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Sammanfattning
Samtidigt som Sverige saknar en sammanhållen alkoholpolitisk lagstiftning är

alkoholmissbruk ett av våra största samhällsproblem. Syftet i uppsatsen är att utreda

reglerna kring alkoholism i arbetslivet och utifrån reglerna dra slutsatser om hur

långt arbetsgivarens arbetsrättsliga rehabiliteringsansvar går. För arbetsgivare ligger

det ett betydande ekonomiskt intresse i att inte rehabilitera arbetstagare med

alkoholproblem mer än de måste enligt gällande rätt.

Huvudregeln när det gäller alkoholism hos arbetstagare är att det inte föreligger

saklig grund för uppsägning. Alkoholism anses vara en sjukdom och sjukdom

betraktas inte vara saklig grund för uppsägning. De principer som tillämpas vid

sjukdom ska gälla vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera

arbetstagaren. Det betyder vidare att arbetsgivaren måste göra

omplaceringsutredning och bedriva anpassningsarbete. Uppsägning betraktas som

det yttersta medlet när alla andra möjligheter är uttömda. Detta synsätt medför att en

tung börda läggs på arbetsgivaren. Vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren är

beroende av vilka resurser denne har att tillgå. Sjukdom kan emellertid medföra en

stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren

inte kan utföra arbete av betydelse. Om så är fallet kan nedsättningen av

arbetsförmågan åberopas som grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen gör en tredelning vid fall av arbetstagare med alkoholproblem.

Uppdelningen består av sjukdom bestående i kronisk alkoholism, arbetstagare som

vid ett enstaka tillfälle av okynne missbrukar alkohol i arbetet och arbetstagare som

är beroende av alkohol men som inte är kronisk alkoholist. I de fall då en

arbetstagare vid något enstaka tillfälle uppträder berusad bör det inte utgöra grund

för uppsägning. Undantag är tjänstens karaktär. Om beteendet upprepas ska

arbetsgivaren däremot inte behöva acceptera det.

När frågan om uppsägning på grund av alkoholproblem uppkommer är ofta

osäkerheten stor om hur det enskilda fallet ska bedömas juridiskt. Frågan om
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arbetsgivare går längre än de behöver i sina rehabiliteringsinsatser kommer att

analyseras. Likaså ställs frågan om det är ekonomiskt lönsamt för arbetsgivare att dra

in på rehabilitering vid alkoholism i förhållande till eventuella processkostnader.

Nyckelord: Alkoholism, alkoholberoende, sjukdom, rehabiliteringsansvar,

uppsägning av personliga skäl.
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Abstract

Sweden lacks a coherent alcohol policy legislation. At the same time alcohol abuse is

one of our biggest social problems. This essay aims to investigate the rules about

alcoholism in working life and based upon the current legislation and norms to draw

conclusions about how far the employer's labor law is the responsibility of

rehabilitation. For employers there is an economic interest in not to rehabilitate

workers with alcohol problems more than they have to under current law.

The main rule in the case of alcoholism among workers is that there are reasonable

grounds for dismissal. Alcoholism is considered a disease and illness are not

considered to be reasonable grounds for dismissal. The principles applied in case of

sickness shall apply. This means that the employer is obliged to rehabilitate the

worker. This means that employers must make an investigation of assignment to a

different duty and pursue adaptive work. Termination regarded as the ultimate resort

when all other opportunities have been exhausted. This approach leads to a heavy

burden on the employer. What measures may be required by the employer depends

on what resources he has available. However, disease can cause a permanent

reduction in work which is so substantial that the employee can not perform work of

importance. If so, the reduction of working capacity invoked as grounds for

dismissal.

The Labour Arbitration Court makes a three-way split in the case of workers with

alcohol problems. The division consists of persistent disease in chronic alcoholism,

workers on a single occasion of malicious abuse of alcohol at work and workers who

are dependent on alcohol but who are not chronic alcoholics. In cases where an

employee at a single time appears intoxicated should not constitute grounds for

dismissal. The exception is service in nature. However, if behavior is repeated the

employer does not have to accept it.

When the issue of dismissal because of an alcohol problem comes up is often

considerable uncertainty as to how the case must be determined legally. The issue of
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if employer goes beyond the needs of their rehabilitation efforts will be analyzed. It

also asks whether it is financially worthwhile for employers to cut back on

rehabilitation for alcoholism in relation to any litigation costs.

