avser att redogöra för vad lagstiftningen uttrycker om arbetsgivarens

skyldighet att anpassa arbetsplatsen för varje enskild arbetstagare. Exempel ges på aktuella

åtgärder som arbetsgivaren lämpligen bör vidta.

2.3.1 Innebörden av anpassning av arbetsmiljön

Skyldigheten att anpassa arbetsmiljön inbegriper alla åtgärder som kan fordras med stöd av

arbetsmiljölagen (1977:1160).32 Begreppen arbetsmiljöanpassning och rehabilitering är

komplement till varandra. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering har sin tyngdpunkt inom

yrkesinriktad rehabilitering och sådana åtgärder som kan vidtas på arbetsplatser.33 Aktuella

åtgärder är bland annat utbildning, arbetsträning och yrkesvägledning. Det kan också handla

om tekniska hjälpmedel, likväl förändringar i den fysiska arbetsmiljön och omändring av

arbetsorganisation, arbetsfördelning och arbetstider.

2.3.2 Gränser för arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsplatsen

Varje arbetsplats och arbetsuppgift ska inte behöva ändras för att passa varje enskild individ.

Ibland kan det vara bättre att ge den anställde andra och mer lämpliga arbetsuppgifter inom

anställningen. Detta får dock inte betyda att en omplacering görs istället för en

arbetsmiljöanpassning av bekvämlighetsorsak. En arbetsmiljöanpassning bör få långsiktiga

                                                  
30 22 kap 3 § 5 st AFL
31 22 kap 4 § AFL
32 prop. 1990/91:140 s. 46
33 prop.1990/91:140 s. 63



18

förebyggande effekter för övriga anställda. Även om ett ärende löses genom omplacering är

det betydelsefullt att åtgärder i arbetsmiljön vidtas. Annars finns risken att det sker en

upprepning av skadorna och problemen. Det finns en gräns om hur mycket som kan krävas av

en arbetsgivare. I propositionen till arbetsmiljölagen framkom att det inte finns möjlighet att

kunna avgränsa det tydligt i lagen.34 Genom bättre kunskaper om rehabilitering och på grund

av den tekniska utvecklingen har möjligheterna att anpassa arbetsvillkoren dock ökat. Detta

måste reflekteras i bedömningen av vad som kan krävas av arbetsgivaren.

2.4 Lagen om anställningsskydd

I svensk lagstiftning finns ett starkt anställningsskydd för arbetstagare. En uppsägning måste

vara sakligt grundad, det finns dock ingen generell innebörd av begreppet saklig grund. Alla

uppsägningsfall och även förhållandena på olika arbetsplatser varierar, det medför att en

generell betydelse av saklig grund inte är möjlig.35 Följande avsnitt har till syfte att förklara

hur anställningsskyddet verkar då en arbetstagare på grund av sjukdom har nedsatt

arbetsförmåga.

2.4.1 Saklig grund för uppsägning vid sjukdom

I lagen (1982:80) om anställningsskydd (förkortad LAS) regleras arbetsgivarens möjligheter

att säga upp arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. I lagen uttalas att en uppsägning från

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

skäligt att kräva att arbetsgivaren söker att ge arbetstagaren annat arbete hos sig. (7 § LAS)

När arbetstagaren på grund av tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga med mera

inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter bör hänsyn tas till arbetstagarnas behov av

trygghet. Bara om ålder eller sjukdom påverkar arbetet stadigvarande och väsentligt eller vid

förlust av arbetsförmågan, kan kraven för uppsägning anses vara fullgjorda.36 Innan

                                                  
34 prop. 1990/91:140 s. 46f
35 prop. 1973:129 s. 119
36 prop. 1973:129 s. 62f
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uppsägningen sker bör arbetsgivaren överväga alla möjligheter att omplacera den anställde till

mer lämpliga arbetsuppgifter som ligger inom ramen för anställningen.

Begreppet saklig grund kan inte bestämmas generellt, eftersom varje fall av uppsägning är

helt olika varandra, dessutom skiftar förhållandena mellan olika arbetsplatser.37 När det

handlar om sjukdom bör anställningen vanligtvis inte kunna upphöra förrän arbetstagaren får

rätt till sjukbidrag eller förtidspension enligt AFL. Uppsägning bör inte vara aktuellt under

tiden som arbetstagaren får sjukpenning från försäkringskassan. I utredningen framhålls att

tilltagande ålder, sjukdom och nedsatt arbetsförmåga inte utgör grund för uppsägning,

anledningen till det är bland annat att förhindra att två arbetsmarknader bildas. Den ena

arbetsmarknaden skulle i så fall kunna utgöras av yngre, välutbildad arbetskraft, medan den

andra skulle vara för äldre, handikappade och dåligt utbildade.38

2.4.2 Begränsningar i anställningsskyddet för sjuka arbetstagare

En arbetstagare som är sjuk eller handikappad är dock inte skyddad mot varje fall av

uppsägning. En uppsägning kan vara aktuell om arbetstagaren har gjort sig skyldig till

allvarlig misskötsamhet eller om det föreligger arbetsbrist.39 Arbetstagare som har nedsatt

arbetsförmåga och som har getts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren har dock företräde

till anställning.40 Denna regel måste alltså beaktas då uppsägning på grund av arbetsbrist är

aktuell.

2.5 Arbetsmiljölagen

Tanken är att i kommande kapitel leverera en överblick av arbetsmiljölagens egentliga

innebörd av arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar på organisationsnivå.

Eftersom att AML är en övergripande lag, kompletteras beskrivningen av lagen i senare
                                                  
37 prop. 1973:129 s. 119
38 prop. 1973:129 s. 126
39 prop. 1973:129 s. 242
40 23 § LAS
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avsnitt med tillämpliga föreskrifter, som mer ingående redogör för arbetsgivarens ansvar av

rehabilitering på organisationsnivå.

2.5.1 Allmänt om arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160)  (hädanefter kallad AML) behandlar grundläggande regler om

arbetsmiljöns struktur, i detta ingår arbetsgivarens ansvar för organisationen av rehabilitering.

I lagförslaget till AML föreslogs att den dåvarande arbetarskyddslagen skulle ersättas av en

allmängiltig lag som skulle omfatta så gott som allt arbete. Lagens övergripande karaktär i

relation till andra säkerhetsinriktade lagar skulle enligt propositionen understrykas.41 AML:s

syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god

arbetsmiljö.42 En utvidgning av hälsobegreppet har från arbetarskyddslagens uppkomst

ändrats från utpräglad medicinsk syn på arbetsplatsens hälsorisker, till en strävan efter bästa

möjliga förhållanden ur medicinskt, socialt och psykologiskt avseende.43 Arbetsmiljölagen är

en ramlag, Arbetsmiljöverket utger kompletterande föreskrifter angående mer exakta krav

som ska fullgöras ur arbetsmiljöaspekten. Föreskrifterna som Arbetsmiljöverket fastställer

med stöd av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen införs i Arbetsmiljöverkets

författningssamling (AFS).44 Tillsyn över AML och tillhörande föreskrifter utövas av

Arbetsmiljöverket.45

2.5.2 Allmänna skyldigheter enligt lagen

Tredje kapitlet i AML belyser allmänna skyldigheter som lagen reglerar. 3 kap 2 § deklarerar

att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är inte bara arbetsgivaren

personligen som åsyftas utan även ställföreträdare.46 Hänsyn ska tas till den sociala och

                                                  
41 prop. 1976/77:149 s. 1
42 1 kap 1 § AML
43 prop. 1976/77:149 s. 27
44 Gullberg och Rundqvist, 2004, s. 21
45 7 kap 1 § AML
46 Gullberg och Rundqvist, 2004, s. 93
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tekniska utvecklingen i samhället vid bedömningen om vad som kan krävas av arbetsmiljön.47

Enligt 3 kap 2 a § 3 st är en arbetsgivare skyldig att sörja för att det finns en adekvat

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Denna regel gäller alla

arbetsgivare. Förutsättningar inom olika verksamheter påverkar hur en på lämpligt sätt

organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bör konstrueras. Arbetsgivaren ska

enligt motivuttalande exempelvis ordna tydlig ansvarsfördelning, rutiner för undersökning av

rehabiliteringsbehov, rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering m.m.48

Arbetsgivaren är enligt 3 kap 2 b § AML ansvarig för att den företagshälsovård som

arbetsförhållandena fordrar finns tillgänglig. Regeln gäller alla de situationer när det enligt

bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete och även anpassnings- och

rehabiliteringsverksamhet är nödvändigt att arbetsgivaren inleder särskilda insatser för att

uppfylla de skyldigheter som finns enligt AML.49 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

systematiskt arbetsmiljöarbete finns i AFS 2001:1. Föreskrifterna behandlar hur ohälsa och

olycksfall i arbetet kan förebyggas och hur en tillfredsställande arbetsmiljö kan uppnås. I 12 §

återfinns att arbetsgivaren ska anlita företagshälsovård eller jämförlig kompetent hjälp utifrån

när verksamhetens egna kvalifikationer inte är tillräckliga för det systematiska

arbetsmiljöarbetet. Samma sak gäller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Företagshälsovården eller motsvarande ska från arbetsgivaren få information om

omständigheter som påverkar eller misstänks påverka arbetstagarens hälsa eller säkerhet. De

ska också ha möjlighet att förfoga över information om bland annat aktuella arbetsmiljörisker

och förebyggande åtgärder. Informationen ska omfatta verksamheten i stort och varje enskild

arbetsplats eller enskilt arbete.50

Andra stycket i 3 kapitlet 2 b § AML förklarar vad som åsyftas med företagshälsovård, en

oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska

kännetecknas av goda kunskaper inom bland annat beteendevetenskap, arbetsorganisation,

teknik och ergonomi samt medicin och rehabilitering. Kunskaperna ska kunna omsättas för att

klargöra olika kopplingar mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Efter att

                                                  
47 prop. 1976/77:149 s. 83
48 Gullberg och Rundqvist, 2004, s. 103
49 Gullberg och Rundqvist 2004 s. 105f
50 AFS 2001:1, bilaga 2
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rådande samband har granskats utifrån en helhetssyn ska företagshälsovården ge förslag på

insatser som ska vidtas. De bör också aktivt medverka till att förslagen genomförs.

Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller företa annan passande åtgärd ta

varje arbetstagares särskilda förutsättningar i beaktning för arbetet. Människors

förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika, detta ska beaktas vid arbetets utformning.51

Det som avses är att arbetsgivaren ska ta hänsyn till varje arbetstagares ålder, yrkesvana och

andra utgångspunkter som påverkar arbetet. Reglerna har uppkommit med hänsyn till att det

kan finnas någon arbetstagare som saknar behövliga psykiska eller fysiska förutsättningar för

en arbetsuppgift. Meningen är att arbetstagaren inte ska kunna utsätta sig själv eller någon

annan för olycksfall eller ohälsa. Om säkerhet inte kan uppnås genom instruktioner eller på

annat sätt, får den anställde inte användas till uppgiften. Istället bör arbetstagaren erhålla en

mer lämplig arbetsuppgift enligt reglerna i LAS.52

Det är inte möjligt att anpassa varje arbetsplats och arbetsuppgift till varje människas olika

förutsättningar.53 Emellertid ska inte obefogade olägenheter uppstå när det handlar om att

sysselsätta människor som är drabbade av någon typ av arbetshandikapp. Det ska klart kunna

utläsas av lagtexten att arbetsgivaren ska beakta arbetstagarens särskilda omständigheter för

arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller företa någon annan åtgärd.54

Myndighetsansvaret för anpassnings- och rehabiliteringsfrågor vilar på bland annat

Arbetsmarknadsverket, men även andra inrättningar kan vara inblandade. Arbetsmiljöverkets

ska inspektera miljöerna och organisationen av rehabiliteringsarbetet, deras uppgift är inte att

kontrollera rehabiliteringen av enskilda arbetstagare.

Arbetstagarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet är av stor vikt för att komma till rätta med

problem inom den arbetsorganisatoriska och psykosociala sfären. Första meningen i 3 kap 4 §

AML uttrycker att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som

behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Med rätten att delta i arbetsmiljöarbetet

                                                  
51 3 kap 3 § 2 st AML
52 Gullberg och Rundqvist 2004 s. 109
53 1976/77:149 s. 258
54 Gullberg och Rundqvist 2004 s. 110
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kommer också ett ansvar för de anställda att vara aktiva i att utveckla arbetsmiljön i rätt

riktning.55

2.5.3 Föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering

Följande avsnitt om föreskrifterna i AFS är en fördjupning i arbetsgivarens ansvar enligt

AML. Beskrivningen ska redogöra för AML:s mer exakta krav angående vad som kan krävas

av arbetsgivaren vid arbetsmiljöanpassning och rehabilitering.

Föreskrifterna i AFS 1994:1 ”Arbetsanpassning och rehabilitering” gäller arbetsgivarens

verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering samt arbetsgivarens ansträngningar för att

samordna arbetssituationen med den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbetet. (1 §)

Arbetsgivaren ska uppge mål för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering (3 §) och

kontinuerligt undersöka vilka behov av åtgärder som finns bland arbetstagarna. (4 §)

Undersökningen bör ske utifrån ett helhetsperspektiv där såväl tekniska och medicinska som

organisatoriska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetet granskas.56 Det är

arbetsgivarens uppgift att klarlägga hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska

fördelas. Den som arbetar med rehabiliterings- och anpassningsfrågor ska ha erforderliga

resurser och befogenheter såväl som kunskap och kompetens för arbetet. (6 §) I ett mindre

företag kan det exempelvis vara arbetsgivaren personligen som handhar dessa uppgifter. I en

större verksamhet är det passande att den närmaste arbetsledaren har den rollen.57

Arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska inledas så tidigt som möjligt för de

arbetstagare som behöver det. (5 §) Förutsättningarna för rehabilitering minskar starkt redan

efter kortvarig inaktivitet eller frånvaro. Det är rekommendabelt att arbetsledningen har snabb

och regelmässig kontakt med den sjukskrivne. Kontakt med arbetsledning och arbetskamrater

har påvisats medverka till att förkorta sjukskrivningstiderna.58 Det är arbetsgivarens ansvar att

se till att erforderliga rutiner i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering finns. (10 §)

Rutinerna gäller även vid missbruk av alkohol eller andra droger. Arbetsgivaren ska

tydliggöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare är påverkad av

alkohol eller andra berusningsmedel i tjänsten. (13 §) De enskilda arbetstagarnas
                                                  
55 prop. 1976/77:149 s. 83
56 AFS 1994:1, kommentarer till enskilda paragrafer, s 8
57 AFS 1994:1, kommentarer till enskilda paragrafer, s. 9
58 AFS 1994:1, kommentarer till enskilda paragrafer, s. 8
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arbetssituation ska lämpas efter egna förutsättningar. (12 §) Organisationen av arbetet med

arbetsanpassning och rehabilitering ska utövas tillsammans med försäkringskassan och

berörda myndigheter. (8 §) De enskilda arbetstagarna som påverkas ska också vara med i

arbetet samt även deras företrädare i arbetsmiljöfrågor. (7 §). Skyddsombud eller

arbetstagarnas representanter i skyddskommittén kan vara representanter i dessa fall.59

Företagshälsovård kan införskaffas utifrån eller ordnas som en oberoende del av företagets

verksamhet.60 Det är viktigt att den är partsneutral. Både arbetsgivare och arbetstagare ska

kunna utnyttja företagshälsovården. Det är lämpligt att den används som en central tillgång

och inte endast till enstaka tjänster, med detta säkras en omfattande bedömning av

arbetsmiljöfaktorerna och kontinuitet. Även vid rehabiliteringsutredningar och vid

arbetsanpassningsåtgärder för enskilda arbetstagare och grupper av anställda är

företagshälsovården en viktig tillgång.

2.6 Lag om allmän försäkring

Till skillnad från AML tar lagen om allmän försäkring upp arbetsgivarens ansvar på

individnivå. Syftet med följande del är att beskriva regleringen angående arbetsgivarens

ansvar för rehabilitering av den enskilde.

2.6.1 Den enskilde arbetstagarens möjlighet till rehabilitering

Bestämmelser om rehabilitering och rehabiliteringsersättning återfinns i kap 22 i Lag

(1962:381) om allmän försäkring (benämns hädanefter AFL). Enligt 22 kap 1 § har en

försäkrad möjlighet till rehabilitering och rätt till rehabiliteringsersättning enligt vad som

anges i kapitlet. Utmärkande för lagtexten är att arbetstagaren betecknas som ”den

försäkrade”. I denna uppsats används istället benämningen främst ”arbetstagare”. I

socialförsäkringslagen (1999:799) finns stadgat vem som enligt AFL betraktas som

                                                  
59 AFS 1994:1, kommentarer till enskilda paragrafer, s 10
60 AFS 2001:1, kommentarer till paragraferna s. 28
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försäkrad.61 Den som arbetar i Sverige är försäkrad för bland annat rehabilitering och

rehabiliteringsersättning enligt 22 kap AFL när det handlar om förmåner som beslutas av

Försäkringskassan.62 Försäkringen omfattar arbetstagare från och med första dagen av

anställningstiden.63 Syftet med rehabiliteringen är att den som drabbats av sjukdom ska återfå

sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar för att kunna försörja sig själv genom

förvärvsarbete. Rehabiliteringsinsatserna ska utgå från den försäkrades individuella

förutsättningar och behov, åtgärderna ska planeras i samråd med arbetstagaren.64 Vid

deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering kan rehabiliteringsersättning utges.65

Rehabiliteringsersättning utges när arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt.

Rehabiliteringsersättningen är inget som arbetsgivaren ska medfinansiera.

Enligt 22 kap 3 § kan utläsas att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren ska ansvara för

att behovet av rehabilitering snarast klargörs och för att åtgärder för en effektiv rehabilitering

företas. De åtgärder som anses vara nödvändiga för att den anställde ska kunna återgå i arbete

ska återfinnas i rehabiliteringsutredningen.66 Utredningen ska omfatta en bedömning av

orsakerna till arbetsoförmågan och utreda lämpliga åtgärder både inom och utanför den egna

arbetsplatsen. Med hänsyn till arbetstagarens integritet är det dock inte arbetsgivarens uppgift

att göra mer omfattande utredningar om förhållanden utanför arbetsplatsen. När orsaken till

arbetsoförmågan finns utanför arbetsplatsen bör försäkringskassan se till att passande åtgärder

vidtas.

                                                  
61 1 kap 3 § AFL
62 3 kap 4 § socialförsäkringslagen
63 3  kap 6 § socialförsäkringslagen
64 22 kap 2 § AFL
65 22 kap 7 § AFL
66 prop. 1990/91:141 s. 45f
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2.7 Försäkringskassans roll

Det är inte bara arbetsgivaren som har en viktig roll i arbetet med rehabilitering av

arbetstagare. Beskrivningen av Försäkringskassans roll syftar till att belysa det övergripande

ansvar Försäkringskassans har i rehabiliteringsarbetet. Avsnittet ska alltså åskådliggöra

skillnaderna mellan arbetsgivarens och försäkringskassans roll i rehabiliteringsarbetet.