Keywords: Alcoholism, alcohol addiction, illness, rehabilitation responsibilities,

dismissal for personal reasons.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och introduktion till ämnet

Alkoholmissbruk är ett av våra största samhällsproblem. I Sverige beräknas det att

runt 400 000 personer har en konsumtion av alkohol som är skadlig.1 Det uppskattas

också att var tionde anställd dricker för mycket.2 Enligt Alna kostar

produktionsbortfallet på grund av arbetstagares alkoholmissbruk nästan 10 miljarder

kronor per år. Dessutom är alkoholmissbruk orsak till en stor del av samhällets

kostnader för långtidssjukskrivningar och förtidspensioner. Även för sjukvården

innebär alkoholmissbruk en stor kostnad som kräver resurser som annars hade

kunnat användas till annan sjukvård. 20 till 40 procent av skadade personer som

uppsöker akutvård är alkoholpåverkade, nattetid rör det sig om upp till 80 procent.3

Alkoholmissbruk är en ekonomisk fråga både för samhället, arbetsgivaren och för

den enskilde individen. Samtidigt är alkoholmissbruk även en fråga om mänskligt

lidande som inte bara drabbar missbrukaren utan även dennes anhöriga.4 Att leva

som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att denne dras med i

missbrukarens destruktivitet. Anhöriga kan utveckla ett beteende av medberoende.

Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens

medicinska och sociala skadeverkningar.5 Statens ansvar när det gäller att motverka

alkoholskador är att lagstifta, formulera långsiktiga mål, att nationellt följa

                                                       
1 Alna. Alna ger arbetsgivare rådgivning, utbildning och coaching i alla frågor som rör alkohol,
droger eller missbruk i arbetslivet. Alna ägs av arbetsmarknadens parter och arbetar utan vinstsyfte
sedan 1961. Alna är ett resultat av arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma intresse av en
drogfri arbetsplats.
2 suntliv.nu. suntliv.nu är en webbplats för de som arbetar i en kommun, ett landsting eller en
region. Den ger kunskap, stöd och inspiration till alla som vill förbättra sin arbetsmiljö, livsstil och
hälsa. AFA Försäkring har tagit fram webbplatsen och ansvarar för dess utveckling.
Uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR och SACO.
3Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=123897.
4 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 16.
5 Statens folkhälsoinstitut, http://www.fhi.se/sv/Tillsyn/Alkohol/.



11

konsumtions-, skade-, och missbruksutvecklingen, att erbjuda grundutbildning i

alkoholskadeförebyggande arbete och att utöva tillsyn. Statens folkhälsoinstitut har

till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå för att garantera att all försäljning av

alkohol sker ansvarfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs.

I vården görs en åtskillnad mellan beroende och missbruk av alkohol. Det handlar

inte om hur mycket som förtärs utan om vilka följder konsumtionen får för den

drabbade och dennes omgivning. Likaså gör Arbetsdomstolen en indelning av olika

alkoholproblem. Uppdelningen består av sjukdom bestående i kronisk alkoholism,

arbetstagare som vid ett enstaka tillfälle av okynne missbrukar alkohol i arbetet och

arbetstagare som är beroende av alkohol men som inte är kronisk alkoholist.6

Grundsynen är att vid klara fall av alkoholsjukdom ser Arbetsdomstolen fallen inte

som misskötsamhet, utan som sjukdom.7

Sverige saknar en sammanhållen alkoholpolitisk lagstiftning.8 Alkoholpolitiken har

istället betydelse för flera olika lagstiftningsområden. Anställningsskyddet är av stor

alkoholpolitisk betydelse eftersom arbetsplatsen är viktig för individens anpassning

till samhället.9 En målsättning inom alkoholpolitiken är att individen bör anpassas till

samhället genom arbete. I arbetsplatsens alkoholpolitiska betydelse ingår även

yrkesrollen och den sociala gemenskapen, som är viktig i det fall missbruk har

uppstått. Arbetstagare som förlorar kontakten med arbetslivet har svårare att komma

tillrätta med sitt missbruk. Inom missbrukarvården arbetar man med en helhetssyn

där familj och arbetsgemenskap är grunden. Arbetsplatsens funktion är dubbel, dels

som en producerande enhet och dels som kontaktpunkt mellan individ och samhälle.

I de fall då arbetsgivaren överväger en uppsägning av arbetstagaren med

alkoholmissbruk innebär det en målkonflikt i arbetsplatsens dubbla funktion. Att den

alkoholmissbrukande arbetstagaren får behålla sin anställning bedöms ofta som en

förutsättning för att anpassningen ska lyckas, men samtidigt kan personen innebära

en svår belastning för företaget. Den alkoholmissbrukande arbetstagaren orsakar

                                                       
6 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 419.
7 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 421.
8 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 11.
9 Stycket bygger på Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 11-26.
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vanligen kostnader i form av frånvaro, bristfälliga prestationer och

samarbetsproblem med ledning och arbetskamrater. Anställningsskyddet måste

beakta båda motstående intressen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utreda reglerna kring alkoholism hos arbetstagare

och utifrån dessa dra slutsatser om hur långt arbetsgivarens arbetsrättsliga

rehabiliteringsansvar går.

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i en hypotes. Hypotesen är att arbetsgivare

rehabiliterar mer än de är tvungna till i sina rehabiliteringsinsatser för arbetstagare

med alkoholism. Detta för att inte bryta mot lagen.

Frågeställningar som ska besvaras är:

• Vad ingår i arbetsgivarens lagliga skyldighet kring alkoholism i arbetslivet?

• Rehabiliterar arbetsgivare mer än de är tvungna till när det gäller arbetstagare

med alkoholberoende av sjukdomskaraktär?

• Är det ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren att dra in på rehabilitering vid

alkoholism i förhållande till eventuella processkostnader om saken tas till

domstol?

1.3 Metod

I denna uppsats förutsätts att läsarna har viss förkunskap om arbetsrätt.

Utgångspunkten är att de huvudsakliga läsarna av uppsatsen är handledaren,

examinatorn och studenter som läser arbetsrätt på C-nivå. Därför kommer ingen

förklaring ges av begrepp som anses vedertagna för läsarna.
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I uppsatsen använder jag mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden för att

analysera och utreda gällande rätt.10 Den gällande rätten utreds med hjälp av rådande

rättskällor, vilka innefattar lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Jag tittar på

relevant regelverk och undersöker hur gällande rätt tolkar dessa.

Lagtext, som anses ha högst dignitet av rättskällorna, finns inte i sammanhållen

form. Istället omfattar uppsatsen de olika lagar som ryms i frågeställningen. Likt

lagtext, är förarbetena en väsentlig rättskälla som används för att tolka avsikten med

angivna bestämmelser. Omfattande praxis på området finns. De jag anser mest

relevanta tas upp. Både ny och gammal praxis är inkluderad. Naturligtvis är så

aktuell praxis som möjligt önskvärd. Ändå tas till viss del gammal praxis upp

eftersom jag anser att den fortfarande är relevant som underlag för uppsatsen. Både

litteratur av arbetsrättslig och personaladministrativ art utreds i delen om doktrin.

Lagregler, förarbeten, praxis och doktrin har kritiskt granskats för att kunna fastställa

vad som faller under arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den traditionella juridiska

metoden har inte räckt till för att i helhet besvara uppsatsens övergripande syfte. Av

detta skäl har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med avsikt att belysa

uppsatsens syfte och frågeställningar mer heltäckande.

1.3.1 Intervjuer

Intervjuer har tett sig lämpliga för att kunna bilda mig en bättre uppfattning om

gällande rättsläge.

Den öppet riktade intervjun har använts som intervjuform. Denna metod definieras

av att intervjuaren i förväg bestämmer tema och respondenten får svara fritt utifrån

hans eller hennes uppfattning av temat.11 Efter respondentens svar ställs i vissa fall

även följdfrågor för att öka förståelsen av svaret.12 Problem som kan uppstå vid

användning av den öppet riktade intervjun är att riskerna för subjektivitet ökar.13 Jag

                                                       
10 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod. 5:e uppl. (2006) s. 177-179.
11 Lantz, Annika, Intervjumetodik, (2007) s 53.
12 Lantz, Annika, Intervjumetodik (2007) s 59.
13 Lantz, Annika, Intervjumetodik (2007) s 97 f.
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har haft denna risk i åtanke och innehaft ett kritiskt förhållningssätt under alla mina

intervjuer.