Försäkringskassan har ett övergripande tillsynsansvar för att rehabiliteringsbehovet klarläggs

och att åtgärder för en effektiv behandling vidtas.67 För alla typer av rehabilitering har

Försäkringskassan en initiativroll och ett samordningsansvar. Arbetet med rehabilitering avser

inte bara arbetslivsinriktade åtgärder, utan ansvaret sträcker sig även utöver att samordna

sociala och medicinska åtgärder.68 Målet med rehabiliteringen är att arbetstagaren ska få

tillbaka sin arbetsförmåga och sina förutsättningar för att kunna livnära sig genom arbete.69

Det är Försäkringskassan som samordnar och utför tillsyn över de insatser som behövs för

rehabiliteringsverksamhet enligt AFL. Tillsammans med arbetstagaren ska Försäkringskassan

se till att dennes behov av rehabilitering snarast åskådliggörs och att verkningsfulla åtgärder

sätts igång. Om arbetstagaren tillåter ska Försäkringskassan i rehabiliteringsarbetet samverka

med arbetsgivaren, arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och

arbetsmarknadsmyndigheterna och andra eventuella myndigheter. Försäkringskassan ska

arbeta för att dessa olika organ vidtar handlingar inom sin verksamhets sysselsättning som

behövs för att utföra en verkningsfull rehabilitering. Det ingår också i Försäkringskassans

uppgift att ordna att åtgärder för rehabilitering inleds så snart det av medicinska och andra

skäl är möjligt.70 Försäkringskassan har ansvar för ersättning till individanpassade

arbetshjälpmedel. Stödet omfattar särskilda arbetshjälpmedel som går utöver arbetsgivarens

ansvar enligt AML.71

                                                  
67 prop. 2004/05:21 s. 67
68 SOU 1998:104 s. 57
69 prop. 2004/05:21 s. 67
70 22 kap 5 § 4 st AFL
71 SOU 2000:78 s. 215
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2.7.1 Uppföljning av arbetsgivaransvaret

I AFL finns inga repressalier att rikta mot en arbetsgivare som inte uppfyller sina

rehabiliteringsskyldigheter.72 Med anledning av det försvagas Försäkringskassan som

tillsynsmyndighet i de enskilda rehabiliteringsfallen när en arbetsgivare försummar sin

rehabiliteringsskyldighet. Försäkringskassan kan anmäla saken till Arbetsmiljöverket om

arbetsgivaren vägrar eller undviker att genomföra en rehabiliteringsutredning.

Arbetsmiljöverket har då att avgöra om arbetsgivaren har en på ”lämpligt” sätt organiserad

rehabiliterings- och anpassningsverksamhet som anges i 3 kap 2 a § 3 st AML.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska pröva lämpliga åtgärder enligt AML.73 Tanken

att Försäkringskassan tillsammans med Arbetsmiljöverket skulle uppmärksamma brister i

arbetsgivares rehabiliteringsansvar har i praktiken nästan inte alls fungerat. Troligtvis grundar

det sig på att det inte finns sanktionsmedel att rikta mot arbetsgivaren.74

2.8 Arbetsgivarens betalningsansvar

I föregående avsnitt klargjordes att det inte finns sanktionsmedel att vidta mot arbetsgivare

som inte fullgör sina skyldigheter angående rehabilitering av arbetstagare. För att stimulera

arbetsgivare att vidta förebyggande åtgärder, rehabilitering och andra lämpliga insatser för

sjukdomsdrabbade arbetstagare finns det ekonomiska incitament i lagstiftningen. Det är dyrt

för arbetsgivare att ha sjuka arbetstagare eftersom att det är arbetsgivaren som står för

arbetstagarens sjuklön de två första veckorna. Numera måste arbetsgivaren också efter

sjuklöneperioden medfinansiera femton procent av kostnaden för arbetstagare som är

sjukskrivna på heltid.

                                                  
72 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 62
73 ibid.
74 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 67
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2.8.1 Sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön (hädanefter kallad sjuklönelagen) föreskriver arbetstagarens rätt

att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner.75 Från och med första dagen av

anställningstiden har arbetstagaren i normala fall rätt till sjuklön.76 Det är arbetsgivaren som

ska betala ut sjuklönen. Ingen ersättning betalas ut den första dagen i perioden eftersom den

räknas som en karensdag. Från dag två till fjorton ska 80% av den anställdes lön och andra

anställningsförmåner utbetalas.77 Sjuklön ska betalas vid sjukdom som nedsätter

arbetsförmågan. Med sjukdom likställs nedsatt arbetsförmåga då sjuklön enligt sjuklönelagen

eller sjukpenning enligt andra lagar, däribland AFL, har betalts ut. I bedömningen om och i

hur stor omfattning arbetsförmågan är nedsatt, ska särskild stor vikt läggas vid om

arbetstagaren på grund av sjukdomen är helt eller till viss del varit hindrad att klara sitt

normala eller annat jämförbart arbete.78 Första dagen då den anställdes arbetsförmåga är

nedsatt på grund av sjukdom och de följande tretton dagarna ingår i sjuklöneperioden.

Därefter kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren måste

rapportera till Försäkringskassan om den anställde fortfarande är sjuk efter sjuklöneperiodens

slut.79 Innan den anställde har lämnat en skriftlig sjukförsäkran och i vilken utsträckning

arbetsförmågan har varit nedsatt, behöver arbetsgivaren inte betala ut sjuklön. En sådan

försäkran behöver inte gå in på några närmare uppgifter om sjukdomen.80

2.8.2 Särskild sjukförsäkringsavgift

I propositionen ”Drivkrafter för minskad frånvaro” (prop. 2004/05:21) uttrycks att det är

starkare ekonomiska drivkrafter som gör det mer lönsamt för arbetstagare att vidta åtgärder

för att minska de långa sjukskrivningarna.81 Incitamenten bör inspirera förebyggande insatser,

rehabilitering och andra åtgärder för att få den sjukskrivne att återgå i arbete på hel- eller

                                                  
75 1 § sjuklönelagen
76 3 § sjuklönelagen
77 6 § och 7 § sjuklönelagen
78 4 § 2 st sjuklönelönelagen
79 12 § sjuklönelagen
80 9 § sjuklönelagen
81 prop. 2004/05:21 s. 32
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deltid. En ny regel infördes den 1 januari 2005 som innebär att arbetsgivaren efter

sjuklöneperioden ska betala femton procent av kostnaden för arbetstagare som är sjukskrivna

på heltid. Denna medfinansiering kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Reglerna finns i Lag

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift. Varje månad fastställer Försäkringskassan

arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.82

Förutom psykiska eller fysiska obehag medför en långvarig sjukskrivning ekonomiska

förluster och att den sjukskrivne blir utan ett socialt liv på arbetsplatsen.83 Känslan av

utanförskap och otrygghet kan då lätt uppstå. För att minska de långa sjukskrivningarna är

arbetsplatsen av väsentlig betydelse. Arbetsgivarna har stora möjligheter att inverka på

sjukfrånvaron. I de flesta fall är det just på arbetsplatsen som inledande ohälsa och försämrade

prestationer uppmärksammas. I samarbete med företagshälsovården och de fackliga

organisationerna har arbetsgivaren möjlighet att tillsammans med arbetstagaren undersöka

vad som kan göras för att undvika sjukskrivning. Det är oftast inte förrän senare som

sjukvården och Försäkringskassan berörs. Arbetsgivarens intresse av att en anställd kan arbeta

istället för att vara sjukskriven bör vara densamma oavsett vad som har föranlett ohälsan.

Förhållningssättet som arbetsgivaren innehar gentemot en sjukskriven medarbetare är ofta

avgörande för om denne ska komma tillbaka i arbete.84

Det måste i större utsträckning bli lönsamt för arbetsgivare att minska den långa och

medellånga frånvaron. Anledningen till det är att målet att halvera sjukfrånvaron i arbetslivet

ska kunna uppnås. Arbetsgivaren bör därför betala för en del av kostnaderna för sjukfrånvaron

som kan påverkas av konstruktiva insatser och som spänner utöver sjuklöneperioden. Om

arbetsförmågan är nedsatt under en längre period är det viktigt att hålla kontakten med sin

arbetsplats, annars medför det att det blir svårare att återgå till arbetet.85 Sjukskrivning på

heltid inte bör vara förstahandsalternativet.86 Koncentrationen bör ligga på arbetsförmågan

som arbetstagaren har, inte på oförmågan. För arbetsgivaren har de korta sjukskrivningarna

varit kostsammare än de långa medan det ur samhällsekonomiskt perspektiv är avsevärt

dyrare med långa sjukskrivningar.87

                                                  
82 9 § Lag om särskild sjukförsäkringsavgift
83 prop. 2004/05:21 s. 32
84 prop. 2004/05:21 s. 33
85 prop. 2004/05:21 s. 34
86 prop. 2002/03:89 s. 20
87 prop. 2004/05:21 s. 34
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Samtidigt som arbetsgivarens medfinansiering vid långa sjukskrivningar infördes förkortades

sjuklöneperioden enligt sjuklönelagen till 14 dagar från tidigare 21 dagar. Anledningen är

som tidigare beskrivits att kortvarig, oplanerad frånvaro på grund av sjukdom medför besvär

för arbetsgivaren. Det är dock framför allt långa sjukskrivningar som innebär utslagning av

människor och som medför stora kostnader för staten.88

2.9 Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren har ett ansvar att delta i rehabiliteringsåtgärderna för att göra dessa så effektiva

som möjligt. Det är svårt för arbetsgivaren att ta till rehabiliteringsåtgärder när arbetstagaren

inte är intresserad. Följande avsnitt ska redogöra för vad lagstiftaren har uttalat om

arbetstagarens medverkan.

Rehabiliteringsutredningen bör göras i nära samförstånd med arbetstagaren. Individens

intresse och medverkan behövs för att rehabiliteringen ska vara framgångsrik. Den som ska

genomgå rehabilitering måste aktivt medverka vid planeringen av rehabiliteringen. När

utredningen görs tillsammans med den anställde blir behövlig information då tillgänglig.89

Angående den anställdes direkta deltagande i rehabiliteringsåtgärder enligt upprättad plan bör

förutsättningen vara att denne godtar att åtgärderna genomförs.90 Med tanke på att det krävs

en särskild ansökan om att erhålla rehabiliteringsersättning, kommer arbetstagarens

inställning till rehabiliteringen kunna klarläggas. Om arbetstagaren inte vill delta i planerad

rehabilitering finns risken att denne helt eller delvis förlorar ersättningen.91

                                                  
88 prop. 2004/05:21 s. 66
89 prop. 1990/91:141 s. 46
90 prop. 1990/91:141 s. 48
91 22 kap 16 § AFL
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2.10 Betydelsen av arbetsplatsens storlek

En större arbetsplats har större möjligheter att erbjuda enskilda arbetstagare rehabiliterings-

och anpassningsåtgärder. Syftet med detta kapitel är att redogöra för att arbetsgivarens ansvar

för rehabiliteringsåtgärder för arbetstagare inte alltid är lika för alla arbetsgivare.

Arbetsplatsens storlek spelar roll vi bedömningen av vad som kan krävas av arbetsgivaren.

Med små företag avses de som har färre än 20 anställda.

Alla arbetsgivare omfattas av de generella kraven på arbetsmiljön och systematiskt

arbetsmiljöarbete. Av naturliga skäl blir internkontrollsystemet, dokumentationen osv av

betydligt mindre omfattning i små företag än i större verksamheter.92 Riskerna i arbetet måste

alltid följas upp med stor vaksamhet. Inom ett litet företag kan däremot en formell

dokumenterad arbetsfördelning vara obehövlig. Det finns i små företag behov av enkla och

konkreta råd och förslag på förebyggande arbetsmiljöarbete, enligt en rapport som

Arbetarskyddsstyrelsen har lagt fram. Företagshälsovården bör till stor del ge detta bistånd.

Det kan vara svårt att anordna platser för arbetsprövning och arbetsträning speciellt för

mindre arbetsplatser.93 För att de mindre arbetsplatserna ska kunna tillgodose behovet av

arbetsträning är skapandet av s.k. arbetsgivarringar en bra möjlighet. Om en arbetstagare av

hälsoskäl inte kan fortsätta hos sin arbetsgivare, kan arbetstagaren då få chansen att prova

arbeta hos en annan arbetsgivare inom ringen. Det understryks dock i propositionen att

omplacering till en annan arbetsgivare måste ske i samförstånd med den anställde. Innan det

blir aktuellt måste arbetsgivaren först ha uttömt sina egna möjligheter att hitta en lösning på

problemet. Då samhällets organ måste konsulteras för att få fram ett lämpligt arbete måste

dessa också pröva arbetsgivarens egna möjligheter att ge den anställde fortsatt arbete är helt

uttjänade.

I samband med förslaget att göra det obligatoriskt för arbetsgivare att utföra

rehabiliteringsutredningar diskuterades vilka effekter det skulle medföra för små företags

arbetsförutsättningar.94 Sjukfrånvaron i företag med färre än 20 anställda är hälften så stor

                                                  
92 prop. 1990/91:140 s. 39
93 prop. 1990/91:141 s. 43
94 prop. 2002/03:89 s. 42ff
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som hos andra arbetsgivare.95 Det ansågs att det bara vara för en liten grupp av småföretagen

som den obligatoriska rehabiliteringsutredningen skulle medföra ökad arbetsbelastning.

Skyldigheten att utföra en utredning fanns redan innan, några extra åtgärder skulle alltså inte

behövas sättas in bara för att utredningen blev obligatorisk.

                                                  
95 prop. 2002/03:89 s. 43



33

3. Praxis

Gränserna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för sjuka arbetstagare kan tolkas mycket

olika. Det finns ingen klar ram för hur långt arbetsgivaransvaret spänner sig, vilket har gjort

att det är svårt att fastställa när arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är fullgjort.96 Frågan om

gränserna för arbetsgivares skyldigheter vad gäller rehabiliteringsåtgärder, arbetsanpassning

och omplacering har dömts av Arbetsdomstolen (AD) i ett flertal rättsfall. Som tidigare

framkommit är LAS den avgörande lagen vid uppsägning. Arbetsdomstolen tar i sin

bedömning även hänsyn till bestämmelserna gällande arbetsanpassning och rehabilitering som

finns i AML samt AFL.97

I nästkommande kapitel framläggs ett antal faktorer från rättsfall i vilka Arbetsdomstolen har

gjort en bedömning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.98 Faktorer som omnämns är syftet

med rehabiliteringen, vikten av orsakssambandet mellan arbetsoförmågan och sjukdom,

utredningsplikten och alkoholism med dess karakteristiska omständigheter. Det kommer även

att framläggas begränsningar i rehabiliteringsansvaret och betydelsen av storleken och

karaktären på arbetsgivarens verksamhet. Rättsfallen som presenteras belyser hur

Arbetsdomstolen har tolkat lagarna som ligger till grund för arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar av arbetstagare. Meningen är att skapa en övergripande blick över de

olika faktorer som tas upp i rättsfallen. I det följande behandlas i några delar också vad den

juridiska doktrinen har tagit upp om särskilda omständigheter som är av betydelse för

domstolens bedömning. I rättsfallen hänvisar domstolen ofta till uttalanden som gjorts i

förarbetena till de olika lagarna. Därför förekommer hänvisningar till propositioner i följande

kapitel trots att lagtexten behandlades mer ingående i föregående kapitel.

                                                  
96 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 61f
97 Glavå, 2001, s. 333
98 För en sammanställning av rättsfallen se bilaga 2.
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3.1 Definition av sjukdomsbegreppet

Vid prövning om sjukdom föreligger, ska hänsyn tas till vad som enligt vanligt språkbruk och

gällande läkarvetenskaplig uppfattning är att anse som sjukdom. I AFL definieras inte

begreppet sjukdom. Det finns dock vissa förarbeten från 1940-talet som fortfarande anses

vägledande i bedömningen. Enligt uttalandet kan varje onormalt kropps- eller själstillstånd

som inte hör ihop med det normala livsförloppet vara uttryck för sjukdom.99 Följande kapitel

ska redovisa vad som är uttalat i praxis om arbetstagarens arbetsförmåga och sambandet

mellan denna och sjukdomen.

3.1.1 Arbetsförmåga

Arbetsgivaren har enligt AML och AFL ansvar att ordna rehabiliterings- och

anpassningsåtgärder för den arbetstagare som pga. sjukdom eller skada inte kan utföra arbete.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller oavsett om orsaken till rehabiliteringsbehovet är

arbetsrelaterat eller inte. Enligt 1991 års ändringar i AML och AFL har arbetsgivaren getts ett

tydligare rehabiliterings- och anpassningsansvar för skadade eller sjuka arbetstagare, även om

skadan eller sjukdomen inte grundar sig på arbetsförhållanden. Det behöver alltså inte vara

fråga om arbetsrelaterad skada för att ett rehabiliteringsansvar ska föreligga.100 I AFL

preciseras inte vad som avses med begreppet arbetsförmåga.101 Arbetsförmåga beskrivs inte

som något statiskt, objektivt påvisbart tillstånd, utan arbetsförmågan måste bedömas i

förhållande till ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter.102

Rehabiliteringen ska ses som en process där den enskilda individen är i centrum. Hänsyn ska

tas till individuella behov, förutsättningar och möjligheter.103 Avsikten är att göra det möjligt

för arbetstagaren att fortsätta arbeta.104 Huvudregeln är att sjukdom inte får vara grunden för

uppsägning, förutsatt att arbetstagaren rimligen kan antas återvinna sin hälsa. Undantag från
                                                  
99 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 109
100 SOU 1996:113 s. 112
101 Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 112
102 prop. 1996/97:28 s. 14
103 prop. 1990/91:141 s. 40
104 prop. 1990/91:141 s.36
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huvudregeln kan göras om det är en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan att

arbetstagaren inte kan förväntas utför arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.105

3.1.2 Är sjukdomen orsaken till den nedsatta arbetsförmågan?

Om arbetstagarens sjukdom är orsak till dennes nedsatta arbetsförmåga medför betydelse för

om det råder rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren eller inte. I AD 1998 nr 57 prövade

Arbetsdomstolen om en arbetstagares medicinska besvär var orsak till att dennes

arbetsprestation var otillfredsställande. Endast när det är frågan om en väsentlig,

stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan och arbetstagaren inte kan utföra arbete av

någon betydelse, kan det bli grund för uppsägning. Sambandet mellan sjukdomen och

nedsättningen av arbetsförmågan är väsentlig.106 Domstolen menade att det fanns faktorer som

visade att arbetstagarens bristande arbetsprestation inte kunde sammankopplas direkt med

dennes sjukdom. Istället kan det tolkas ur Arbetsdomstolens uttalande att det fanns en

möjlighet att arbetstagarens bristande arbetsprestation kunde bero på dennes intellektuella

förutsättningar.107 Arbetsgivaren hade som åtgärd för arbetstagaren anordnat en

arbetspsykologisk undersökning och en så kallad funktionsbedömning. Företagsläkaren som

utförde undersökningarna menade att undersökningsresultatet talade om en eventualitet att

arbetstagarens fysiska besvär kunde ha påverkat denne mentalt och vidare dennes

arbetsprestation. ADs bedömning gick emot resultatet av undersökningarna och fann inte att

sjukdomen var orsak till den nedsatta arbetsförmågan.

Det är av vikt att utreda bakgrunden till en arbetstagares handlande och framförallt är

sjukdomstillståndet relevant.108 Trots att arbetstagaren skyllde sitt klandervärda uppträdande

på sin sjukdom beslutade domstolen i AD 1994 nr 121 att uppsägningen av arbetstagaren hade

saklig grund. Bedömningen gjordes trots att arbetstagarens handlande inte betraktades som

förseelser i form av olovlig frånvaro, ordervägran och samarbetssvårigheter, utan som orsakat

av dennes sjukdomstillstånd. AD menade att det var uppenbart att en arbetsgivare måste

kunna vidta åtgärder mot arbetstagaren i en situation där arbetstagaren gång efter gång
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missköter sig. För att få en ändring till stånd ska arbetsgivaren kunna ta till omplacering eller

uppsägning av arbetstagaren.