Intervjuerna har alla blivit transkriberade. En intervju ägde rum genom ett personligt

möte, resten skedde över telefon. Två intervjuer med varje respondent genomfördes.

Intervjuerna skedde efter en mall som respondenterna fick ta del av innan intervjun

ägde rum. Intervjumallarna finns med i uppsatsen som bilagor. Intervjuerna tog

vardera cirka tjugo minuter i anspråk. Respondenterna och de arbetsgivare de

företräder presenteras anonymt i denna uppsats. Detta för att skydda personerna och

företagen de representerar. Jag vill även omnämna att jag under arbetet med

uppsatsen försökt få till stånd intervjuer med arbetsgivarföreträdare från det privata

näringslivet men utan framgång.

1.4 Källkritik

För att försäkra uppsatsens kvalitet är det av betydande vikt att jag som författare

förhåller mig kritisk till den information som jag väljer att ta med i uppsatsen. Jag

har sökt säkerställa att källorna är pålitliga genom att använda mig av litteratur

skriven av erkända rättsvetenskapliga författare.

Internet är inte alltid en tillförlitlig källa. Därför är det av största vikt att alltid vara

noga med att kontrollera vem som är ansvarig utgivare för sidan och endast använda

sig av sidor från erkända organisationer och liknande. Jag har använt mig av pålitliga

sökmotorer och internetkällor.

1.5 Avgränsning

Alkoholproblem kan ses ur många perspektiv, exempelvis ur psykologiskt-, fysiskt-

eller medberoendeperspektiv. Denna uppsats skrivs inom arbetsrätt och därför är

uppsatsämnet inriktat på reglerna inom arbetsrätten.
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Uppsatsen är skriven ur ett arbetsgivarperspektiv. Det innebär en uteslutning av

synpunkter ur ett arbetstagarperspektiv. Alkoholproblematiken kommer alltså att ses

ur arbetsgivares synvinkel. Valet av arbetsgivarperspektiv var naturlig efter valet av

frågeställning.

Alkoholproblem kan indelas i sjukdom, enstaka supande av misskötselkaraktär och

periodsuperi. I denna uppsats ligger fokus på alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

De två andra typfallen kommer kort beröras, men inte fokuseras på.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds i kapitel 1 med en kort inledning till uppsatsens syfte och

frågeställningar. Därefter kommer uppsatsens deskriptiva del i kapitel 2. I detta

kapitel redogör jag för gällande rätt på området för alkohol inom arbetsrätten.

Kapitlet är upplagt efter digniteten i rättskällorna. Nästkommande kapitel 3 redogör

för vad som framkommit från intervjuerna med olika organisationers

arbetsgivarföreträdare med insikt i problematiken kring arbetstagare med

alkoholproblem. Kapitel 4 är en analys av de slutsatser som kunnat dras utifrån vad

som framkommit i uppsatsen med övergripande fokus på frågeställningen.

Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna i kapitel 5.
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2. Den lagliga gränsen för arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar

2.1 Lag

Sverige har ingen sammanhållen alkoholpolitisk lagstiftning. I den alkoholpolitiska

propositionen 1976/77:108 om alkoholpolitiken samt SkU 1976/77:40 om

alkoholpolitik framläggs endast ett alkoholpolitiskt program. Där utpekas också de

myndigheter som har det centrala ansvaret för alkoholpolitiken. Vidare anges

riktlinjer för lagstiftningen om tillverkning, handel och förvaring av alkoholhaltiga

drycker. Reglering kring alkoholmissbruk finns i följande lagar.

2.1.1 Lag (1982:80) om anställningsskydd

När frågan om uppsägning på grund av alkoholproblem uppkommer är ofta

osäkerheten stor om hur det enskilda fallet ska bedömas juridiskt.14

Anställningsskyddet har en viktig del i den lagliga styrningen kring arbetstagares

alkoholmissbruk. Anställningsskyddet anger både arbetsgivarens och arbetstagarens

förpliktelser mot varandra. För arbetsgivaren anger anställningsskyddet främst

skyldigheter att bidra till rehabilitering och anpassning av den missbrukande

arbetstagaren. För arbetstagaren anger anställningsskyddet dennes förpliktelser.

Anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren förpliktigar arbetstagaren

att fullgöra sina åtaganden. Arbetstagaren har också en skyldighet att inte skada

arbetsgivaren genom illojala beteenden. Arbetstagaren anses även skyldig att

prestera nytta för arbetsgivaren.15 Dessa principer har grundläggande betydelse för

anställningsavtalet. Anställningsskyddet innebär att domstolen i varje enskilt fall
                                                       
14 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 419.
15 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 12.
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måste ta ställning till om en arbetsgivare som sagts upp av personliga skäl har

fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet. Praxis i anställningsskyddsmål

har stor betydelse för normbildningen i arbetslivet och detta gäller även

normbildning rörande alkoholmissbruk.16

I 7 § LAS anges att uppsägning från arbetsgivarens sida alltid måste vara sakligt

grundad. Denna regel utgör en bas i det arbetsrättsliga regelsystemet.17 I

anställningsskyddslagen finns också en uttrycklig föreskrift om skyldighet för

arbetsgivaren att uppge de omständigheter som åberopas som grund för en

uppsägning.18 Anställningsskyddslagen innehåller också vissa regler om varsel och

samråd vid uppsägning. Åtskillnad görs mellan uppsägning på grund av

driftsmässiga skäl och uppsägning på grund av omständigheter hänförliga till

arbetstagaren personligen. Vid uppsägning på grund av omständigheter hänförliga

till arbetstagaren personligen ska den enskilde arbetstagaren varslas om uppsägning

minst två veckor i förväg. För organiserade arbetstagare gäller att den fackliga

organisationen ska varslas samtidigt som arbetstagaren.19

Kravet på saklig grund för uppsägning av en arbetstagare innefattar en

intresseavvägning.20 Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka om de problem han

har för avsikt att lösa genom uppsägningen kan lösas på annat sätt. Arbetsgivaren

förutsätts själv göra en intresseavvägning innan uppsägningen verkställs, vilken

sedan kan prövas av domstol. Anställningsskyddslagen får anses innehålla ett

principiellt förbud mot uppsägning på grund av sjukdom som endast i undantagsfall

kan bortses ifrån.21

Tillämpningen av begreppet saklig grund vid uppsägning av personliga skäl utmärks

av ett avtalsrättsligt bedömningssätt.22 En given omständighet för att arbetstagaren

ska kunna sägas upp är att denne har brutit mot eller misslyckats med att uppfylla en

                                                       
16 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 13.
17 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 76.
18 9 § LAS.
19 30 § 1 st LAS.
20 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 101.
21 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 422.
22 Stycket bygger på Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 86-87.
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avtalsförpliktelse. Däremot är det inte av lika stor betydelse om arbetstagaren uppfört

sig förkastligt enligt vanliga samhällsnormer. Denna princip följer

anställningsskyddets grundläggande syfte att ge arbetstagaren en självständig och

respektabel position på arbetsplatsen. Vilket avtalsbrott som helst är dock inte

tillräckligt tungt vägande för att uppsägningen ska vara tillåten. Ett krav är att det rör

sig om en central avtalsförpliktelse som är av väsentligt intresse för arbetsgivaren.

2.1.2 Arbetsmiljölag (1977:1160)

I AML finns också vissa regler kopplade till alkoholmissbruk hos arbetstagare, även

om lagen inte innehåller några bestämmelser som är särskilt inriktade på alkohol.

Alkoholproblem har ingen särställning vilket gör att arbetsgivaren får hantera det

enskilda fallet i enlighet med de allmänna principer som anges i AML. Mer specifika

principer finns emellertid i Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

En grundläggande princip i arbetsmiljörätten är att arbete och arbetsmiljö ska

anpassas till individen.23 Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsplatsen och

arbetsuppgifterna till de variationer som normalt förekommer mellan människor, och

dessutom anpassa arbetet för personer som har en begränsad arbetsförmåga på något

sätt. Arbetsgivaren är skyldig att kontinuerligt bedriva anpassningsarbete.24 Om en

arbetstagare drabbas av sjukdom är arbetsgivaren skyldig att delta i rehabiliteringen

genom att medverka till omplacering eller att anpassa arbetsuppgifterna till den

sjukes förutsättningar.