3.1.3 Framtidsbedömning av arbetsförmåga

Finns det någon möjlighet att arbetstagaren kommer att kunna återgå till arbete hos

arbetsgivaren anses rehabiliteringsåtgärderna inte uttömda. Bedömningen av arbetstagarens

framtida arbetsförmåga har betydelse för hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

är.109 Arbetsdomstolen har i ett flertal rättfall angående om en uppsägning är sakligt grundad,

gjort skälighets- eller rimlighetsbedömningar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.110 För

en arbetstagare som för tillfället inte kan utföra sina arbetsuppgifter pga. sjukdom är det

viktigt att anställningen finns kvar, bland annat för att denne på så sätt behåller rättigheter i

anställningen. Det kan också under tiden för arbetsfrånvaron uppstå nya möjligheter som gör

det möjligt för arbetstagaren att gå tillbaka till sitt arbete. Det kan vara frågan om tekniska

framsteg eller organisatoriska förändringar.111

Bedömning om arbetstagarens arbetsförmåga i framtiden är en fråga som måste avgöras om

och när den blir aktuell. Bedömningen får göras med ledning av de förhållanden som i

framtiden föreligger avseende arbetstagarens arbetsförmåga och de närmare organisatoriska

förhållandena på arbetsplatsen.112 I AD 1996 nr 115 arbetade arbetstagaren halvtid och detta

bevisade enligt domstolen att arbetstagaren fortfarande utförde arbete av vikt för

arbetsgivaren. Domstolen menade att arbetstagaren otvivelaktigt hade en arbetsförmåga.

Utredningen bevisade inte något om arbetstagarens förmåga att arbeta heltid i framtiden.113

Det var inte styrkt att det medförde några svårigheter för arbetsgivarens verksamhet att

arbetstagaren arbetade halvtid. Därmed var det inte motiverat att arbetsgivaren försökte

genomföra en ändring av arbetstagarens anställning till att gälla halvtid och ännu mindre att

säga upp denne. Om och när arbetstagaren vill återgå till heltid, får den frågan om befintligt
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arbete behandlas då.114 Bedömningen av en uppsägningsfråga måste avgöras med

utgångspunkt i förhållanden som råder vid uppsägningstidpunkten.115 Förhållande som ligger i

tiden efter uppsägningen saknar emellertid inte alltid betydelse. Om senare tillkomna

förhållande ska anses vara relevanta måste det vara frågan om omständigheter som vid

uppsägningstidpunkten var oklara.

3.2 Alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär

Något som behandlas ofta i den juridiska doktrinen är sjukdom som beror på

alkoholmissbruk. Då en arbetstagare lider av alkoholism av sjukdomskaraktär finns särskilda

omständigheter som arbetsgivaren måste beakta.116 Det finns olika regler om missbruket anses

vara en sjukdom eller ej. Läkarutlåtande krävs för att styrka att arbetstagarens

alkoholmissbruk är av sjukdomskaraktär. Detta avsnitt ska tydliggöra Arbetsdomstolens

ställningstagande av arbetsgivarens ansvar då arbetstagare missbrukar alkohol på ett sådant

sätt som kan likställas med sjukdom.

Om en arbetstagare uppträder onykter på arbetsplatsen vid enstaka fall kan det uppfattas som

misskötsamhet. En arbetsgivare behöver emellertid inte tåla att en anställd uppträder berusad

vid upprepade tillfällen på arbetsplatsen, saklig grund för uppsägning kan då föreligga.117 Det

föreligger osäkerhet om hur alkoholmissbruk ska bedömas i uppsägningsfrågan. Om

arbetstagarens missbruk är så allvarligt att denne lider av alkoholism är utgångspunkten att

arbetstagaren ska bedömas som andra sjuka.118 Som huvudregel anses som tidigare nämnts att

sjukdom inte är saklig grund för uppsägning.119 Tyngdpunken ska istället ligga på vad som

rimligen bör tålas av arbetsgivaren i det enskilda fallet med hänsyn till sjukdomens natur,

arbetsplatsens olika förhållanden etc.120 Avgörande då arbetstagare uppträder onykter på

arbetsplatsen är alltså om arbetstagaren missbrukar alkohol på ett sådant sätt som kan

likställas med sjukdom eller inte.
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När en arbetstagare har blivit uppsagd på grund av ett uppförande som har sin grund i

alkoholberoende av sjukdomskaraktär, måste AD i första hand göra en prognos om den

anställdes förutsättning att i fortsättningen kunna handha sina arbetsuppgifter. Arbetstagarens

dåliga uppträdande ska inte direkt läggas denne till last som misskötsamhet. Det gäller särskilt

sådant beteende som ofta blir en följd av alkoholism, till exempel försummelse att passa tider

och frånvaro som inte är belagd på vanligt sätt.121 Det går dock inte att direkt sätta

likhetstecken mellan vanlig sjukdom och fall då arbetstagarens avvikande beteende har sin

grund i alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Hänsyn i uppsägningstvisten måste tas till om

alkoholmissbruket emellanåt påverkar den enskilde och arbetsgivarens möjligheter att

tillgodogöra sig arbetstagarens arbetsförmåga.122 Ibland kan missbruk påverka personligheten

så att arbetstagaren får tydliga problem att ägna sig åt sitt arbete. Väsentlig hänsyn kan

emellertid krävas från omgivningen. Om arbetstagaren ska företräda arbetsgivaren utåt eller

om den alkoholsjuke innebär en säkerhetsrisk i arbetet kan problemen blir alltför

ansträngande. Omfattande och ständig frånvaro tillsammans med starkt begränsad

arbetsförmåga kan leda till att arbetsinsatsen blir så otillräcklig att anställningen rimligtvis

inte kan krävas bestå. Dessa problem anses dock ofta kunna lösas genom omplacering.

Det kan emellanåt vara svårt att avgöra vad som är orsak till och vad som är verkan av

arbetstagarens misskötsamhet i samband med alkoholmissbruk. Arbetstagaren i AD 2000 nr

111 led i vissa perioder av alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär. Denne led också av ångest

och nervositet. Det är i sådana fall bekymmersamt att avgöra vad som utlöser vad.123

Arbetstagaren blev uppsagd då denne hade flertalet tillfällen hade olovlig frånvaro.

Misskötseln ansågs härstamma från alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär. I målet framkom

att kommunen som arbetsgivare under hela 1990-talet utförde rehabiliteringsåtgärder för den

anställde. Efter åtgärderna minskade frånvaron helt eller i stor utsträckning, rehabiliteringen

resulterade alltså i framsteg för arbetstagarens tillstånd. Eftersom att arbetstagaren hade så låg

frånvaro de två åren närmast uppsägningen, fann AD att arbetstagarens arbetsförmåga inte var

så reducerad att denne inte utförde arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.124 Däremot

ansågs det att nya rehabiliteringsåtgärder troligtvis skulle ha lett till en fortsatt stabil situation
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för arbetstagaren. I AD 1998 nr 20 ansågs visserligen att arbetstagarens oplanerade frånvaro

medförde olägenheter, emellertid hade inga anmärkningar riktats mot dennes sätt att sköta sitt

arbete i tjänst.125 Arbetsförmågan var inte så stadigvarande nedsatt att det förelåg saklig grund

för uppsägning. Domstolen tog också hänsyn till att den anställde hade en lång tids

tjänstgöring inom häktet och närmade sig pensionsåldern.

Det finns rättsfall där Arbetsdomstolen har dömt att arbetstagaren inte kunde utföra arbete av

betydelse för arbetsgivaren. I AD 2005 nr 105 togs hänsyn till att arbetsgivaren under åtta års

tid hade vidtagit åtgärder för att hitta en passande rehabilitering för den alkoholsjuke

arbetstagaren. Rehabiliteringen hade genomförts i samråd med Försäkringskassan och den

lokala fackliga organisationen och föreföll ha bedrivits på ett seriöst och skickligt sätt.

Arbetstagaren hade omplacerats till en särskilt anpassad tjänst men klarade bara av att utföra

hälften av de enklaste uppgifterna och höll dessutom väldigt låg arbetstakt. Det var absolut

inte tal om att ge arbetstagaren några uppgifter som kunde medföra risk för skada. Denne

slutförde ofta inte arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt.126 Bolaget ansåg att det bara

fanns väldigt få enkla arbetsuppgifter kvar i företaget. Flera av befattningarna inom

verksamheten var förenade med viss risk för skada eller olämpliga för en person som inte

kunde hantera stress, omplaceringsfrågan ansågs därför avklarad. Eftersom att arbetsgivaren

under en så lång tid hade verkat för att hjälpa den alkoholsjuke arbetstagaren, och att denne

trots arbetsgivarens ansträngningar inte utförde arbete av betydelse, var uppsägningen sakligt

grundad.

3. 3 Rehabiliteringsutredning

Enligt praxis och lagstiftning är arbetsgivaren skyldig att, i samråd med arbetstagaren och

dennes fackliga organisation, om arbetstagaren medger det, svara för att arbetstagarens

rehabiliteringsbehov snarast utreds och att åtgärder vidtas. Syftet med en ordentligt

genomförd rehabiliteringsutredning är att en effektiv rehabilitering ska säkerställas.127

Kommande kapitel ska visa vad som i praxis åläggs arbetsgivaren då denne ska utreda
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möjligheterna till rehabiliteringsåtgärder för en sjukdomsdrabbad arbetstagare. Det följer även

en redogörelse för begränsningar som finns i arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Arbetsgivaren måste göra allt för att en sjukdomsdrabbad arbetstagares anställning ska bestå.

Det en plikt för arbetsgivaren att under alla förhållanden göra en noggrann utredning i både

omplaceringsfrågan och i rehabiliterings- och anpassningsfrågan i enlighet med lagen om

allmän försäkring och fast praxis. Om arbetsgivaren inte inser hur långtgående dennes

skyldighet i detta hänseende är, är det en omständighet som går ut över arbetsgivaren.128 I AD

1999 nr 10 konstaterades det att arbetsgivaren inte hade upprättat någon

rehabiliteringsutredning för arbetstagen trots att Försäkringskassan ett flertal gånger hade

uppmanat arbetsgivaren att utföra en sådan. Arbetsgivaren hade inte heller utrett

möjligheterna att bereda arbetstagaren fortsatt arbete vid företaget. Vikten och betydelsen av

en korrekt genomförd rehabiliteringsutredning klarlades i detta rättsfall. Skyldigheten att

upprätta en skriftlig rehabiliteringsutredning är inte bara en formalitet. Inblandningen av

Försäkringskassan via skriftlig rehabiliteringsutredning är betydelsefull för få till stånd en så

effektiv procedur som möjligt.129

I AD 1999 nr 10 ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte hade utrett

åtgärdsmöjligheterna på ett godtagligt sätt. Sammanfattningsvis framgick det av utredningen i

målet att man från arbetsgivarens sida under åren 1993 till 1996, frånsett ett försök med

arbetsprövning, inte vidtagit några konkreta åtgärder för att rehabilitering, arbetsanpassning

eller omplacering. AD försvarade arbetsgivarens handlande på det området med att tydliggöra

att det var osäkert om det hade gått att göra något för arbetstagaren under dessa år i och med

arbetstagarens medicinska utgångspunkt. Dock menade domstolen att arbetsgivarens

handlande när arbetstagaren ville komma tillbaka till sin ursprungliga arbetsplats var det som

var av större betydelse. Arbetsgivaren hade redan då bestämt sig för att arbetstagarens gamla

arbete var det enda arbete som fanns att tillgå, trots att det var visat att arbetstagaren pga. den

medicinska utgångspunkten inte kunde återgå dit. AD menade att arbetsgivaren inte hade

insett vidden av sin skyldighet och inte hade gjort några egentliga ansträngningar i syfte att

åstadkomma en lösning. Slutsatsen var att arbetsgivaren inte hade fullgjort sin skyldighet att
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utreda möjligheterna till fortsatt anställning för arbetstagaren innan man vidtog åtgärden att

säga upp denne. Uppsägningen var inte sakligt grundad.130

3.3.1 Syftet med rehabilitering

Vidden av arbetsgivarens skyldigheter i rehabiliteringshänseende måste avgöras efter en

prövning av omständigheterna i det enskilda fallet, där såväl arbetstagarens som

arbetsgivarens förhållanden och förutsättningar vägs in.131 Ibland finns det inte lösningar, då

är det samhällets uppgift att finna arbete för arbetstagaren.132 Arbetsgivarens ansvar enligt den

allmänna försäkringen är, som nämnts ovan, att vidta åtgärder inom eller i anslutning till den

egna verksamheten.133 Ansvaret är följaktligen inte begränsat till åtgärder på arbetsplatsen,

utan hjälp kan sökas även utanför. Arbetsgivaren måste medverka till att arbetstagaren ska

kunna omskolas, delta i arbetsprövning eller arbetsträna utanför den egna arbetsplatsen.

Det är i anställningsskyddshänseende inte av någon utslagsgivande betydelse om

arbetstagaren vid uppsägningstillfället uppbär sjukpenning, rehabiliteringsersättning eller är i

en pågående process med rehabiliteringsåtgärder. I AD 1993 nr 42 hävdade arbetstagarsidan

att en arbetsgivare aldrig får säga upp en arbetstagare som erhåller sjukpenning eller

rehabiliteringsersättning.134 Enligt fastställd praxis är det istället avgörande om

rehabiliteringsåtgärden kan förväntas leda till att den anställde kan gå tillbaka till arbete hos

arbetsgivaren. Domstolens beslut i AD 1993 nr 42 utgjorde ett fastställande av lagändringarna

till 1991 års förarbeten till AFL. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering spänner sig således

inte längre än att bidra till åtgärder som syftar till att arbetstagaren ska komma tillbaka till

arbete hos arbetsgivaren.135 Det måste belysas att det eventuella fortsatta arbetet inte behöver

vara inom precis samma anställningsområde som innan omplaceringen. Arbetsgivaren måste

utreda om det finns andra arbeten, men med andra arbetsuppgifter, hos denne som kan vara

möjliga för den rehabiliterade arbetstagaren att utföra.136 Lagstiftaren har försökt skapa
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tydligare regler för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, både förebyggande, organisatoriskt,

anpassningsmöjligheter och själva rehabiliteringsinsatserna.137

3.3.2 Begränsningar i rehabiliteringsåtgärderna

Det finns inte någon skyldighet för arbetsgivaren att utvidga sin organisation för att bereda

arbetstagaren arbete. I målet AD 1997 nr 115 visades att arbetsgivaren hade vidtagit ett flertal

åtgärder för att utreda lämpliga arbetsuppgifter för arbetstagaren med hänsyn till dennes

skada. Även ett antal arbetsprövningar hade ägt rum och arbetstagaren hade även genomfört

studier för vidareutbildning.138 Efter arbetsprövningen och studierna stod det klart att

arbetstagaren vid uppsägningen, saknade förmåga att klara ett arbete. Arbetstagarparten

hävdade att det hade kunnat göras betydligt fler åtgärder för att hitta lämpliga arbetsuppgifter.

Särskilt menade de att arbetsprövningarna som hade genomförts var dåligt planerade och att

det inte hade tagits hänsyn till arbetstagarens arbetsförmåga. Sammanfattningsvis visade

utredningen i målet att arbetstagaren inte hade möjlighet pga. medicinska skäl att fortsätta

med arbetet inom dennes anställning. Därför sökte AD först och främst svar på om

arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsplikt. Kommunen som arbetsgivare hävdade att

det inte fanns några vakanser på placeringar som var lämpliga för arbetstagaren.139 Det fanns

inte någon skyldighet för kommunen som arbetsgivare att utvidga sin organisation för att

kunna bereda arbetstagaren arbete. Därmed beslutade AD att arbetsgivaren hade fullgjort sin

rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet.140 Arbetsgivarens anpassnings- och

omplaceringsskyldighet inom rehabiliteringsansvaret ska syfta till att ordna arbete i befintlig

utformning av verksamheten.141

Arbetsgivaren måste anses ha principiell rätt att besluta om sin verksamhet. I AD 1993 nr 42

var det enligt domstolen möjligt att de två skadade arbetstagarna hade kunnats beredas arbete

om arbetsgivaren utökade sin verksamhet på ett visst sätt. En utvidgning var emellertid inte i
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linje med arbetsgivarens planer. 142 En arbetsgivare behöver inte heller försöka ordna arbete

till en arbetstagare utanför arbetsgivarens verksamhet. I AD 1997 nr 39 hade arbetsgivaren

vidtagit åtgärder utanför dennes ansvarsområde. AD menade att det var tydligt att Posten som

arbetsgivare under flera år hade vidtagit relativt omfattande åtgärder i syfte att rehabilitera

arbetstagaren. Emellertid tolkades det som att Postens ansträngningar att försöka ordna

sysselsättning för arbetstagaren utanför Postens verksamhet med största sannolikhet gick

utanför arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.143

Det är inte skäligt att kräva en omfördelning av arbetsuppgifterna inom ramen för

arbetsanpassning av arbetsgivaren, om det föreligger risk för skada hos övriga arbetstagare.

Arbetstagaren i AD 2006 nr 57 hade fått förslitningsskador av vissa arbetsmoment i sitt

arbete. Tvisten gällde om det var befogat att kräva att arbetsgivaren skulle omfördela

arbetsuppgifterna så arbetstagaren fick lättare arbetsmoment. Arbetsdomstolen dömde att

denna ”utplockning” av lättare arbetsmoment skulle medföra en oskälig ökad belastning på

övriga arbetstagare som skulle innebära risk för hälsa och välbefinnande.144 I enlighet med

detta kan det utläsas i förarbetena att arbetsmiljöanpassning bör få långsiktiga förebyggande

effekter även för övriga arbetstagare. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas i arbetsmiljön

även om ett enskilt ärende blir löst genom omplacering. Annars finns risken att problem och

skador upprepas.145

I AD 2006 nr 90 ansåg arbetsgivaren att ytterligare en ergonomisk undersökning av den

sjukdomsdrabbade arbetstagaren inte behövdes och att det inte fanns några hjälpmedel som

skulle kunna hjälpa arbetstagarens situation helt. Arbetsanpassning i form av annan

arbetsfördelning var, enligt arbetsgivaren, heller inte möjlig på grund av att det på

arbetsplatsen tillämpades arbetsrotation för att undvika belastningsskador.146 Arbetsdomstolen

ansåg däremot att det inte var klarlagt vilken arbetsanpassning eller omfördelning av

arbetsuppgifter som skulle krävas för att arbetstagaren skulle kunna utföra arbete av betydelse

för bolaget. Det var därför inte utrett vilka åtgärder som var skäliga för arbetsgivaren att vidta.

Arbetsgivaren borde ha utrett vilken arbetsförmåga arbetstagaren hade och undersökt om det

fanns lämpliga hjälpmedel för att denne skulle kunna arbeta kvar på företaget. Detta lades
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arbetsgivaren till last och därför fanns det inte saklig grund för uppsägning.147 Rättsfallet

åskådliggör att arbetsgivaren måste kunna påvisa en ordentligt utförd undersökning om

arbetstagarens möjligheter till återgång i arbete. Arbetsgivare kan inte hävda att omfördelning

av arbetsuppgifter medför risk för skada för övriga arbetstagare utan att ha genomfört en

noggrann undersökning av det påstådda.

3.4 Rehabiliteringsåtgärderna ska ha avgörande effekt

Effekten av åtgärderna sätter gräns för vilka åtgärder som måste vidtas. Som det ovan har

nämnts ska det visas att alla försök till åtgärder är uttömda innan arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar kan anses vara fullgjort. I detta avsnitt redovisas uttalanden som

Arbetsdomstolen har gjort angående betydelsen av rehabiliteringsåtgärders verkan på

arbetstagares arbetsförmåga.

I AD 2001 nr 1 var parterna överens om att det inte fanns någon ytterligare medicinsk

rehabiliteringsåtgärd, som kunde hjälpa arbetstagaren att bli kvitt sina besvär som

härstammade från elallergi. Det fanns alltså inget botemedel, ingrepp eller åtgärd som skulle

göra arbetstagaren fri från dennes ohälsa.148 Tvisten gällde om arbetsgivaren var skyldig att

vidta anpassningsåtgärder för att arbetstagaren skulle kunna vistas på arbetsplatsen kortare

perioder istället för att arbeta hemifrån. Arbetsgivaren hade tidigare vidtagit olika åtgärder

t.ex. elsanerat ett arbetsrum. På grund av hur arbetet bedrevs och begränsningarna i

arbetstagarens arbetsförmåga, framgick det tydligt i utredningen i målet att arbetstagaren inte

kunde arbeta i företagets lokaler. Det var heller inte möjligt att arbeta hos andra företag eller

delta i utbildning på annan ort. Arbetsgivaren framhöll bl.a. att det var mycket osäkert om

ytterligare anpassningsåtgärder skulle ha mer än möjligen marginell effekt. AD ansåg i

enlighet med arbetsgivarpartens talan, att ytterligare åtgärder inte skulle hjälpa på något

utslagsgivande sätt.149 Även i AD 1993 nr 42 belystes vikten av att åtgärder måste anses ha en
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avgörande verkan för arbetsförmågan. Enligt domstolen skulle nya tekniska hjälpmedel

endast få en marginell betydelse för arbetstagarnas chans att fortsätta arbeta.150

3.5 Oklarheter om åtgärdsförsök

En arbetsgivare måste vidta alla åtgärder för att försöka bereda arbetstagaren fortsatt arbete.