Arbetsgivaren har ansvar för rehabiliteringsinsatser. Det innebär att arbetsgivaren

ska uppmärksamma behov av rehabilitering, utreda och vidta åtgärder som motsvarar

arbetstagarens rehabiliteringsbehov.25 Dessutom innebär rehabiliteringsansvaret att

arbetsgivaren ska finansiera insatserna. Arbetsmiljölagen och lagen om allmän

försäkring innehåller regler om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och

                                                       
23 3 kap 3 § AML.
24 3 kap 2 § AML.
25 Zanderin, Lars m. fl., Arbetsmiljörätt och rehabilitering (1993) s 114.
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rehabilitering, men dessa regler tar främst sikte på s.k. yrkesinriktad rehabilitering av

sjuka och skadade arbetstagare. Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

är också beroende av de ekonomiska förhållandena i företaget och en avvägning

måste göras mellan kostnaderna för åtgärderna och arbetsgivarens skyldigheter mot

arbetstagaren.

2.1.3 Lag (1962:381) om allmän försäkring

Enligt lagen om allmän försäkring är arbetsgivare skyldiga att göra

rehabiliteringsutredning för sina anställda.26 Utredningen ska vara underlaget för

vilka rehabiliteringsåtgärder som vidtas. Arbetsgivaren har ansvar för att en

utredning görs och att den systematiskt används i det förebyggande

arbetsmiljöarbetet.

2.1.4 Lag (1991:1047) om sjuklön

Genom sjuklönelagen har arbetstagarna givits en lagstadgad rätt att vid sjukdom

behålla en viss del av den lön och de anställningsförmåner som skulle ha utgått om

de fullgjort sina arbetsuppgifter, Sjuklön utbetalas under de första 14 dagarna, med

80 procent av lönen, av arbetsgivaren.

Enligt 4 § sjuklönelagen utgår sjuklön till den som har nedsatt arbetsförmåga på

grund av sjukdom. Frågan kan ställas om frånvaro på grund av alkoholmissbruk

berättigar till sjuklön. Om alkoholmissbruk ska anses falla under sjuklönelagens

sjukdomsbegrepp finns inte definierat vare sig i lagtexten eller i dess förarbeten.27

Frågan om alkoholmissbruk omfattas av sjukdomsbegreppet kommer att vidare

utredas senare i uppsatsen.

                                                       
26 Zanderin, Lars m. fl., Arbetsmiljörätt och rehabilitering (1993) s 115.
27 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 69.
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2.2 Förarbeten

I propositionen 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd m.m. anges det

att:

"En typ av förseelser som bör kunna medföra uppsägning utgörs av onykterhet i

tjänsten. Det är emellertid ingalunda givet, att en enstaka förseelse av det slaget

skall kunna utgöra grund för uppsägning. Som regel torde tvärtom som förutsättning

för uppsägning böra gälla, att förseelsen upprepats".28

Uttalandet gör gällande att onykterhet i tjänsten kan endast i undantagsfall bli

föremål för uppsägning. Här anges att det endast vid upprepade fall av onykterhet i

tjänsten kan bli aktuellt med uppsägning. Vidare i propositionen anges det emellertid

att inte ens upprepade fall av onykterhet i tjänsten kan vara grund för avsked:

"Onykterhet i tjänsten och liknande fall av misskötsamhet bör däremot enligt min

mening normalt inte kunna föranleda avskedande, inte ens om det är fråga om

upprepade förseelser. Undantagsvis torde dock avskedande kunna bli aktuellt vid

onykterhet i tjänsten".29

Följaktligen behandlas avsked på grund av onykterhet i tjänsten som ett undantag.

Undantaget gäller även då onykterhet inträffat vid upprepade tillfällen. I särskilt

grova fall kan emellertid inte avsked uteslutas. För att avsked med omedelbar verkan

ska kunna åberopas krävs i regel att det rör sig om en arbetstagare med ansvarsfulla

arbetsuppgifter eller att arbetstagaren framkallat fara för andra personers liv eller

hälsa.30 Om dessa rekvisit inte finns och det är fråga om enstaka tillfällen räcker det

förmodligen inte för avsked. Tvärtom kan det i prop. 1973:129 utläsas att förseelsen

måste ha upprepats. Som försvårande omständigheter bör sannolikt arbetstagarens

ställning vara eller om förseelsen skett i samband med någon annan form av

misskötsamhet.31

                                                       
28 Prop. 1973:129 s 125.
29 Prop. 1973:129 s 150.
30 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 419-420.
31 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 420.
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Onykterhet i tjänsten är i normalfallet ett brott mot avtalsförpliktelserna.32 I