Om det råder oklarhet huruvida tillräckliga försök har gjorts från arbetsgivarens sida att hitta

omplacering för arbetstagare, bör det enligt AD ses som att omplaceringsskyldigheten inom

rehabiliteringsansvaret inte är fullgjord.151 Följande kapitel ska redogöra för vad som har

framförts i praxis då arbetsgivare inte har kunnat påvisa ordentliga försök att ge arbetstagare

fortsatt arbete inom verksamheten.

Förarbetena till AFL talar om arbetsgivarens förstahandsansvar för rehabiliteringen av

arbetstagare. Ansvaret inbegriper samråd med arbetstagaren i syfte att klarlägga behovet och

att optimala åtgärder vidtas.152 Det finns krav på att arbetsgivaren agerar direkt och beslutsamt

när det finns ett behov att rehabilitera arbetstagare.153 Arbetsgivaren måste tydligt visa att

försök till omplacering har skett för att denne ska anses ha fullgjort sitt ansvar. I målet AD

1997 nr 73  försökte domstolen först finna svar på omplaceringsmöjligheterna inom

arbetsgivarens verksamhet hade utretts. AD slog fast att enbart ett ledigkungörande på

anslagstavlor inte var tillräckligt för att arbetsgivaren skall anses ha uppfyllt sina skyldigheter

för omplacering. Omplaceringsskyldigheten kunde särskilt inte sägas vara uttömd då

arbetstagaren var sjukskriven då ledigkungörandet sattes upp på arbetsplatsen. Arbetsgivaren

borde åtminstone ha gjort arbetstagaren uppmärksam på att platserna var lediga. AD betonade

att arbetsgivaren har ett betydande ansvar för rehabiliteringen. Domstolen klargjorde att det i

enlighet med praxis är arbetsgivarens ansvar att under alla förhållanden göra en noggrann

utredning i omplaceringsfrågan och försöka ordna en omplacering. Vid en samlad bedömning

av omständigheterna fann AD att det förelåg oklarhet om omplacering hade kunnat

                                                  
150 AD 1993 nr 42 s. 319
151 Lunning, 2006, s. 466
152 prop. 1990/91:141 s. 44ff
153 AD 1998 nr 57 s. 349f



46

genomföras av arbetsgivaren. Följden blev därför att arbetsgivaren inte hade fullgjort sina

skyldigheter inom detta hänseende.154

Det finns även andra fall där det har konstaterats att det är arbetsgivaren som drabbas när det

föreligger oklarheter om denne fullgjort sitt omplacerings- eller rehabiliteringsansvar. I AD

1998 nr 57 var det avgörande att arbetsgivaren, märkligt nog som domstolen uttryckte det,

valde att inte vidta någon åtgärd alls efter utförd utredning om arbetstagarens arbetsförmåga.

Enligt domstolen fanns det två möjligheter att agera på. Antingen kunde arbetsgivaren ha

gjort ytterligare utredningar eller vidtagit rehabiliteringsåtgärder i syfte att avhjälpa

problemen.155 I och med avsaknaden av agerande fann AD att det var oklart om problemen

med arbetstagaren hade kunnat avhjälpas genom ytterligare rehabiliteringsåtgärder och

uppsägningen var därmed ogiltig.

3.6 Arbetstagarens medverkan i rehabiliteringsprocessen

Det är inte bara arbetsgivaren som har ett ansvar för att rehabiliteringen ska bli så effektiv

som möjligt. Enligt både lagstiftning och praxis har även arbetstagaren ett ansvar för att göra

rehabiliteringen framgångsrik. Detta kapitel syftar till att åskådliggöra det ansvar som åligger

arbetstagaren enligt praxis.

Nuvarande lagstiftning har förstärkt arbetstagares möjligheter till rehabilitering och

arbetsgivares och olika myndigheters ansvar har skärpts. Det står uttryckligen i lagtexten att

arbetstagaren har möjligheter till rehabilitering, inte rättigheter. Med möjligheterna följer

skyldigheter. Enlig propositionen 1990/91:141 innebär det att rimliga krav ska kunna ställas

på den enskilde arbetstagaren. Det godtas inte att arbetstagaren vägrar att delta i

rehabiliteringen så att insatsen inte kan genomföras. Försäkringskassan har då möjlighet att

dra in eller sätta ned ersättningen för denne.156 I 22 kap 4 § AFL beskrivs arbetstagarens

skyldighet att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga rehabiliteringsbehovet.
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Även skyldigheten att efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen återges.157 Här

inkluderas såväl medverkan som inställning.158

3.6.1 Vägran att delta utan giltigt skäl

Om arbetstagaren, utan giltigt skäl, inte vill medverka till åtgärder som arbetsgivaren fått till

stånd, får det effekten att arbetsgivaren får anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Följden

blir att arbetstagaren inte längre kan hävda sin anställning hos arbetsgivaren. Förutsättningen

för att arbetstagarens skyldighet att medverka är dock att man kan utläsa att arbetsprövningen

och andra åtgärder är adekvata för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Arten av

omplaceringen ska också vara skäligen godtagbar. Bestämmelserna i LAS syftar primärt till

att skydda en fortsatt anställning. Det innebär i princip att omplaceringsskyldigheten i 7 §

LAS inte medför någon rätt för arbetstagaren att behålla samma typ av befattning eller

anställningsvillkor som denne tidigare hade. Arbetstagaren kan exempelvis behöva godta en

lönesänkning. Ett omplaceringserbjudande som utan acceptabel anledning avböjs av

arbetstagaren kan medföra en uppsägning. Enligt praxis anses det inte skäligt av arbetsgivaren

att erbjuda en tidsbegränsad anställning om det finns en ledig tillsvidareanställning. Om det

däremot inte finns någon lämplig tillsvidareanställning kan dock tidsbegränsade anställningar

komma ifråga för att arbetsgivaren ska anses fullgöra sin omplaceringsskyldighet.159

I rättsfallet AD 1997 nr 39 hade arbetsgivaren ställt ett antal rehabiliteringsåtgärder till

förfogande, både anpassnings- och omplaceringsåtgärder. Arbetstagaren visade däremot inte

den inställning som kunde önskas utan ansåg sig inte skyldig att medverka under sin

sjukskrivning. AD underströk att även arbetstagarens eget beteende, dennes medverkan i de

rehabiliteringsinsatser som arbetsgivaren erbjuder, är av betydelse för bedömningen av om det

funnits saklig grund för uppsägning.160 Arbetstagaren hade inte kunnat ge någon godtaglig

anledning till dennes förbiseende att inte delta. Arbetstagarens ansvar för medverkan anses

emellertid som ovidkommande om domstolen finner att arbetsgivaren inte fullgjort sitt

rehabiliteringsansvar. Uppsägningen i AD 2001 nr 92 bedömdes som felaktig trots att det
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förekommit tveksamheter huruvida arbetstagaren hade medverkat till åtgärderna som

arbetsgivaren visade. Följden blev dock att det allmänna skadeståndet sattes lägre än

normalt.161

3.6.2 Alkoholism och arbetstagarens ansvar

Då en arbetstagare lider av alkoholism måste arbetstagarens eget synsätt på sjukdomen

beaktas.162 Arbetet bör inte berövas arbetstagaren då ansträngningar att upphöra med

missbruket görs. Ett arbete innebär ett viktigt stöd när arbetstagare försöker komma från sitt

missbruk. Om stöd och hjälp som erbjuds inte tas emot av arbetstagaren är det ett skäl för att

godta att anställningsförhållandet upphör. Hänsyn tas till hur mycket arbete arbetstagaren är

beredd att lägga ned för att komma rätt med sin situation.163 Arbetstagaren i AD 1998 nr 20

avböjde visserligen ett av arbetsgivarens erbjudande om rehabiliteringsåtgärder och denne

borde ha insett att ansvaret för fortsatta insatser låg på honom själv. Arbetsdomstolen ansåg

dock eftersom att arbetstagaren led av alkoholism av sjukdomskaraktär, kunde dennes löften

inte anses vara gällande, i alla fall inte för någon längre tid. Domstolen menade att

arbetsgivaren i detta fall borde ha omprövat beslutet om att inte medverka till ytterligare

rehabiliteringsinsatser.164 Arbetstagaren ansågs vara motiverad att medverka i ytterligare

rehabiliteringsåtgärder och sådana åtgärder hade varit befogade för arbetsgivaren att vidta.165

Domstolen ansåg att arbetsgivaren i AD 1997 nr 145 hade vidtagit en adekvat behandling av

arbetstagaren som led av alkoholmissbruk. Det låg emellertid arbetsgivaren till last att

behandlingen inte hade startats tidigare då problemen hade varit bekanta under två år,

domstolen ansåg att det var en relativt lång tid.166 Arbetstagaren bad vid uppsägningstillfället

att få fortsätta sin rehabilitering, men nekades av arbetsgivaren. Bara för att arbetstagaren vid

ett tillfälle uteblev från rehabiliteringen ansåg domstolen det inte bevisat att arbetstagaren inte

ville deltaga i den. Möjligheterna till rehabilitering ansågs vara långtifrån uttömda. I detta
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rättsfall bedömdes arbetstagarens intresse av att få fortsätta sin anställning väga tyngre än

arbetsgivarens intresse av att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt.

3.7 Verksamhetens karaktär och storlek

Detta kapitel ska redogöra för den innebörd karaktären och storleken på arbetsgivarens

verksamhet kan få vid Arbetsdomstolens bedömning om rehabiliteringsansvaret är uttömt.

Syftet med rehabiliteringsåtgärder ska vara att arbetstagaren efter rehabilitering ska arbeta

kvar inom arbetsgivarens verksamhet. Antalet möjligheter till omplacering och anpassning

begränsas av storleken och även karaktären på arbetsgivarens verksamhet. Storleken på

arbetsgivarens verksamhet är av betydelse i bedömningen om hur långtgående

anpassningsansvaret är. Det måste ses som självklart att vissa åtgärder kan medföra viss

problematik för arbetsgivare med mindre verksamhet, detta utför inget hinder mot att

arbetsgivaren i alla fall bör pröva möjligheten.167

3.7.1 Stor verksamhet

Enligt praxis från en del rättsfall är verksamhetens storlek en omständighet som spelar in vid

bedömningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är fullbordat. I AD 1998 nr 57

beaktades omständigheten att Malmö kommun var en av landets största arbetsgivare och hade

stora resurser för att bemästra problem med omplacering i bedömningen av

uppsägningsfrågan.168 I och med storleken ansågs det finnas stora möjligheter till

omplacerings- och anpassningsmöjligheter. En större arbetsplats måste anses ha bättre

förutsättningar med den arbetsstyrka som finns tillgänglig, att kunna lösa vakanser.169

Arbetsgivarens intresse i AD 1998 nr 20 av att ha en fungerande arbetsplats vägde inte lika

tungt som arbetstagarens intresse av att få behålla sin anställning. Anledningen till det var att
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arbetsplatsens storlek inte antogs ta skada av arbetstagarens sjukfrånvaro.170 Även i AD 1996

nr 115 underströk AD vikten av verksamhetens storlek för anpassningsmöjligheter. I målet

tvistades om det var skäligt att kräva att Posten som arbetsgivare kunde ha kvar en

arbetstagare som arbetade halvtid med anledning av dennes medicinska status. Arbetsgivaren

ville säga upp arbetstagaren då denne inte ville omreglera sin anställning till halvtid.

Uppsägningen saknade grund eftersom att halvtidsarbete inte ansågs vara något hinder för

arbetsgivarens drift.171

3.7.2 Liten verksamhet

En omfördelning av arbetsuppgifter kan visserligen medföra vissa problem för ett litet

företag. Det anses åtminstone skäligt att kräva av arbetsgivare att pröva att omplacera

arbetstagare.172 Exempelvis kan en viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av

arbetsuppgifter krävas.173 Arbetsplatsens storlek påverkar bedömningen. Det ansågs t.ex. i AD

1993 nr 42 att det skulle leda till stora praktiska problem om arbetsgivaren tvingades

omorganisera arbetet med hänsyn till de sjuka arbetstagarna. Det var frågan om ett litet

företag med endast fem anställda och därför var arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

begränsad.174

Arbetsdomstolen försökte i AD 2001 nr 92 reda ut om ett litet företag har annorlunda

förutsättningar att hitta omplaceringslösningar eller om organisatoriska förändringar är

begränsade. I rättfallet fabulerade ett mindre fastighetsförvaltningsföretag med sju anställda

där en arbetstagare pga. sin sjukdom inte kunde utföra en liten del av sitt arbete. Det var

ostridigt att arbetstagaren på grund av sin sjukdom, dammallergi, i varje fall utan

skyddsutrustning, var oförmögen att utföra sitt arbete till den del det bestod av städning.

Omfattningen av städningsarbetet bedömdes som mycket liten, bara cirka tio procent av

arbetstiden.175 Ingen omplaceringsåtgärd vidtogs då arbetsgivarens ståndpunkt var att det inte
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fanns alternativa arbetsuppgifter. Konsekvensen var att arbetstagaren fortsatte med städarbetet

och senare blev denne återigen sjukskriven.176 Under alla förhållanden hade det inte

framkommit några beaktansvärda hinder mot att pröva lösningar som den fackliga

organisationen föreslagit. Bara för att verksamheten är liten försvinner inte skyldigheten att

pröva möjligheten. 177

3.7.3 Verksamhetens beskaffenhet

Hänsyn kan tas till verksamhetens speciella karaktär och intresse. Domstolen konstaterade i

AD 2001 nr 1 att ett företag med sådan verksamhet som bolagets, ett elektronikföretag, har ett

befogat intresse av att skydda sig mot obehöriga intrång i databaser etc. Arbetstagarens

sjukdom, elallergi, medförde hinder mot att lämplig utrustning installerades hos denne.

Bolaget som arbetsgivare kunde inte göra något mer för arbetstagaren trots att det rörde sig

om ett större företag där det kunde antas finnas många möjligheter till omplacering. AD hade

därför inte anledning att närmare gå in på vilka skyldigheter en arbetsgivare rättsligt sett

kunde ha i detta avseende.178

3.8 Sjukdom och avsked

Detta kapitel ska redogöra för att Arbetsdomstolen inte accepterar vilka handlingar som helst

bara för att en arbetstagare lider av en sjukdom. Personliga förhållanden, som t.ex. sjukdom

har endast i undantagsfall sådan tyngd att de kan få betydelse vid bedömningen av ett

handlande som kan motivera ett avsked.179 Ett avsked av en arbetstagare får endast ske i

tydliga fall. Handlingen som ligger till grund för avskedet ska vara av avsiktlig eller grovt

vårdslös karaktär som inte rimligen ska behöva accepteras i något rättsförhållande.180 I AD

2002 nr 33 körde arbetstagaren tung lastbil i tjänsten med hög alkoholhalt i blodet. AD ansåg
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att arbetstagaren grovt åsidosatte sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Handlandet var så

allvarligt att det kunde motivera ett avskedande. Domstolen tog upp frågan om vilken

betydelse det hade att arbetstagaren vid tillfället led av ett alkoholberoende som kunde

likställas vid sjukdom. Med beaktande av förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag

uttalade domstolen att personliga förhållanden bara i undantagsfall har betydelse för ett

handlande som kan medföra avsked.181

AD 2005 nr 86 är ännu ett exempel på att arbetsgivaren inte måste tåla vilka handlingar av

arbetstagaren som helst. Rättsfallet behandlade en kriminalvårdare som dömdes till fängelse

för narkotikabrott och dopingbrott. Arbetstagaren avskedades eftersom att arbetsgivaren ansåg

att brottsligheten medförde att arbetstagaren grovt åsidosatte sina åligganden i

anställningsförhållandet. Arbetstagarparten hävdade att arbetsgivaren i första hand istället

skulle erbjuda vård och behandling enligt rehabiliteringsskyldigheten som åligger denne,

eventuellt i kombination med omplacering. Arbetstagarens brottslighet saknade samband med

arbetet, det handlade inte om bruk eller innehav på arbetsplatsen.182 Domstolen menade dock

att arbetstagarens brottslighet stod i direkt strid med kriminalvårdens ansträngningar att

bekämpa narkotikahantering och missbruk bland de intagna på anstalterna183. Arbetstagarens

hade emellertid en felfri anställningstid om tio år, brotten begicks i samband med en personlig

kris. Det var heller ingenting i målet talade för att denne skulle återfalla i missbruk eller

brottslighet. Arbetstagarens personliga förhållanden spelade dock ingen roll för ADs

bedömning av fallet. Eftersom att brottsligheten ansågs allvarligt ha skadat förhållandet

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren var det inte rimligt att kräva att arbetsgivaren borde ha

anordnat behandling eller rehabilitering av arbetstagaren. Arbetsgivaren hade enligt

domstolen grund att avskeda arbetstagaren.
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4. Sammanfattning och slutsatser

Begreppet rehabilitering innefattar ett flertal aspekter, i förarbetena nämns medicinsk, social

och yrkesinriktad rehabilitering.184 Vem som bär ansvaret för att rehabiliteringen kommer till

stånd och genomdrivs beror på vilken inriktning som avses. Det är arbetsgivarens ansvar att ta

reda på om det krävs rehabiliteringsåtgärder när en arbetstagare har en längre tids sjukdom

eller flera korta sjukdomsfall.185 I ansvaret ingår också att genomföra arbetslivsinriktade

rehabiliteringsåtgärder som kan utföras i eller i anslutning till den egna verksamheten.

Problemet är att det inte finns någon exakt reglering i lagstiftningen hur arbetsgivaren ska

agera. För att finna svar på vad som ingår i arbetsgivarens skyldigheter måste praxis i ämnet

beaktas. Domstolen tar i stor omfattning hänsyn till enskilda omständigheter i varje fall. Med

anledning av det är det svårt att dra en entydig slutsats. Det finns emellertid en del faktorer

som återkommer ofta i rättsfallen.

Det kan konstateras att arbetstagaren inte kan kräva rehabiliteringsåtgärder vid vilka händelser

som helst. För att det överhuvudtaget ska föreligga ett ansvar för arbetsgivaren att rehabilitera

en arbetstagare måste nedsättningen av arbetsförmågan vara orsakad av en sjukdom. Det

behöver emellertid inte vara fråga om arbetsrelaterad sjukdom eller skada för att

rehabiliteringsansvaret ska gälla. Det inte är så att en arbetstagare alltid kan skylla på sin

sjukdom. Dålig prestation ska inte kunna gömmas bakom sjukdom, då sjukdomen inte är

orsak till arbetsnedsättningen. Då arbetstagaren inte utför sina arbetsuppgifter på ett

tillfredsställande sätt beaktar arbetsdomstolen bakgrunden till arbetstagarens handlande. I

domstolens utredning är sjukdomens inverkan på beteendet av särskild vikt.

När arbetsgivarens försök till rehabilitering, anpassning och omplacering inte fungerar för att

arbetstagaren ska kunna utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren kan uppsägning vara den

sista utvägen.186 Det är endast då sjukdomen påverkar arbetet stadigvarande och väsentligt

som kraven för uppsägning kan anses vara fullgjorda.187 Domstolen dömer efter principen att

en uppsägning endast får vidtas när alla andra åtgärder är uttömda. Hänsyn tas till om

arbetsgivaren har fullgjort sitt ansvar enligt AML och AFL för att saklig grund för uppsägning
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ska föreligga enligt LAS. En noggrann utredning angående omplacering ska också göras

innan uppsägningen kan vara skälig.

I domstolens praxis återfinns också en stark fokusering på arbetstagarens arbetsförmåga. AD

2000 nr 111 är ett tydligt exempel på att arbetsförmågan måste vara permanent nedsatt för att

en uppsägning kan vara sakligt grundad. Arbetsgivaren vidtog under hela 1990-talet

rehabiliteringsåtgärder för arbetstagaren som led av alkoholmissbruk. Åtgärderna medförde

en förbättring av arbetstagarens situation, frånvaron avstannade helt eller i stor omfattning.

Efter en tid återföll arbetstagaren emellertid till sina problem. Då arbetstagaren hade låg

frånvaro två år innan uppsägningen menade AD att arbetsgivarens uppsägning av

arbetstagaren var märklig. Arbetstagarens arbetsförmåga ansågs inte vara så pass nedsatt att

en uppsägning kunde vara berättigad.188 Det är tydligt att domstolen fokuserade på

arbetsförmågan i detta rättsfall, inte arbetstagarens oförmåga att arbeta.

Anställningstryggheten vägde väldigt tungt trots att arbetsgivaren under lång tid hade försökt

medverka till att finna lämpliga rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivarnas stora ansvar grundar

sig troligtvis på att arbetstagare anses vara den svagare parten. Det borde finnas en möjlighet

för arbetsgivaren att ställa krav på att arbetstagaren utför en skälig arbetsinsats, där

skälighetsbegreppet inte borde vara så lågt som det är enligt praxis idag. Förmodligen känns

det betungande för arbetsgivare och arbetskolleger att aldrig våga lita på att arbetstagarens

problem är borta för alltid.

Domstolen tar i sin bedömning hänsyn till de omständigheter som föreligger vid

uppsägningstidpunkten. Förhållanden som ligger i tiden efter uppsägningen saknar dock inte

alltid betydelse.189 Ska de anses relevanta måste det vara frågan om omständigheter som vid

uppsägningstidpunkten var oklara. Bedömningen om framtida arbetsförmåga måste göras om

och när frågan blir aktuell.190 Om den aldrig förbättras, ska frågan om den framtida

arbetsförmågan då för alltid vara vilande? Någon gång borde möjligheten att åberopa nya

omständigheter vara uttömd. När det är definitivt utrett att arbetstagaren inte kommer att

kunna utföra arbete för arbetsgivaren kan en uppsägning komma till stånd. Om frågan om

arbetstagarens framtida arbetsförmåga förblir oklar trots seriösa ansträngningar att komma till

rätta med ärendet, borde domstolen få bortse från frågan.

                                                  
188 AD 2000 nr 111 s. 477
189 AD 1997 nr 139 s. 311
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Arbetstagare måste kunna utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren annars kan

arbetstagaren mista sin anställning.191 Den tänkta effekten att anställningsskyddet ska vara

starkt för sjuka eller skadade arbetstagare fungerar väldigt bra. En sjuk arbetstagare är i stor

utsträckning skyddad mot uppsägning på grund av sjukdomen. Det är endast om sjukdomen

påverkar arbetsförmågan på ett avsevärt sätt som domstolen anser att en uppsägning kan vara

skälig. I AD 2005 nr 105 ansåg Arbetsdomstolen att arbetstagaren inte kunde utföra arbete av

betydelse för arbetsgivaren och uppsägningen var därmed sakligt grundad.192 Arbetstagaren

hade omplacerats till en särskilt anpassad tjänst utan uppgifter som kunde medföra risk för

skada. Denne klarade bara av att utföra hälften av de enklaste uppgifterna. Arbetstakten var

väldigt låg och arbetsuppgifterna slutfördes ofta inte på ett tillfredsställande sätt. I AD 1993

nr 42 ansågs arbetstagarnas sjukdomar vara konstanta. Med anledning av det stod det enligt

domstolen klart att ingen av de två arbetstagarna kunde förväntas komma tillbaka till arbete

hos arbetsgivaren, därför ansågs uppsägningarna vara sakligt grundade.193 Dessa fall tydliggör

att arbetsförmågan måste vara väsentligt nedsatt och av permanent karaktär för att en

uppsägning ska kunna vara av saklig grund.

Det ligger arbetsgivaren till last om denne inte har upprättat en korrekt

rehabiliteringsutredning. Det är inte bara en formsak utan utredningen ska syfta till att erbjuda

arbetstagaren så passande rehabiliteringsåtgärder som möjligt. Det är en omständighet som

går ut över arbetsgivaren att om det föreligger oklarheter huruvida arbetsgivaren har utrett och

försökt åtgärda rehabiliterings-, anpassnings- och omplaceringsmöjligheterna. Följaktligen

måste arbetsgivaren kunna bevisa att alla åtgärder som kan krävas av denne är uttömda och

påvisa att ordentliga försök till att ge arbetstagaren en chans att utföra arbete på arbetsplatsen.

I AD 1999 nr 10 fanns inte saklig grund för uppsägning av en sjukdomsdrabbad arbetstagare.

Utslagsgivande var att arbetsgivaren inte hade fullgjort sin skyldighet att utreda möjligheterna

till fortsatt anställning innan arbetstagaren sades upp med anledning av sin sjukdom.194

Domstolen tar verkligt stor hänsyn till arbetsgivarens ansträngningar att bereda arbetstagaren

fortsatt arbete. Arbetsgivaren ska kunna visa att konkreta ansträngningar har vidtagits. Det ska

vara fråga om aktiva åtgärder omedelbart efter att arbetstagarens problem kommer
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193 AD 1993 nr 42 s. 321
194 AD 1999 nr 10 s. 100
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arbetsgivaren till kännedom. Enligt praxis innebär aktiva åtgärder således inte bara

företagande av åtgärder som syftar till att förbättra arbetstagarens situation, utan även direkta

insatser. Synsättet stämmer överens med uttalandena i förarbetena.195 Ingen hänsyn tas till om

någon part av någon anledning har intresse av att avvakta eller fördröja åtgärderna. Eftersom

att det inte finns resultat av forskning som visar att tidiga insatser alltid är fördelaktiga,

kanske större flexibilitet i frågan kan vara av nytta. Enligt lagstiftning och praxis ska hänsyn

tas till enskilda omständigheter, men om någon part önskar avvakta med rehabiliteringen tas

det ingen hänsyn till detta. I förarbeten uttalas att förvärvsarbetet och gemenskapen på

arbetsplatsen är viktigt. Arbetskollegerna är ofta ett stöd för den som är sjuk och måste

genomgå rehabilitering.196 Det finns en farhåga att den som är sjukskriven inte ska återkomma

till arbetet bara för att det känns bekvämt att stanna kvar i sjukskrivningen. För att få tillbaka

arbetstagaren till arbetsplatsen betonas därför arbetsgivarens insatser.

Alla rehabiliteringsåtgärder ska syfta till att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta hos

arbetsgivaren. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är omfattande men det finns gränser.

Arbetsgivaren i AD 1997 nr 39 hade försökt ordna sysselsättning för arbetstagaren utanför

arbetsgivarens verksamhet. AD kommenterade att denna åtgärd inte ingick i arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar.197 Arbetstagaren måste vara kvalificerad för de alternativa

arbetsuppgifterna som arbetsgivaren kan erbjuda.198 Av det kan slutsatsen dras att ju högre

kompetens och ju högre upp i företagets hierarki en arbetstagare befinner sig, desto fler

möjligheter till omplacering finns. Arbetsgivarens skyldigheter att bereda arbetstagarens

fortsatt arbete begränsas också av om övriga arbetstagare på grund av åtgärden får ökad

belastning som medför risk för skador och ohälsa.199 I lagstiftningen betonas vikten av

förebyggande åtgärder, men när skadan väl är skedd och arbetsförmågan bedöms som

stadigvarande nedsatt verkar det inte tas någon hänsyn till det förebyggande arbetet. När

sjukdomen eller skadan är orakad av arbetet, borde brister i det systematiska

arbetsmiljöarbetet få större tyngd i bedömningen om arbetsgivarens ansvar är fullgjort.

Rehabiliteringsåtgärderna ska också medföra en avgörande effekt för arbetstagarens situation

för att de ska bedömas vara nödvändiga. Om insatserna inte kan bidra till att förändra
                                                  
195 prop. 1990/91:141 s. 42
196 prop. 1990/91:141 s. 42
197 AD 1997 nr 39 s. 309
198 AD 1997 nr 115 s. 847
199 AD 2006 nr 57 s. 28
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situationen på ett sådant väsentligt sätt är arbetsgivaren inte skyldig att vidta åtgärderna. I AD

2001 nr 1 hade arbetsgivaren vidtagit anpassningsåtgärder av arbetsplatsen för att hjälpa

arbetstagaren att arbeta trots sin sjukdom. AD accepterade arbetsgivarens ståndpunkt då

denne menade att ytterligare insatser inte skulle ha mer än marginell effekt för arbetstagarens

arbetsförmåga.200 Arbetsgivaren behöver således precis som förarbetena uttalar, inte anstränga

sig längre än att medverka till att arbetstagaren ska återgå i arbete hos arbetsgivaren.201 Då

detta inte är möjligt föreligger inte längre något ansvar för arbetsgivaren, utan det går över på

någon annan aktör. Om rehabiliteringsinsatserna endast medför en obetydlig effekt på

arbetsförmågan är arbetsgivarens ansvar också avklarat.

Det finns stöd i praxis för att det inte ingår i arbetsgivarens ansvar att utvidga sin verksamhet

för att skapa alternativa arbetsuppgifter åt arbetstagaren. Arbetsgivaren måste anses ha en

principiell rätt att besluta om sin verksamhet trots att det föreligger skyldigheter att utreda

möjligheter till en omorganisation.202 Domstolen tar hänsyn till verksamhetens storlek. Ett

mindre företag bedöms inte ha lika stora möjligheter som ett stort företag att bereda

arbetstagaren fortsatt arbete. En sjuk arbetstagare som arbetar hos en mindre arbetsgivare ska

kunna få prova på att arbeta hos en annan arbetsgivare om denne ingår i en så kallad

arbetsgivarring.203 Det finns inte några belägg för om Arbetsdomstolen tar hänsyn till

uttalandena i propositionen. Gränsen för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet finns inom

den befintliga verksamheten i de arbetsuppgifter som arbetstagaren har tillräckliga

kvalifikationer för. Anställda i ett stort företag har större möjligheter till

rehabiliteringsåtgärder.

I lagstiftningen uttalas att den som ska genomgå rehabilitering aktivt måste medverka vid

planeringen av den.204 Det är dock först och främst arbetsgivarens fullgörande av

rehabiliteringsansvaret som är avgörande för domstolens bedömning. Om arbetsgivarens

ansvar är uppfyllt går frågan över till om arbetstagaren har medverkat aktivt i åtgärderna. Om

arbetsgivaren inte har fullgjort sitt anpassningsansvar anses arbetstagarens ansvar för

medverkan ovidkommande. Uppsägningen i AD 2001 nr 92 bedömdes som felaktig trots att

det förekommit tveksamheter huruvida arbetstagaren hade deltagit i åtgärderna som
                                                  
200 AD 2001 nr 1 s. 32
201 prop. 1990/91:141 s. 42
202 AD 1993 nr 42 s. 320
203 prop. 1990/91:141 s. 43
204 prop. 1990/91: 141 s. 46
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arbetsgivaren anvisade.205 Arbetstagarens medverkan i åtgärderna får först betydelse för

utgången av fallet om det kan konstateras att arbetsgivaren har uppfyllt de skyldigheter som

åligger denne. I AD 1997 nr 39 klargjorde domstolen att det inte bara är arbetsgivarens ansvar

för rehabiliteringen som har betydelse för bedömningen av fallet.206 Om arbetstagaren utan

giltigt skäl inte vill delta i åtgärder läggs det denne till last. Arbetstagaren kan då inte längre

hävda sin anställning. Denna avvägning är rättvis. Om arbetstagaren inte är intresserad av att

delta i rehabiliteringsåtgärderna, kan det tyckas att intresset för den egna arbetssituationen inte

verkar finnas. Rätten till en fortsatt anställning ska då inte längre kunna krävas. Det kan dock

konstateras att bara för att en arbetstagare vid enstaka tillfällen uteblir från

rehabiliteringsåtgärder, är det inte skäl för arbetsgivaren att anta att arbetstagaren inte har

någon vilja att medverka.207 Bedömningen om arbetstagarens medverkan handlar också om

dennes inställning till att medverka, inte endast om den faktiska medverkan.

Anställningstryggheten upplevs emellanåt väldigt omfattande, eventuellt kan det bidra till att

arbetstagare känner sig trygga sin situation och därför inte motiverade att förändra den. De

skyldigheter som åligger arbetstagare vid rehabilitering borde betonas mer.

Det finns en tendens att stor hänsyn tas då arbetstagare lider av alkoholism som kan likställas

med sjukdom. Sjukdomen är av psykisk karaktär och medför ofta sociala problem. Det verkar

som att arbetstagare som missbrukar alkohol nära nog ska vara helt utslagna innan

bedömningen görs att arbetsgivaren inte kan göra mer för att hjälpa arbetstagarens situation.

Det härstammar troligtvis från att förlusten av den sociala kontakt som arbetsplatsen innebär

för den enskilde, antas medföra att en sjukdom av psykisk karaktär förvärras. Omgivningen

ska visa den sjuke arbetstagaren väsentlig hänsyn.208 Sjukdomen medför ofta ett dåligt

uppträdande som exempelvis underlåtenhet att passa tider och olovlig frånvaro. Detta ska

dock inte direkt läggas arbetstagaren till last som misskötsamhet. Domstolen redogör för att

omfattande och ständig frånvaro tillsammans med starkt begränsad arbetsförmåga kan leda till

att arbetsinsatsen blir så otillräcklig att anställningen rimligtvis inte kan krävas bestå. Dessa

problem kan emellertid ofta lösas genom omplacering. Den starka anställningstryggheten

visar att det finns en stor tendens att lagarna fungerar som skydd för den enskilde. Detta
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härstammar antagligen från att det finns ett mål att förhindra att två arbetsmarknader skapas,

en med ung, frisk arbetskraft och en med äldre och sjuka arbetstagare.209

Arbetstagarens ansvar då denne lider av sjukdomsrelaterad alkoholism anses inte vara lika

omfattande som vid andra sjukdomar. I samband med det utvidgas då arbetsgivarens ansvar.

Arbetstagaren i AD 1998 nr 20 som led av alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär avböjde

arbetsgivarens erbjudande om rehabiliteringsåtgärder. Arbetstagaren borde då ha insett att

ansvaret för fortsatta insatser låg på honom själv. AD ansåg dock att eftersom arbetstagaren

led av alkoholism av sjukdomskaraktär, kunde dennes löften inte anses vara gällande i alla

fall inte för någon längre period.210 Domstolen ansåg att arbetsgivaren borde ha prövat frågan

om ytterligare rehabiliteringsåtgärder på nytt. Arbetsgivare bör vara extra observanta på att

vidta alla lämpliga åtgärder när det rör sig om en arbetstagare med alkoholmissbruk av

sjukdomskaraktär. Eftersom arbetstagaren inte antas kunna hålla löften, lägger domstolen

över mer ansvar på arbetsgivaren vid denna typ av fall. Då olika sjukdomar påverkar

arbetsgivarens ansvar olika, bidrar även det till att regleringen blir ännu svårare att tolka.

När en arbetstagare har betydande lång anställningstid är uppsägning på grund av sjukdom

och dess följder endast godtagbar när det inte är möjligt att på ett meningsfullt sätt vidta

ytterligare rehabiliteringsåtgärder.211 Eftersom Arbetsdomstolen i varje rättsfall tar hänsyn till

speciella omständigheter, bör arbetsgivare iaktta om det finns personliga förhållanden hos en

arbetstagare som kan vara av betydelse, innan en uppsägning vidtas. Det är då inte bara ålder

och anställningslängd som bör beaktas. Om det finns andra särskilda omständigheter måste

arbetsgivaren kunna påvisa att hänsyn har tagits till detta.

Domstolen följer i stort lagstiftningens syfte i sina bedömningar. Exempelvis är uppsägning

på grund av sjukdom eller skada den sista utvägen när alla andra åtgärder är konstaterat

uttömda. Det ställs också krav på arbetsgivarens noggrannhet när det gäller

rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsåtgärder. Emellanåt verkar dock praxis betydelse

vara av större vikt än lagstiftningen. Exempelvis gick domstolen i AD 1993 nr 42 emot

förarbetena angående att en uppsägning inte får ske så länge arbetstagaren erhåller
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210 AD 1998 nr 20 s. 143
211 AD 1998 nr 57 s. 350
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sjukpenning från Försäkringskassan.212 Domstolen ut ta lade at t  det  i

anställningsskyddshänseende inte har någon avgörande effekt för hur långtgående

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är om arbetstagaren erhåller sjukpenning eller

rehabiliteringsersättning.213

En tydligare gränsdragning angående när arbetsgivarens ansvar är uttömt, hade antagligen

bidragit till att arbetsgivare hade känt sig mer motiverade att vidta lämpliga åtgärder. För att

rehabiliteringen skulle fungera så optimalt som möjligt borde det finnas en tydligare målbild

av vad som förväntas att arbetsgivaren ska uppnå. Ett oklart regelverk bidrar troligtvis till att

rehabilitering inte känns särskilt motiverande för arbetsgivaren. Det samma gäller för

arbetstagaren. För att en maximal vinst ska kunna utvinnas ur åtgärderna måste det finnas ett

tydligt mål som arbetsgivare och arbetstagare strävar efter tillsammans. Om det finns ett

gemensamt mål innebär det att båda parter lättare kan följa upp processen och ställa krav.

Syftet med rehabiliteringen är att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren,

men syftet borde framhållas i större utsträckning i lagstiftningen. Arbetsgivare måste vara

handlingsberedda då arbetstagare verkar vara i riskzonen för att bli sjukskriven. För att en

rehabiliteringsprocess ska bli effektiv bör det finnas en tydlig väg för att nå målet, och de

olika delmålen måste följas upp. Syftet med den nya regleringen där arbetsgivaren ska betala

femton procent av kostnaden för arbetstagare som är sjukskrivna på heltid är att öka

arbetsgivarens intresse för insatsen att få arbetstagaren frisk. Effekten av lagen kan ännu inte

utläsas, men ekonomiska incitament i kombination med en tydligare reglering hade sannolikt

fått större genomslagskraft. Det måste finnas en bättre balans mellan kraven i lagstiftningen

och drivkrafterna som återfinns i de ekonomiska incitamenten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det trots den otydliga lagstiftningen finns riktlinjer

för arbetsgivaren att följa när dennes rehabiliteringsskyldighet aktualiseras. Riktlinjerna består

av att arbetsgivaren måste utreda, genomföra och kunna visa att lämpliga åtgärder har

vidtagits. Det svåra ligger i att en omständighet kan få olika bedömning av arbetsdomstolen

med hänsyn till kringliggande faktorer. Det finns inte något exakt svar på när arbetsgivaren

har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Med tanke på den otydliga regleringen av

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är det inte osannolikt att arbetsgivaren faktiskt underlåter
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något eller gör fel. Innan arbetsdomstolen har avlagt sin tolkning av ett visst fall verkar det

nästan omöjligt att förutspå utgången. Det finns enligt AFL inte några sanktioner att rikta mot

arbetsgivare som inte uppfyller sin rehabiliteringsskyldighet i det enskilda fallet. Det kan vara

svårt att avgöra om arbetsgivaren har gjort några fel utan att arbetsdomstolen har gjort en

slutgiltig bedömning. Frågan är varför praxis är av så avsevärd vikt? Är det för att

lagstiftningen är otydlig som praxis väger tungt? Eller är det kanske tvärtom, att lagstiftningen

är otydlig för att arbetsdomstolen ska kunna bedöma från fall till fall? Vi förmodar att

eftersom varje fall måste bedömas efter egna förutsättningar finns det en farhåga i att skapa en

lagstiftning som ska täcka alla omständigheter. Om det skulle vara någon faktor som inte tas

upp i lagstiftningen finns risken för luckor i denna och då skulle anställningstryggheten för

den enskilde vara hotad.
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Bilaga 1.