förarbetena betraktas dock brott mot avtalsförpliktelserna på grund av onykterhet i

tjänsten inte som så väsentlig att det omedelbart kan ligga till grund för

uppsägning.33 Upprepade och medvetet begångna förseelser av onykterhet på arbetet

kan vara uttryck för en bristande vilja att samarbeta, vilket däremot är ett brott mot

en central avtalsförpliktelse. Ett exempel på en central avtalsförpliktelse är

lojalitetsplikten, som innebär att arbetstagaren ska undvika att uppföra sig på ett

sådant sätt att denne orsakar arbetsgivaren skada. Som grund för uppsägning räcker

det dock inte att arbetstagaren har gjort sig skyldig till en central avtalsförpliktelse.

Arbetstagaren måste också ha varit medveten om att beteendet inte accepteras av

arbetsgivaren. Det anses försvårande om en arbetstagare trots tillsägelser vidhåller ett

beteende som strider mot anställningsavtalet. Ett sådant beteende gör arbetstagaren

olämplig för fortsatt tjänst. Det som ofta blir avgörande är arbetstagarens vilja att

anpassa sig till normerna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att försöka

komma till rätta med fysiska och kunskapsmässiga brister i arbetstagarens

arbetsförmåga.

I prop. 1973:129 anges att sjukdom kan medföra en stadigvarande nedsättning av

arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av

betydelse. I så fall bör denna nedsättning av arbetsförmågan kunna åberopas som

grund för uppsägning. Uppsägning kan dock inte bli aktuellt förrän arbetstagaren får

rätt till sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. I varje fall

bör uppsägning inte komma i fråga så länge den sjuke arbetstagaren uppbär

sjukpenning från försäkringskassa.34

Sammanfattningsvis kan det av prop. 1973:129 konstateras att onykterhet i tjänsten

är ett brott mot anställningsavtalet som inte är bagatellartat. Onykterhet ska inte

rutinmässigt leda till uppsägning, istället ska arbetsgivaren försöka utreda vad som

kan ligga bakom händelsen.

                                                       
32 Stycket bygger på Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 86-88.
33 Prop. 1973:129 s 150.
34 Prop. 1973:129 s 126.
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Som tidigare påpekats anger prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken ett

alkoholpolitiskt program.35 Den innehåller riktlinjer för lagstiftningen om

tillverkning, handel och förvaring av alkoholhaltiga drycker. Syftet med

propositionen är att söka undanröja orsakerna till alkoholmissbruk och motverka ett

bruk av alkohol som leder till skador.36 Propositionen innehåller ingen information

om hur onykterhet i tjänsten ska hanteras.

Prop. 1990/91:140 om arbetsmiljö och rehabilitering innehåller ett avsnitt om

arbetsanpassning och rehabilitering. Där fastställs att arbetsmiljölagen ska ha en

bestämmelse om att arbetsgivare ska se till att det på arbetsställe i hans verksamhet

ska finnas en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och

rehabiliteringsverksamhet.37 Det innebär att arbetsgivaren ska vidta förändringar och

anpassa arbetsmiljön så att den passar enskilda personer som utför arbetet och som

behöver särskilt anpassade arbetsförhållanden för att kunna utföra sina

arbetsuppgifter. Att ta hänsyn till arbetstagarens förutsättningar kan t.ex. innebära en

bedömning av vilka arbetsuppgifter och befattningar som är lämpliga i det enskilda

fallet. Ett grundläggande syfte med arbetsgivaransvaret för arbetsmiljö- och

rehabiliteringsarbetet är dels att förebygga ohälsa och olycksfall, dels att underlätta

återgång i arbete för dem som drabbats av sjukdom eller skada.38 Skyldigheten att

anpassa arbetsmiljön omfattar alla åtgärder som kan krävas med stöd av

arbetsmiljölagen. När det gäller arbetsgivaransvaret innebär rehabiliteringsbegreppet

yrkesinriktade rehabiliteringsinsatser med åtgärder kan vara utbildning,

arbetsträning, yrkesvägledning och så vidare. Arbetsanpassning innebär åtgärder i

arbetsmiljön, exempelvis tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska arbetsmiljön

och ändringar av arbetsorganisation, arbetsfördelning och arbetstider. Anpassning av