Kortfattad översikt över vanliga rehabiliteringsaktörer, deras huvudmän och

verksamhetsområdenas inriktningar.

Källa: Tabellen är tagen ur Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006, s. 21.

Organisation Huvudman Rehabiliteringsinnehåll

Patienten Medverka i rehabiliteringsplaneringen 

och i erbjudna åtgärder baserade på

planeringen.

Arbetsgivaren Lagstadgat ansvar för att 

uppmärksamma rehabiliteringsbehov

hos de anställda, vidta 

arbetsanpassningar och åtgärder som

kan ske inom eller i anslutning till den 

egna verksamheten.

Hälso- och sjukvården Landsting eller Medicinsk utredning, behandling, 

privat vård och rehabiliteringsmedicinska

åtgärder.

Försäkringskassan Staten Övergripande samordningsansvar

för de åtgärder som behövs för att den

anställde ska kunna återgå i arbete och

ha möjlighet att försörja sig genom 

arbete.

Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsverket Hjälpa den sökande att få och 

behålla ett arbete. Utreda den 

arbetslöses intresseinriktning och profil 

beträffande yrkesinriktning.
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Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsverket Utredningar av arbetsförmåga och

rehab f d AMI utbildningsbehov m m till personer som

saknar arbete och där den medicinska

rehabiliteringen är avslutad eller i det

närmaste avslutad.

Arbetslivstjänster Arbetsmarknadsverket Erbjuder mot betalning sina resurser till

företag, försäkringskassan och 

organisationer för att förbättra klientens

återgång i arbete. Arbetar endast med 

anställda och egna företagare (ej 

arbetslösa).

Samhall AB Staten Tillhandahåller anpassade arbetsplatser 

till personer som inte kan få arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden.

Samhall Resurs AB Staten Erbjuder mot betalning sina resurser till

företag, försäkringskassan och 

organisationer för att förbättra 

patientens arbetsförmåga.

Socialtjänsten Kommunen Hjälpa personer med sociala och 

ekonomiska problem samt hjälp till

alkohol- och narkotikamissbrukare.

Privata rehabaktörer Erbjuder mot betalning sina resurser till

företag, försäkringskassan och 

organisationer för att förbättra 

patientens arbetsförmåga.    
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Bilaga 2

Sammanställning av rättsfall

AD 1982 nr 133

I fallet togs frågan om det förelåg saklig grund för uppsägning av en arbetstagare pga.

personliga skäl upp. Till grund för uppsägningen åberopades misskötsamhet i form av

onykterhet i tjänsten, olovlig frånvaro och sen ankomst vid flera tillfällen. Vidare åberopades

även bristande arbetsförmåga hos arbetstagaren. Arbetstagarsidan åberopade att arbetstagaren

led av alkoholism av sjukdomskaraktär och att uppsägningen därmed var utan saklig grund.

Arbetstagaren sades 1981 upp från sin tjänst som reporter på en radiostation. De åberopade

grunderna för uppsägningen var misskötsamhet i egenskap av onykterhet i tjänsten, olovlig

frånvaro och sen ankomst. Arbetsdomstolen fann det till en början styrkt att arbetstagaren i

mycket stor utsträckning hade varit frånvarande från arbetet utan godtagna skäl.214 Enligt

läkarintyg och uppgift från överläkare vid en psykiatrisk klinik framgick att arbetstagarens

alkoholmissbruk var att betrakta som sjukdom.215

Tillämpat på situationen som förelåg för tiden av uppsägningen ansåg domstolen att det var

väsentligt att göra en prognos beträffande arbetstagarens framtida förutsättningar att sköta sitt

arbete.  Arbetstagarens uppträdande skulle inte utan vidare läggas denne till last som

misskötsamhet, utan ses som orsakat av dennes sjukdom.216 Av utredningen i målet framkom

det att arbetsgivaren provat olika anpassnings- och omplaceringsmöjligheter och varit mycket

engagerade i att försöka hjälpa arbetstagaren. Arbetstagen hade omplacerats under en tid som

var tänkt att vara begränsad för att han skulle komma till rätta med sina alkoholproblem.

Situationen var efter två år inte förändrad och arbetstagaren utförde endast rutinartade

arbetsuppgifter som blev utförda oberoende om han var på plats eller inte. Någon förbättring
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hade inte kommit till stånd. Arbetstagarens arbetsinsats ansågs avsevärt understiga vad en

arbetstagare med motsvarande arbetsuppgifter normalt presterar.217AD ansåg uppsägningen

vara sakligt grundad eftersom arbetstagarens arbetsförmåga genomgått en så stadigvarande

och avgörande nedsättning att han inte kunde anses utföra något arbete av betydelse.

AD 1993 nr 42 – ”vita fingrar”

Rättsfallet behandlade frågan huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet hade

saklig grund för uppsägning av två montörer. Arbetstagarna kunde pga. förslitningsskador

respektive kärlförträningar i fingrarna (sk. vita fingrar) inte utföra vissa vanligt

förekommande arbetsmoment. Frågan om arbetsgivarens skyldigheter för arbetsanpassning

och rehabilitering togs också upp.

AD 1993 nr 42 är ett rättsfall som tas som exempel i många efterkommande rättsfall. I målet

beskrev domstolen lite närmare betydelsen av 1991 års lagändringar och det fungerar som

prejudikat för kontentan av ändringarna i AML och AFL. Ändringarna i AML innebär att

arbetsgivaren har getts ett större och tydligare ansvar för att utveckla sin arbetsorganisation.

Arbetsgivaren ska skapa meningsfullt och utvecklande arbete, anpassa arbetet till de enskilda

anställdas förutsättningar och genomföra rehabiliteringsinsatser. Det betonades också att

arbetsgivare med få anställda torde ha begränsade möjligheter att erbjuda en anställd andra

arbetsuppgifter inom företaget.218 I rättsfallet slog AD fast att det i

anställningsskyddshänseende inte har någon utslagsgivande betydelse för hur långtgående

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är om arbetstagaren erhåller sjukpenning eller

rehabiliteringsersättning. Avgörande är istället om en rehabilitering kan förväntas leda till att

den anställde kan gå tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens ansvar för

rehabilitering spänner sig inte längre än att bidra till åtgärder som syftar till att arbetstagaren

ska komma tillbaka till arbete hos arbetsgivaren.219

Det var ostridigt i målet att arbetstagarna led av skador som av försäkringskassan erkände

som arbetsskador. Bolaget som arbetsgivare menade att det inte fanns någon möjlighet att
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inom verksamheten omplacera dem.220 Utredningen i målet uteslöt inte möjligheten att

arbetstagarna efter viss utbildning skulle kunna utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. Med

hänsyn till bolagets redogjorda verksamhetsinriktning och trots de aktuella lagändringarna

menade Arbetsdomstolen att arbetsgivare måste anses ha principiell rätt att besluta om sin

verksamhet. Därför ansågs arbetsgivaren inte skyldig att utvidga sin verksamhet i syfte att

tillgodose arbetstagarna med arbetsuppgifter.

Enligt utredningarna i målet visades det att i tiden mellan uppsägningarna och fram tills de

båda påbörjade utbildningar till annat yrke, inte fanns någon ändring i vare sig deras skador

och effekten av dessa. Inte heller någon ändring av bolagets verksamhet kunde visas under

samma tid. Enligt AD hade det redan vid uppsägningstillfällena stått klart att arbetstagarna

inte kunde förväntas komma tillbaka till i arbete hos bolaget och därmed upphörde

rehabiliteringsansvaret.221

AD 1994 nr 121

I rättfallet togs bl.a. frågan om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare

upp. Arbetstagaren hade infunnit sig på arbetsplatsen men under hänvisning till sjukdom

vägrat att utföra sina arbetsuppgifter,

En arbetstagare på Vägverket var frånvarande under en period av ca 2,5 månader. Ostridigt

var att arbetstagaren vägrade utföra visa arbetsuppgifter med hänvisning till sin sjukdom.

Denne hade tidvis inte velat vara sjukskriven men ändå inte varit beredd att utföra de

arbetsuppgifter som var förenade med hans tjänst. Vägverket hade försökt vidtaga åtgärder

och försökt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter med tanke på hans

sjukdomstillstånd. Omplaceringen avböjdes av arbetstagaren och det konstaterades att denne

inte hade medverkat positivt för att resultat skulle kunna nås.222

Vid bedömningen om arbetstagarens beteende utgjorde saklig grund för uppsägning menade

AD att bakgrunden till beteendet måste uppmärksammas. Arbetstagaren led av en sjukdom
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som otvivelaktigt mer eller mindre hade nedsatt dennes arbetsförmåga. Det konstaterades

dock att arbetstagaren själv inte medverkat på sådant sätt att åtgärderna fått något resultat. AD

menade att det var uppenbart att en arbetsgivare måste kunna vidta åtgärder mot arbetstagaren

i en sådan situation för att få en ändring till stånd. Vägverket hade gjort vad som skäligen

kunde krävas för att genom omplacering bereda arbetstagaren fortsatt arbete. AD beslutade

därmed att uppsägningen hade saklig grund. Bedömningen gjordes trots att arbetstagarens

handlande inte betraktades som förseelser i form av olovlig frånvaro, ordervägran och

samarbetssvårigheter, utan som orsakat av hans sjukdomstillstånd.223

AD 1996 nr 115

Rättsfallet tog upp frågan om uppsägningen av en arbetstagare på Posten, som under lång tid

undergått rehabilitering och som var sjukskriven på halvtid var sakligt grundad. En

postanställd, anställd sedan 1980, fick 1989 en ryggskada med bestående men. Arbetstagaren

hade under lång tid undergått rehabilitering och sedan 1994 varit sjukskriven på halvtid och

arbetade på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sades sommaren 1995 upp på grund av

sjukdom. Arbetsgivaren menade att arbetstagarens arbetsoförmåga låg till grund för

uppsägningen och att rehabiliterings- och arbetsanpassningsansvaret hade fullgjorts. Den

medicinska utredningen visade att arbetstagen endast kunde arbeta halvtid som brevbärare.

Arbetstagarsidan menade att uppsägningen inte var saklig grundad av det skälet att

arbetstagaren genom sitt arbete på halvtid utförde arbete av betydelse för Posten.224

Arbetsdomstolen menade att av utredningen i målet inte gick att ge någon bestämd slutsats

om arbetstagarens framtida arbetsförmåga.225

Posten menade att en omreglering av anställningen till halvtid hade erbjudits, vilket

arbetstagaren dock hade avböjt. Med anledning av detta sades arbetstagaren upp.226 I den

aktuella situationen fanns det enligt domstolens mening inget befogat intresse för Posten att

försöka omreglera arbetstagarens anställning till halvtid. Arbetsdomstolen konstaterade att

arbetstagaren under lång tid hade gått igenom många rehabiliteringsåtgärder och att det var
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oemotsagt att denne endast kunde arbeta halvtid. Däremot menade domstolen att utredningen

inte bevisade något om arbetstagarens förmåga att arbeta heltid i framtiden. Parterna i målet

hade skilda åsikter om Posten möjligheter att i framtiden erbjuda arbetstagaren

arbetsuppgifter på heltid. Det var emellertid en fråga som enligt domstolens mening fick

bedömas om och när den blev aktuell. Bedömningen ansågs få göras med ledning av de

förhållanden som då förelåg med avseende på arbetstagarens arbetsförmåga och de

organisatoriska förhållandena på Posten. Uppsägningen ansågs inte vara sakligt grundad.227

AD 1997 nr 39

I detta rättsfall var det fråga om arbetsgivaren hade uppfyllt sin skyldighet att verka för

rehabilitering av arbetstagaren. I målet framkom särskilt frågan om betydelsen av

arbetstagarens egen medverkan till rehabiliteringsåtgärderna. Fallet belyste också betydelsen

av förhållanden som ligger i tiden efter uppsägningen.

En av Posten anställd var på grund av ryggbesvär sjukfrånvarande i förhållandevis stor

omfattning och blev uppsagd pga. personliga skäl.228 Posten hade ställt ett antal åtgärder till

förfogande, bland annat sjukgymnastik, prov till omplacering till de fysiskt minst belastande

arbetsuppgifter som fanns tillgängliga. Även utvecklingskurser erbjöds, arbetstagaren dök

dock inte upp till något av kurstillfällena. Denne ansåg sig inte skyldig att medverka under sin

sjukskrivning.229

AD menade att det var tydligt att Posten under flera år hade vidtagit relativt omfattande

åtgärder i syfte att rehabilitera arbetstagaren. AD fortsatte dock sin utläggning med att rikta

kritik åt Postens bristande rutiner kring uppföljningen och information av omplaceringen och

rehabiliteringsåtgärder. Emellertid fick det tolkas som att Postens ansträngningar att försöka

ordna sysselsättning för arbetstagaren utanför Postens verksamhet gick utanför arbetsgivarens

rehabiliteringsskyldighet. AD ansåg också att arbetstagarens medverkan inte överensstämde

med dennes skyldighet till medverkan i rehabiliteringsåtgärderna. Arbetstagaren hade inte

kunnat ge någon godtaglig anledning till dennes förbiseende att inte delta. Förklaringen till
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arbetstagarens förhållningssätt föreföll ha varit att denne räknade med att få sysselsättning på

annat håll.230 Det faktum att arbetstagarens medverkan i försöken till åtgärder var bristfällig

gjorde att Posten som arbetsgivare enligt AD hade fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Arbetsdomstolen kom även till slutsatsen att Posten som arbetsgivare inte brustit i

omplaceringsskyldigheten.231

Arbetstagarparten pekade på att arbetstagaren ca ett år efter uppsägningen inte längre var

sjukskriven utan hade återgått i tjänst i en verksamhet inom Postens försorg.

Arbetsgivarparten gjorde gällande att den omständigheten inte kunde tillräknas någon

betydelse för bedömningen av uppsägningsfrågan. Arbetsdomstolen menade att

arbetstagarens återgång i arbete efter uppsägningen visserligen betydde att det inte kunde

sägas att denne inte kunde utföra arbete av någon betydelse för Posten. Enligt domstolens

mening var emellertid principen den, att bedömningen av en uppsägningsfråga måste göras

med utgångspunkt i förhållanden som råder vid uppsägningstidpunkten. Det betyder inte att

förhållanden som ligger i tiden efter uppsägningen alltid skulle sakna betydelse. Det ska då

vara frågan om situationer där en senare inträffad händelse är ägnad att belysa oklara

förhållanden vid uppsägningstidpunkten. Enligt Arbetsdomstolen var uppsägningen sakligt

grundad vid tiden då den skedde. I slutsatsen togs särskild hänsyn till arbetstagarens bristande

medverkan vid rehabiliteringen. 232

AD 1997 nr 73

I rättsfallet avhandlades frågan om det förelåg saklig grund av en landstingsanställd

sjuksköterska som pga. en s.k. pistsnärtskada hade nedsatt arbetsförmåga. I mars 1992 råkade

arbetstagaren ut för en trafikolycka som gav en s.k. pisksnärtskada. Skadan förvärrades vid en

ny trafikolycka i september 1993. Arbetstagaren hade svårt att utföra långvariga upprepade

arbetsmoment samt problem med att lyfta och bära särskilt tyngre saker. Finmotoriken var

bristande och arbetstagaren hade svårt att hålla i saker. I övrigt kunde hon genomföra de flesta

arbetsuppgifter som en sjuksköterska har att utföra.233 Landstinget hade satt in
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rehabiliteringsåtgärder och gjort utredningar av arbetstagaren som tidvis varit sjukskriven och

även hade beviljats halv förtidspension från juli 1994.234

Frågan om omplaceringsmöjligheterna var det som AD mest sökte finna svar på i detta mål.

Arbetsdomstolen förtydligade i målet lagstiftningen och praxis kring omplaceringsfrågan.

Enlig 7 § LAS föreligger inte saklig grund för uppsägning om det är skäligt att kräva att

arbetsgivaren i stället bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Enligt praxis åligger det

arbetsgivaren att göra en noggrann utredning i omplaceringsfrågan. En omplacering i ett fall

som detta bör omfatta både en noggrann undersökning av arbetstagarens önskemål och

förutsättningar och en systematisk genomgång av eventuellt lediga anställningar.235

Landstinget framhöll att arbetstagaren inte hade sökt flera av de lediga arbeten som anslog på

arbetsplatsen under tiden då arbetstagaren var sjukskriven. Domstolen slog fast att enligt

praxis är enbart ett ledigkungörande på anslagstavlor inte tillräckligt för att arbetsgivaren skall

anses ha uppfyllt sina skyldigheter för omplacering. Denna skyldighet kunde särskilt inte

sägas vara uttömd då arbetstagaren var sjukskriven då ledigkungörandet sattes upp på

arbetsplatsen. Arbetsgivaren borde åtminstone ha gjort arbetstagaren uppmärksam på att

platserna var lediga. Om det är oklart om och hur arbetsgivaren har genomfört sina

åligganden i hänseende av omplaceringsmöjligheter, går detta ut över arbetsgivaren.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna fann Arbetsdomstolen att det förelåg oklarhet

om omplacering hade kunnat genomföras av arbetsgivaren. Arbetsdomstolen markerade att

arbetsgivaren tydligt måste visa att försök till omplacering har skett för att denne ska anses ha

fullgjort sitt anpassningsansvar. Arbetsgivaren hade därför inte fullgjort sina skyldigheter

inom detta hänseende. Arbetsdomstolen fann att landstinget som arbetsgivare inte hade

vidtagit tillräckliga åtgärder för att försöka omplacera sjuksköterskan och uppsägningen

ogiltigförklarades.236
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AD 1997 nr 115

Frågan var om det fanns saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt vårdbiträde som

på grund av en s.k. pisksnärtsskada hade nedsatt arbetsförmåga. Enligt kommunens mening

kunde arbetstagaren inte längre kunde utföra arbete av någon betydelse.  Även frågan om

arbetsgivaren hade fullgjort sitt rehabiliterings- och anpassningsansvar och om

omplaceringsskyldigheten ansågs utredd, behandlades.

Arbetstagaren blev sjukskriven på heltid 1994 och skadan klassades som arbetsskada. Det

konstaterades att dennes arbete (omvårdnadsarbete) var olämpligt. I målet visades det att

arbetsgivaren alltsedan 1994 hade vidtagit ett flertal åtgärder för att utreda lämpliga

arbetsuppgifter för arbetstagaren med hänsyn till hennes skada. Även hade ett antal

arbetsprövningar skett.237 En vidtagen första arbetsprövning fungerade mycket bra men när

det uppkom problem med finansieringen, som försäkringskassan stod för, avbröts den. En

annan arbetsprövning påbörjades istället. Den fungerade inte lika bra och arbetstagaren

sjukskrevs på heltid igen. Arbetstagaren påbörjade en datorutbildning men gick den aldrig

färdigt.  Arbetstagaren hade också fått tillgång vissa tekniska hjälpmedel. Efter

arbetsprövningen och studierna stod det klart att arbetstagaren för tiden som detta skedde,

saknade förmåga att klara ett arbete.

Arbetstagarparten hävdade att arbetsgivaren hade kunnat vidta betydligt fler åtgärder för att

hitta lämpliga arbetsuppgifter åt arbetstagaren. Särskilt menade de att arbetsprövningarna

hade varit dåligt planerade och att det inte hade tagits hänsyn till arbetstagarens förmåga.

Detta fick till följd att arbetstagarens dittills positiva utveckling bröts och att dennes fysiska

besvär ökade.238 AD ansåg att ingenting tydde på att arbetstagaren inte efter bästa förmåga

hade medverkat i de åtgärder som hade vidtagits.239 Arbetsdomstolen ansåg att det med

hänsyn till arbetstagarens begränsade arbetsförmåga var tydligt att det fanns svårigheter att

finna arbetsuppgifter inom arbetsgivarens verksamhet. I målet visade AD att det inte finns

någon skyldighet för arbetsgivaren att utvidga sin organisation för att bereda arbetstagaren

fortsatt arbete. De arbeten som var lediga vid uppsägningstillfället var inte lämpliga för

arbetstagaren och kunde därför inte användas. Ytterligare anpassnings- och
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rehabiliteringsåtgärder från arbetsgivarens sida hade inte medfört att arbetstagaren hade

kunnat beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen fann att uppsägningen var

saklig grundad.

AD 1997 nr 145

En arbetstagare som led av kronisk alkoholism hade enligt arbetsgivaren misskött sig

allvarligt och långvarigt i anställningen genom bland annat olovlig frånvaro. Rättsfallet tog

bland annat upp frågan om arbetstagaren underlåtit att medverka i rehabilitering och om

arbetsgivaren till följd av det hade saklig grund för uppsägning av anställningen.

Arbetsdomstolen fann att det i detta rättsfall inte förelåg saklig grund för uppsägning.

Arbetstagaren i detta rättsfall hade under flera år innan uppsägningen en relativt omfattande

korttidsfrånvaro. Frånvaron som kan betraktas som misskötsamhet berodde på

alkoholmissbruket. Arbetsgivaren vidtog enligt AD visserligen en lämplig behandling för den

anställde, men domstolen ansåg att den borde ha utförts tidigare eftersom att vetskapen om

problemen hade funnits en längre tid. Den insats som gjordes i form av en långsiktig

öppenvårdsbehandling var av allt att döma lämplig. 240 Arbetsgivaren menade att arbetstagaren

visade sig ovillig till rehabiliteringen då denne uteblev från ett behandlingstillfälle.

Arbetstagaren bad emellertid vid uppsägningstillfället att få fortsätta behandlingen med

nekades av arbetsgivaren. AD kunde inte hitta några faktorer som tydde på att arbetstagaren

var ovillig att medverka till sin rehabilitering.241 Domstolens åsikt var att arbetstagarens

utevaro vid ett enstaka tillfälle inte gav skäl att anta att denne saknade vilja att medverka i

rehabiliteringen. Det fanns tvärtom belägg för att denne verkligen kommit till insikt om vikten

av att göra sig fri från beroendet. Domstolen gjorde vidare bedömningen att en fortsatt

anställning var av stor betydelse för arbetstagaren för att denne skulle kunna reda ut sina

problem. Eftersom arbetstagaren i stort sett hållit sig från missbruket efter uppsägningen,

gjordes antagandet att denne skulle kunna sköta sitt arbete. Arbetsdomstolen fann att det inte

förelåg saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.
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AD 1998 nr 20

Frågan gällde om en arbetsgivare hade saklig grund att säga upp en vårdare vid ett häkte som

led av alkoholism. Arbetstagaren hade vid olika tillfällen under flera år varit frånvarande från

sitt arbete. Frågan om arbetsgivaren hade fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och om

arbetstagarens arbetsförmåga var väsentligt och stadigvarande nedsatt togs upp i målet. Även

frågan om vårdaren hade utgjort en säkerhetsrisk på grund av sitt alkoholmissbruk och det

förhållande att han dömts till fängelse för misshandel efter uppsägningen behandlades.

Arbetsgivaren påstod att den anställde inte levde upp till att vara ett föredöme för de intagna

på grund av alkoholmissbruket och misshandelsfallet.

Det var ostridigt att arbetstagaren led av kronisk alkoholism, dvs. alkoholmissbruk som är att

hänföra till sjukdom.242 Mellan 1991 och 1994 deltog den anställde i rehabilitering genom

arbetsgivarens försorg. Då arbetstagaren 1994 avböjde förslaget om att ta vård på

behandlingshem vidtogs inga fler rehabiliteringsinsatser från arbetsgivarens sida. Domstolen

ansåg det inte vara nödvändigt att utreda varför arbetstagaren inte längre ville delta i de

rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivaren erbjöd. Arbetstagaren sades upp i mars 1996. Under

de två åren mellan vägran att delta i åtgärder fram till uppsägningen, övervägde arbetsgivaren

uppenbarligen inte ens att ompröva sitt beslut att inte längre stödja arbetstagaren med några

rehabiliteringsåtgärder.243 Visserligen valde arbetstagaren då han nekade fortsatta

rehabiliteringsåtgärder, att själv ta på sig ansvaret för fortsatta åtgärder för att komma ifrån

alkoholmissbruket. Arbetstagarens fackliga organisation visste också om arbetstagarens val.

Arbetstagarens sjukdom gav knappast plats för några löften, i varje fall inte under någon

längre period. Trots att arbetsgivaren ansåg att det fortfarande 1994 var nödvändigt med

ytterligare rehabiliteringsinsatser för arbetstagaren vidtog de ingen annan åtgärd än att 1995

tilldela arbetstagaren en varning om att en uppsägning riskerades vid sjukskrivning utan

läkarintyg.244

Enligt arbetsdomstolens praxis är det endast i undantagsfall som en arbetsgivare har saklig

grund för uppsägning med åberopande av arbetstagarens sjukdom. Att det handlar om en
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sjukdom som är härstammar från alkoholmissbruk är utan betydelse.245 Då en arbetstagare

lider av alkoholism som sjukdom kan inte läggas denne till last. Stödet som ger arbetsgivaren

är viktigt när det gäller hur den anställde kan hantera sjukdomen. Hur mycket insatser

arbetstagaren är beredd att företa sig för att komma till rätta med sin situation är också

betydelsefull vid bedömningen av hur sjukdomen hanteras. I detta fall antogs arbetstagaren

vara motiverad att ta sig ur missbruket och läkare hade bedömt dennes prognos som god. Då

den som lider av en alkoholsjukdom seriöst försöker rätta till sitt problem kan denne inte

anses vara något dåligt föredöme.246

AD fann att staten som arbetsgivare inte haft skäl att uppfatta att arbetstagaren skulle utgöra

en säkerhetsrisk i arbetet. Det fanns alltså inte skäl på grund av det att skilja arbetstagaren från

sin tjänst. Arbetstagaren framstod som att ha god insikt i sjukdomen och de påfrestningar som

den utgör. Den anställde hade aldrig varit påverkad av alkohol i arbetet. AD såg ingen

anledning till varför staten trodde att denne skulle vara det i framtiden. Att arbetstagaren

under alkoholpåverkan hade gjort sig skyldig till misshandel, kunde enligt domstolen inte tas

till behållning för att det hade förelegat någon betydlig risk för att denne skulle ta till våld i

sin tjänsteutövning. 247

Ett stort företag drabbas inte lika hårt som en litet företag vid en arbetstagares frånvaro.

Häktet måste bedrivas med hänsyn till de säkerhetskrav som verksamheten ställer.

Bemanningen är av högsta vikt. Över 300 personer var anställda vid häktet, domstolen

menade att arbetsplatsens storlek talade för att det borde finnas en administrativ beredskap för

att hantera sjukdomsfall. Det antogs vara möjligt att tillfälligt lösa en plötsligt uppkommen

frånvaro med den arbetsstyrka som fanns tillgänglig. Arbetsgivarens intresse av att ha en väl

fungerande arbetsplats måste vägas mot arbetstagarens intresse att få behålla sin anställning.

Domstolen påpekade också att den anställde hade en lång tids tjänstgöring inom häktet och

närmade sig pensionsåldern. Ytterligare rehabiliteringsinsatser hade varit motiverade och

arbetstagaren hade också önskat medverka i rehabiliteringen. AD gjorde bedömningen att

staten som arbetsgivare inte hade saklig grund för uppsägningen.248
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AD 1998 nr 57

En tjänsteman inom den kommunala äldreomsorgen sades upp på grund av dåliga

arbetsprestationer. I målet uppkom frågor om arbetstagarens problem hade haft något

samband med sjukdom som denne led av. Även frågan om arbetsgivaren hade fullgjort sitt

rehabiliteringsansvar och provat alla anpassningsmöjligheter uppkom. Arbetsdomstolen fann

att det vid tidpunkten för uppsägningen var oklart om arbetstagaren hade kunnat hjälpas med

ytterligare rehabiliteringsåtgärder.

Arbetstagaren hade en tillsvidareanställning sedan 1973. Arbetstagaren arbetade först som

barnskötare under flera år men tvingades av medicinska skäl, bl.a. reumatiska besvär, att

övergå till kontorsarbete. Senare omplacerades denne till assistent inom äldreomsorgen.

Arbetsgivaren hade beslutat att det skulle göras en arbetspsykologisk undersökning som

skulle kompletteras med en s.k. funktionsbedömning. Med detta menades en undersökning

som avsåg arbetstagarens fysiska förmåga att arbeta och dennes arbetsförmåga på lång sikt

från medicinsk synpunkt. Sedan sommaren 1995 hade arbetstagaren stått till arbetsgivarens

förfogande i hemmet med full lön. Arbetstagaren sades upp av personliga skäl i september

samma år.249

Det var ostridigt i målet att arbetstagaren hade fysiska besvär. Parterna var däremot oense om

dessa besvär helt eller delvis var orsaken till att arbetsprestationerna inte var tillfredsställande.

Arbetstagarens arbetsförmåga och förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsledningen

utreddes i målet. Det ansågs visat att arbetstagarens arbete inte fungerade optimalt.

Arbetsdomstolen tyckte dock att det fanns anledning att först gå in på frågan om

arbetstagarens svårigheter i arbetet hade något samband med dennes fysiska besvär.

Arbetsdomstolen menade att arbetstagaren inte var borta från arbetet pga. värksjukdomen

under de sista åren. Vidare framkom att arbetstagarens arbetsrum i fysiskt hänseende var

anpassat för denne. Därmed konstaterade domstolen att det fanns faktorer som visade att

dennes bristande arbetsprestationer inte kunde sammankopplas direkt med dennes sjukdom.

Företagsläkaren ansåg dock att arbetstagarens fysiska besvär kunde ha påverkat denne mentalt

och vidare dennes arbetsprestation. Han menade att det fanns möjlighet att det fanns ett
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samband mellan dessa faktorer. Arbetsdomstolen tryckte på att den arbetspsykologiska

utredningen som arbetstagaren genomgick talade för att problemen med dennes arbetsinsatser

kunde förklaras av dennes intellektuella förutsättningar för arbetet. 250

I målet beskrevs att enligt fast praxis i arbetsdomstolen råder det ett principiellt förbud mot att

säga upp arbetstagare pga. sjukdom. Istället åligger det arbetsgivaren att vidta särskilda

åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren.251 Enligt AD hade det antingen ålegat

kommunen att göra en ytterligare medicinsk utredning om läkarens bedömning var felaktig

eller att vidta ytterligare rehabiliteringsåtgärder i syfte att avhjälpa problemen. Utredningen i

målet visade att kommunen som arbetsgivare valde att inte handla på något sätt alls. Istället

underkändes slutsatsen från den enda befintliga medicinska utredning som gjorts. AD fann

detta märkligt. Arbetsdomstolens intryck var att arbetsledningen hade en uppfattning om att

det inte förelåg någon långtgående skyldighet för arbetsgivaren att hjälpa arbetstagaren mer.

Slutligen uppmärksammades även att arbetsgivaren (Malmö kommun) var en av de största i

landet och antogs ha stora möjligheter att lösa problemet med arbetstagaren. Denne hade varit

anställd hos kommunen i 22 år. En uppsägning av arbetstagaren krävde bevis på att det var

omöjligt att på ett meningsfullt sätt vidta ytterligare anpassningsmöjligheter eller

omorganisation av arbetsuppgifterna. Inget av det ovan nämnda ansågs bevisat.

Arbetsdomstolen fann att uppsägningen var utan saklig grund.252

AD 1999 nr 10

Frågan gällde om det förelåg saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos ett

slakteriföretag. Arbetstagaren hade pga. en knäskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför

enligt arbetsgivaren inte längre utföra arbete av någon betydelse för denne. Även frågan om

arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet inom sitt rehabiliteringsansvar

behandlades.

Arbetstagaren hade varit anställd som reparatör sen 1979. På grund av en knäskada var denne

förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte
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längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Arbetstagaren var sjukskriven eller

studieledig under fyra år. Under sjukskrivningsperioden genomgick arbetstagaren flera

operationer och 1995 fick denne en knäprotes. Under 1996 och 1997 deltog arbetstagen i en

av försäkringskassan bekostad lärarutbildning. När arbetstagaren 1997 kontaktade

arbetsgivaren för fortsatt arbete, fick denne beskedet att endast tidigare arbetsuppgifter eller

arbete i produktionen fanns att erbjudas.253

Det konstaterades att arbetsgivaren inte hade upprättat någon rehabiliteringsutredning för

arbetstagen. Arbetsgivaren hade inte heller utrett möjligheterna att bereda arbetstagaren

fortsatt arbete vid företaget. Försäkringskassan hade flertalet gånger uppmanat arbetsgivaren

att utföra en rehabiliteringsutredning.254

AD redovisade relevanta delar av ändringarna till 1991 års AML och AFL i rättsfallet och

tryckte på att arbetsgivaren måste göra allt för att anställningen ska bestå. Däri ligger bl.a.

skyldigheten att överväga alla möjligheter till omplacering av arbetstagaren inom företaget.

Fast praxis talar om en långtgående skyldighet att utreda såväl omplaceringsfrågan som

rehabiliterings- och anpassningsmöjligheter. I 22 kap 3 § AFL anges att arbetsgivaren, om det

inte är obehövligt, snarast ska påbörja en rehabiliteringsutredning och tillställa en skriftlig

sådan till Försäkringskassan. Om arbetsgivaren inte inom viss tid inlämnar skriftlig utredning

är detta ett åsidosättande av rehabiliteringsskyldigheten. AD menade att det inte var uteslutet

att arbetsgivaren hade vidtagit olika utredningsåtgärder i rehabiliteringssyfte. Det var enligt

domstolen viktigt att betona att skyldigheten att upprätta en skriftlig rehabiliteringsutredning

inte bara är en formalitet. Det förtydligades att inblandningen av Försäkringskassan via

skriftlig rehabiliteringsutredning är viktig för få till stånd en så effektiv procedur som

möjligt.255

Sammanfattningsvis framgick det av utredningen i målet att man från arbetsgivarens sida

under åren 1993 till 1996, frånsett ett försök med arbetsprövning, inte vidtog några konkreta

åtgärder för att rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering. Enligt AD var det dock

osäkert om det hade gått att göra något för arbetstagaren under dessa år i och med

arbetstagarens medicinska utgångspunkt. AD menade att arbetsgivarens handlande när
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arbetstagaren ville komma tillbaka var det som var av större betydelse. Arbetsdomstolen fick

intrycket att arbetsgivaren redan då hade bestämt sig för att arbetstagarens gamla arbete var

det enda arbete som fanns att tillgå.256 Domstolen uttryckte att arbetsgivaren inte hade insett

vidden av sin skyldighet och hade inte gjort några egentliga ansträngningar i syfte att

åstadkomma en lösning. Det ansågs inte bevisat att arbetsgivaren fullgjort sin skyldighet att

utreda möjligheterna till fortsatt anställning för arbetstagaren. Uppsägningen var därför inte

sakligt grundad.257

AD 2000 nr 111

En gymnasielärare hade på grund av alkoholmissbruk hög frånvaro under många år. Frågan

var om uppsägningen av arbetstagaren var sakligt grundad då alkoholmissbruket var av

sjukdomskaraktär. Vidare uppkom frågan om arbetstagarens arbetsförmåga vid tidpunkten för

uppsägningen var så nedsatt att denne inte kunde utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

En lärare som anställdes år 1970 sades upp 1998 eftersom denne sedan 1980-talet haft

frånvaroperioder från arbetet på grund av alkoholmissbruk. Alkoholkonsumtionen var

kopplad till depressiva perioder och psykiska besvär. I vissa perioder var konsumtionen av

alkohol att liknas vid ett sjukdomstillstånd. En läkare vittnade för domstolen att arbetstagaren

led av ångest och nervositet. Det är i sådana fall svårt att avgöra vad som är orsak och vad

som är verkan. Det är också svårt att värdera om det i ett visst fall kan anses vara alkoholism

av sjukdomskaraktär. I detta rättsfall beaktades det långvariga missbruket. Arbetsdomstolen

slog fast att det var fråga om kroniska besvär som kunde jämställas med sjukdom och det var

orsaken till arbetstagarens frånvaro från arbetet.258

Under hela 1990-talet vidtog kommunen olika åtgärder för att rehabilitera arbetstagaren.

Domstolen menade att det av utredningen framkom att kommunen hade vidtagit de åtgärder

som skäligen kunde krävas. Åtgärderna ledde också till en förbättring av arbetstagarens

situation, frånvaron minskade helt eller i stor omfattning efter de vidtagna

rehabiliteringsåtgärderna. År 1997 hade arbetstagaren ingen frånvaro alls fram till de
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händelser som framkallade uppsägningen. Läkaren uppgav att den anställde ”gick ner sig”

efter beskedet i oktober 1997 om att kommunen hade för avsikt att avsluta anställningen.

Även arbetstagaren beskrev situationen på det här sättet. Domstolen menade att mycket tydde

på att frånvaron under hösten 1997 berodde på beskedet om den stundande uppsägningen.

Eftersom att den anställde hade låg frånvaro under de två åren närmast händelsen som

orsakade uppsägningen, ansåg AD att det var överraskande att kommunen valde säga upp

arbetstagaren. Domstolen menade istället att förnyade stödåtgärder för arbetstagaren troligen

skulle ha lett till en stabil situation för denne. Arbetsdomstolen ansåg inte att arbetstagarens

arbetsförmåga var nedsatt i så hög grad att uppsägningen var berättigad. Saklig grund för

uppsägningen förelåg alltså inte.259

AD 2001 nr 1

I rättsfallet var frågan om det förelåg saklig grund för uppsägning av en ingenjör som led av

s.k. elöverkänslighet. Även frågan om denna kunde utföra arbete av någon betydelse för

arbetsgivaren, ett elektronikföretag, behandlades.

En ingenjör, som led av elöverkänslighet var anställd på ett elektronikföretag. Parterna var

överens om att det inte fanns någon ytterligare medicinsk rehabiliteringsåtgärd, som kunde

hjälpa arbetstagaren att bli kvitt sina besvär.260 Arbetsgivarparten ansåg att arbetstagaren pga.

dennes sjukdom inte längre kunde utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

Arbetstagarsidan hävdade däremot att arbetstagaren kunde utföra arbete av betydelse för

arbetsgivaren samt att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om

arbetsanpassning. Arbetstagaren hade sen 1990 besvärats av elöverkänslighet och hade fått

arbeta hemifrån till stor del. Sjukdomen eskalerade och i slutet arbetade arbetstagaren endast

hemifrån. Arbetsgivarens uppfattning var att de begränsningar som arbetstagarens sjukdom

medförde på arbetet, inte gick att förena med de krav som arbetet hos arbetsgivaren ställde.261

Arbetsdomstolen höll med arbetsgivaren om att ytterligare åtgärder för elsanering av

arbetsplatsen endast skulle ha marginell effekt. Även om de skulle ha viss effekt, skulle de
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inte på något avgörande sätt kunde förbättra för arbetstagarens möjligheter att delta i arbetet

sådant det bedrevs hos bolaget. Arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder avgränsas av det

faktum att åtgärderna måste ha mer än marginell effekt. Åtgärderna ska alltså ha avgörande

effekt för att förbättra möjligheterna för arbetstagaren att utföra arbete.262 Hänsyn togs till

företagets verksamhet och intresse då det fanns behov av att skydda utrustningen med hjälp av

sådan elektronisk utrustning som inte kunde installeras hos arbetstagaren pga. dennes

sjukdom. Slutsatsen blev att arbetsgivaren genom några anpassningsåtgärder, inte skulle

kunna göra det möjligt för arbetstagaren att fortsätta arbeta hos bolaget. Enligt

Arbetsdomstolen var det också visat att arbetstagaren inte heller kunde delta i arbeten hos

andra företag eller i utbildning som var förlagd på annan ort. Omplaceringsmöjligheterna

hade utförligt undersökts, både hel- och deltidsarbete och andra arbetsuppgifter.

Utredningarna ledde dock inte till något resultat. AD ansåg att omplaceringsskyldigheten var

fullgjord. Uppsägningen var sålunda sakligt grundad.263

AD 2001 nr 92

I detta rättsfall prövades hur stor inverkan arbetsplatsens storlek hade på bedömningen av hur

långtgående arbetsgivarens rehabiliterings- och arbetsanpassningsansvar var. Frågan var

huruvida ett mindre fastighetsförvaltningsföretag hade saklig grund för uppsägning av en

fastighetsskötare som pga. dammallergi inte kunde utföra en mindre del av dennes arbete som

omfattade städning.

En fastighetsskötare var anställd sedan 1984 på ett mindre fastighetsförvaltningsföretag med

sju anställda. Arbetstagaren drabbades av andningsbesvär, det konstaterades dammallergi.

Arbetstagaren kunde inte längre utföra en mindre del av sitt arbete som innefattade städning.

Överläggningar mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen påbörjades med syfte

att hitta en lösning och finna åtgärder för rehabilitering för arbetstagaren. Någon lösning

kunde de dock inte enas om. Arbetstagarsidan ansåg att en omfördelning av arbetsuppgifterna

var lösningen på problemet. Arbetsgivaren ville istället se en teknisk lösning. Någon sådan

åtgärd genomfördes inte. Den 22 november 1999 sades arbetstagaren upp pga. personliga

                                                  
262 AD 2001 nr 1 s. 32
263 AD 2001 nr 1 s. 32f



83

skäl. Arbetstagarsidan menade att arbetsgivaren inte uttömt alla möjligheter till rehabilitering

och arbetsanpassning.264

I målet var det ostridigt att arbetstagaren på grund av sin sjukdom, i vart fall utan

skyddsutrustning, var oförmögen att utföra sitt arbete till den del det bestod av städning, som

omfattade cirka tio procent av arbetstiden. Företagsläkaren ställde diagnosen dammallergi och

informerade arbetsgivaren att arbetstagaren inte kunde arbeta med städning. Ingen åtgärd

vidtogs då arbetsgivarens ståndpunkt var att det inte fanns alternativa arbetsuppgifter.

Konsekvensen var att arbetstagaren fortsatte med städarbete och senare blev denne återigen

sjukskriven.265 Yrkesinspektionen begärde att arbetsgivaren skulle utföra ett arbetstest på

arbetsplatsen på ett visst sätt iförd skyddsutrustning, men detta kom inte till stånd.

Yrkesinspektionen förbjöd arbetsgivaren att beordra arbetstagaren att utföra städarbete.266

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att det i och för sig var frågan om en liten arbetsplats

där möjligheterna till organisatoriska förändringar eller arbetsanpassning var begränsade.

Visserligen skulle en omfördelning av arbetsuppgifterna medföra vissa problem för

arbetsgivaren. Men under alla förhållanden hade det enligt domstolen inte framkommit något

hinder för arbetsgivaren att i vart fall pröva lösningen. Slutsatsen blev sålunda att

arbetsgivaren inte hade fullgjort sina skyldigheter att utreda möjligheterna för fortsatt

anställning för arbetstagaren. Saklig grund för uppsägningen förelåg därför inte. AD betonade

även betydelsen arbetstagarens medverkan i vidtagna åtgärder. Arbetstagarens bristande

medverkan till att pröva, av arbetsgivaren föreslagna tekniska lösningar på sitt problem,

ansågs i viss mån lett fram till uppsägningen.267
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AD 2002 nr 33

Rättsfallet behandlade frågan ifall Uppsala kommun hade rätt att avskeda en chaufför som i

anställningen gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av att arbetstagaren led av

alkoholberoende av sjukdomskaraktär då händelsen inträffade belystes.

Arbetstagaren hade den 15 augusti 2000 gjort sig skyldig till grovt rattfylleri vid bilkörning i

sin anställning vid renhållningen i kommunen. Kommunen som arbetsgivare hävdade att de

oförhindrat kunde hävda rattfylleri, och även smitning som saklig grund för avsked. Enligt

arbetstagarparten kunde de inträffade händelserna inte utgöra grund för vare sig uppsägning

eller avsked eftersom arbetstagaren led av alkoholmissbruk som kunde likställas som

sjukdom. Arbetsdomstolen kom mot bakgrund av utredning i målet, fram till det var visat att

arbetstagaren vid tidpunkten för den nämnda händelsen led av ett alkoholberoende av

sjukdomskaraktär. 268

Om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren får enligt 18 §

LAS avskedande förekomma.269 I förarbetena till 1974 års LAS anges att avsked endast får

förekomma i uppenbara fall av misskötsamhet eller illojalitet. Det ska handla om avsiktligt

eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande.

AD ansåg att arbetstagaren grovt åsidosatte sina åligganden mot kommunen när denne i sin

anställning körde tung lastbil med hög alkoholhalt i blodet.

Frågan var vilken innebörd arbetstagarens alkoholberoende av sjukdomskaraktär skulle ha vid

domstolens bedömning. Personliga förhållanden har vanligtvis bara i undantagsfall sådan vikt

att de kan få betydelse vid bedömningen av ett handlande som är så allvarligt att det kan

motivera ett avskedande. Arbetsdomstolen ansåg att eftersom arbetstagarens handlande var så

allvarligt togs det inte hänsyn till vid bedömningen om avskedandet skedde i konflikt med

LAS. Kommunen hade alltså rätt att skilja arbetstagaren från anställningen så som

försiggått.270
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AD 2005 nr 86

Tvisten i målet gällde om staten som arbetsgivare hade laglig grund för avskedande eller om

det fanns saklig grund för uppsägning av en kriminalvårdare som dömdes till fängelse för

narkotikabrott och dopingbrott.

Arbetstagarsidan hävdade i första hand att avskedandet skedde utan att det ens förelåg saklig

grund för uppsägning. I första hand borde arbetsgivaren ha erbjudit arbetstagaren vård och

behandling, eventuellt i förening med omplacering.271 Staten hävdade att arbetstagaren genom

sin brottslighet grovt hade åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det fanns därför inte

någon rehabiliteringsskyldighet eller i varje fall fanns inga hinder mot att avskeda

arbetstagaren med anledning av rehabiliteringsskyldighet.272

Enligt 18 § LAS får arbetstagaren avskedas då denne grovt har åsidosatt sina åligganden.

Stadgandet syftar främst på åtgärder som har vidtagits direkt mot arbetsgivaren, exempelvis

då brott begås i anställningen eller på arbetsplatsen. Även brott som har utförts utom arbetet

kan förorsaka avskedande om brottet är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan

arbetstagaren och arbetsgivaren. Med hänvisning till AD 1999 nr 47 uttalade domstolen att

samhället ser väldigt allvarligt på olovlig befattning med narkotika. Även om narkotikabrott

begås utan anknytning till arbetet kan det många gånger skada arbetsgivarens förtroende för

den anställde och göra en fortsatt anställning osäker eller till och med omöjlig. Det betyder

dock inte att en arbetstagare som har dömts för narkotikabrott alltid kan skiljas från sin

anställning.273

Arbetstagarens brottslighet saknade i detta rättsfall samband med dennes arbete eftersom att

gärningarna inte avsåg bruk eller innehav på arbetsplatsen.274 Därför bedömdes arbetstagaren

inte direkt ha åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Avgörande var istället om de

begångna brotten var ägnade att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och dennes

arbetsgivare. Arbetsdomstolen menade att arbetstagarens brottslighet stod helt i strid mot
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kriminalvårdens strävanden att bekämpa narkotikahantering och missbruk bland de intagna på

anstalterna. Domstolen betonade att brottsligheten omfattade flera olika gärningar och flera

olika preparat, vilket medförde ett fängelsestraff om fyra månader. Arbetstagarens agerande

bedömdes därför ha varit ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan honom och

arbetsgivaren.

Domstolen beaktade i vilken utsträckning arbetstagarens personliga förhållanden kunde få

betydelse för att ursäkta dennes beteende eller påverka om det förelåg skäl för avskedande.275

Med hänvisning till förarbeten och praxis uttalades att personliga förhållanden normalt inte

ska få betydelse när det gäller förfarande som kan leda till avsked. Arbetstagaren hade en

anmärkningsfri anställningstid om 10 år, brotten begicks i samband med personlig kris och

inget talade för att arbetstagaren skulle återfalla i missbruk. Trots det ansåg domstolen inte att

det förändrade bedömningen av det brottsliga agerandet.

Slutligen behandlade domstolen frågan om arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.276

Arbetsgivaren fick kännedom om arbetstagarens psykiska problem föst månaden innan den

fällande brottmålsdomen. Det var först då som situationen påverkade arbetsförmågan.

Domstolen ansåg att arbetstagarens handlande var ägnat att allvarligt skada förhållandet

mellan denne och staten. Därför fann AD att arbetstagaren hade grovt åsidosatt sina

åligganden gentemot staten som hade rätt att ta till avsked. Det fanns vid ett sådant

förhållande inte någon skyldighet för staten att försöka omplacera eller rehabilitera

arbetstagaren. Denna bedömning gjordes trots att det i kriminalvårdens handlingsprogram för

Alkohol och droger angavs att kriminalvården skulle hjälpa och stödja personer som upptäcks

använda narkotika.
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AD 2005 nr 105

Rättsfallet behandlade om det fanns saklig grund för uppsägning av en arbetstagare inom

träindustrin som led av alkoholism av sjukdomskaraktär. Uppsägningsfrågan bedömdes med

beaktande av bl.a. av arbetstagarens arbetsförmåga och de rehabiliteringsåtgärder som

arbetsgivaren hade vidtagit.

Domstolen kom fram till att bolaget under åtta års tid utförde olika åtgärder för att utföra en

rehabilitering för arbetstagaren. Åtgärderna bestod bl.a. av varningar, omplaceringar,

arbetsanpassningar, rehabiliteringsmöten, kontakter med försäkringskassan och sociala

myndigheter m.m. Rehabiliteringen verkade ha bedrivits på ett skickligt och seriöst sätt

tillsammans med försäkringskassan och den lokala fackliga organisationen.277

Utgångspunkten som domstolen antog var därför att arbetsgivaren hade uppfyllt sina

åtaganden angående rehabiliteringsskyldigheten.

Arbetstagaren hade på grund av sina problem blivit omplacerad till en för honom särskilt

anpassad tjänst. Han kunde bara utföra hälften av de absolut enklaste uppgifterna.278 Det var

framför allt inte fråga om att ge honom arbetsuppgifter som kunde omfatta någon risk för

skada. Eftersom att arbetstagaren helt saknade initiativförmåga krävde han omfattande

arbetsledning. Arbetstagaren höll betydligt lägre arbetstakt än övriga som arbetade på samma

avdelning och han var dessutom känslig för stress. Det förkom ofta att han lämnade en

arbetsuppgift innan den var helt slutförd. Domstolen drog av detta slutsatsen att det fanns

väldigt få enkla arbetsuppgifter kvar i företaget. Många befattningar var förbundna med risk

för arbetsskada eller olämpliga för en person som inte kunde hantera stress. Arbetstagarens

frånvaro var under vissa perioder relativt omfattande och i vissa fall olovlig. Vid några

tillfällen kom han berusad till arbetsplatsen. Domstolen ansåg att det fick anses utrett att

arbetstagaren inte kunde omplaceras till några för honom lämpliga arbetsuppgifter och att han

inte utförde arbete av betydelse för företaget. Trots arbetstagarens långa anställningstid ansågs

det finnas omständigheter som visade på att arbetsgivaren hade saklig grund för att skilja

honom från anställningen.
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AD 2006 nr 11

Tvisten gällde om uppsägningen av en sjuk arbetstagare var sakligt grundad och om

kommunen som arbetsgivare hade fullgjort sitt rehabiliterings- och anpassningsansvar.

Arbetstagaren genomgick rehabiliteringsåtgärder under åren 2001-2003 som var anordnade av

arbetsgivaren. Åtgärderna bestod bland annat av arbetsträning på olika ställen och

arbetsgivaren kom tillsammans med arbetstagaren överens om att dennes skulle studera för att

kunna arbeta inom skolverksamhet. De planerade studierna genomfördes emellertid inte

eftersom att arbetstagaren på eget initiativ ändrade inriktning på studierna och studerade

istället till IT-assistent. Kommunen gav arbetstagaren besked om att denne genom den nya

utbildningen inte skulle kunna få arbete hos arbetsgivaren. Med anledning av det ansåg

Arbetsdomstolen att arbetstagaren inte hade medverkat till rehabilitering på det sätt som

kunde krävas. Arbetsgivaren ansågs inte behöva fortsätta driva rehabiliteringsåtgärderna.

Arbetsgivarens skyldighet avseende rehabiliteringen av arbetstagaren var därmed fullgjord.

Frågan kvarstod om det hade funnits möjlighet för kommunen att bereda honom fortsatt

arbete genom en omplacering.279 I denna fråga accepterade bland annat AD arbetsgivarens

inställning att den av förbundet hänvisade anställningen inom barnomsorgen krävde annan

utbildning än den som arbetstagaren hade. Arbetstagaren ansågs inte ha haft tillräckliga

kvalifikationer för arbetet.280

Arbetsgivarparten menade att omplaceringsskyldigheten var fullgjord eftersom att

arbetstagaren hade avvisat ett förslag om anställning som skolmåltidsbiträde.281 Förbundet

hävdade däremot att sysselsättningsgraden var för låg och att arbetet innefattade en del tunga

lyft vilket medförde att erbjudandet var oskäligt. I domstolens bedömning lades det

arbetstagaren till nackdel att denne inte hade prövat arbetet i skolköket innan avvisandet av

erbjudandet. Arbetsdomstolen klargjorde att omplaceringsskyldigheten i 7 § LAS innebär i

princip inte någon rätt för arbetstagaren att behålla samma typ av befattning eller

anställningsvillkor som denne tidigare hade. Arbetstagaren kan exempelvis behöva godta en

lönesänkning. Lagens bestämmelser syftar primärt till att skydda en fortsatt anställning. Ett

omplaceringserbjudande som utan acceptabel anledning avböjs av arbetstagaren kan medföra

en uppsägning. Då det finns en ledig tillsvidareanställning kan det inte anses skäligt att
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erbjuda en tidsbegränsad anställning. Om det inte skulle finnas någon adekvat

tillsvidareanställning måste emellertid tidsbegränsad anställning komma i fråga för att

undvika uppsägning och fullgöra omplaceringsskyldigheten. AD konstaterade att det inte

fanns några andra lediga tillsvidareanställningar som arbetstagaren kunde ha omplacerats till.

Det fanns därmed inte heller några andra tillsvidareanställningar med högre

sysselsättningsgrad. Domstolen ansåg att erbjudande om arbetet som skolmåltidsbiträde

därför var skäligt. Uppsägningen var sakligt grundad.

AD 2006 nr 57

Rättsfallet handlade om en arbetstagare som efter en längre tids sjukskrivning blev uppsagd

från sitt arbete som postsorterare. Arbetsgivaren motiverade uppsägningen med att

arbetstagarens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt och att omplaceringsmöjligheter saknades.

Arbetstagaren hade arbetat som brevbärare, och senare som postsorterare på Posten sedan

1987. Arbetstagaren sjukskrevs 2003 bland annat på grund av värk i nacke, höger axel och

arm. Därefter återgick arbetstagaren inte i tjänst hos Posten.282

Angående arbetstagarens arbetsförmåga fann Arbetsdomstolen genom utredning i målet, att

arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen saknade arbetsförmåga för arbetet som

postsorterare. Nedsättningen av arbetsförmågan bedömdes som varaktig.283 Några ytterligare

medicinska rehabiliteringsåtgärder var inte aktuella. Arbetet som postsorterare innebar ett

monotont arbete med upprepande rörelser under tidspress. I arbetet ingick även tunga lyft.

Enligt Arbetsdomstolens mening visade utredningen att arbetstagarens hälsotillstånd var så

pass nedsatt att arbetsgivaren hade haft skäl att underlåta att pröva huruvida arbetstagaren

skulle kunna utföra sorteringsarbete med vänster hand istället för höger.284

Arbetet som postsorterare innehöll visserligen lättare moment, som arbetstagaren hade klarat.

En omfördelning av arbetsuppgifterna skulle innebära betydande praktiska och
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organisatoriska svårigheter. Det skulle också medföra ökad risk för förslitnings- och

belastningsskador för de arbetstagare som genom att fråntas mindre ansträngande

arbetsuppgifter skulle få ett mer monotont och fysiskt påfrestande arbete. Arbetsdomstolen

menade att det inte var skäligt att kräva av arbetsgivaren att plocka ihop till en särskild syssla

för den skadade arbetstagaren.285

Arbetsdomstolen fann att omständigheterna var sådana att arbetsgivaren hade rätt att underlåta

att genomföra försök med arbetsträning eftersom en sådan inte bedömdes kunna leda till

fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Uppsägningen var sakligt grundad på grund av att

arbetsförmågan avseende de erbjudna arbetsuppgifterna var varaktigt nedsatt.286

AD 2006 nr 90

I detta rättsfall behandlades frågan om det fanns saklig grund för uppsägning av en

arbetstagare som hade drabbats av förslitningsskador i axlarna. Frågan om arbetstagaren inte

längre kunde utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren togs upp.

Arbetstagaren anställdes 1992 som svetsare. Tio år senare sjukskrevs denne på grund av

förslitningsskador i axlarna. År 2005 sades arbetstagaren upp av personliga skäl som var

hänförliga till sjukdomen.287 Arbetstagaren genomgick operation och viss medicinsk

rehabilitering år 2004. Arbetsdomstolen ansåg att det var mot bakgrund av den medicinska

status som arbetstagaren innehade efter operationerna som var av betydelse i målet. Innan

operationerna kunde arbetstagaren inte anses vara medicinskt färdigbehandlad.288 Intyg från

arbetstagarens läkare, en sjukgymnast och en försäkringsläkare, uttalade inte samma

ståndpunkter angående arbetstagarens arbetsförmåga som svetsare. AD menade dock att

arbetstagarens läkare i intyg och vid förhör gav en klar bild av att arbetstagaren inte kunde

återgå till sina arbetsuppgifter utan hjälpmedel eller annan arbetsanpassning. Arbetsförmågan
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ansågs vara varaktigt nedsatt, men frågan kvarstod om det var utrett att den var så nedsatt att

arbetstagaren inte kunde utföra något arbete av betydelse för bolaget.289

Arbetsgivarparten anförde att ytterligare ergonomisk utredning inte behövdes och att det inte

fanns några hjälpmedel som kunde avhjälpa arbetstagarens situation. Vidare menade de att

arbetsfördelning inte var möjlig på grund av att det på arbetsplatsen tillämpades arbetsrotation

för att undvika belastningsskador. Produkterna tillverkades dessutom med kort

framförhållning och därmed var det inte möjligt att planera arbetsuppgifterna så att det hela

tiden fanns lätta arbetsuppgifter tillgängliga.290

Domstolen hänvisade till förarbeten och praxis i uttalandet att arbetsgivare kan vara skyldiga

att åstadkomma en omfördelning av arbetsuppgifter inom rehabiliteringsskyldigheten.291

Enligt praxis måste arbetsgivaren emellertid inte utföra en omfördelning av arbetsuppgifter

som medför ökad risk för skador hos övriga arbetstagare. I detta fall lades det arbetsgivaren

till last att det inte var utrett vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren klarade av. Det var

därmed heller inte utrett om arbetsförmågan kunde ökas med hjälp av arbetsträning eller

tekniska hjälpmedel. Domstolen ansåg att det inte var tillräckligt klarlagt om arbetstagaren

skulle kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Uppsägningen var därmed inte sakligt

grundad.292 Domstolen gav ingen betydelse till att arbetsgivarparten hade åberopat att

arbetstagaren inte hade medverkat i rehabiliteringsåtgärder.
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