arbetsmiljön kan ofta vara en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering.39 Trots

bestämmelsen om arbetsanpassning finns det en gräns för hur mycket som kan

krävas av en arbetsgivare. Var den gränsen går kan inte arbetsmiljölagen ange. I

                                                       
35 Se avsnitt 2.1.
36 Prop. 1976/77:108 s 1.
37 Prop. 1990/91:140 s 43.
38 Prop. 1990/91:140 s 46.
39 Prop. 1990/91:140 s 46.
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prop. 1990/91:140 markeras emellertid att möjligheterna att anpassa arbetsvillkoren

har ökat genom den tekniska utvecklingen och genom allt bättre kunskaper inom

rehabiliteringsområdet. Det måste avspeglas i vad som kan krävas av arbetsgivaren.40

2.3 Praxis

För att finna svar på vad som ingår i arbetsgivarens lagliga skyldighet kring

alkoholism hos arbetstagare, är en utredning av Arbetsdomstolens domar om

uppsägning och alkoholism nödvändig.

Trots osäkerheten kring hur ett enskilt fall av onykterhet i tjänsten ska bedömas

juridiskt när det kommer till uppsägning finns klara principer.41 Onykterhet i tjänsten

ses närmast som ett uttryck för misskötsamhet eller likgiltighet inför

arbetsuppgifterna eller arbetskamraterna. Som ett uttryck för misskötsamhet skiljer

sig inte bedömningen nämnvärt från andra yttringar av misskötsamhet. Däremot blir

bedömningen en annan i de fall då missbruket är av sjukdomskaraktär. I själva verket

är det svårt att sätta upp generella principer för hur man bedömer fall av

alkoholmissbruk hos arbetstagare. Istället skiljer man mellan olika situationer.

Arbetsdomstolen gör en uppdelning mellan "sjukdom bestående i kronisk

alkoholism" och arbetstagare som "vid ett enstaka tillfälle av okynne missbrukar

alkohol i arbetet". Dessutom talar de också om "en arbetstagare som är beroende av

alkoholen som inte är kronisk alkoholist".42 Av detta kan konstateras att

Arbetsdomstolen ofta behandlar alkoholproblem som en form av sjukdom.

Vad gäller de mer misskötsamhetsbetonade fallen av alkoholförtäring kan det endast

i grava fall av onykterhet i tjänsten leda till avskedande.43 För att avskedande ska

kunna åberopas krävs det i regel att det rör sig om en arbetstagare med ansvarsfulla

arbetsuppgifter eller att arbetstagaren framkallat fara för andra personers liv eller

                                                       
40 Prop. 1990/91:140 s 47.
41 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 419.
42 AD 1979:87.
43 Se avsnitt 2.2.
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hälsa. Om dessa rekvisit inte finns och det är fråga om enstaka tillfällen räcker det

förmodligen inte till avsked.

Från Arbetsdomstolen finns omfattande praxis rörande uppsägning på grund av

alkoholmissbruk. Bedömningen av praxis på området uppsägning på grund av

alkoholism kan sägas göras utifrån ett antal punkter. Dessa punkter kommer nedan

att tas upp en och en och lämpliga rättsfall utredas i anslutning till varje punkt.

2.3.1 Intresseavvägningen

I kravet saklig grund för uppsägning innefattas en intresseavvägning.

Intresseavvägningen innebär att arbetsgivaren ska undersöka om de problem som

avses lösas med uppsägning kan lösas på annat sätt. Arbetsgivaren förutsätts själv

göra en intresseavvägning innan uppsägningen verkställs. Intresseavvägning innebär

att arbetsgivaren beaktar arbetstagarens intresse av att behålla anställningen. Intresset

av att behålla anställningen kan inte avgöras utifrån om dennes alkoholberoende är

av sjukdomskaraktär eller inte. Istället är det arbetstagarens behov av anställningen

för att kunna leva ett normalt socialt liv som ska utredas. För de arbetstagare där

arbetet är den enda normala sociala tillvaron finns ett mycket stort behov av

anställningen. I intresseavvägningen beaktas också arbetsgivarens intressen. Störst

tyngd från arbetsgivarens sida har intresset av att komma tillrätta med försummelser

från arbetstagarens sida. Ordervägran, olovlig frånvaro och andra former av

nonchalans är exempel på sådana försummelser som skadar arbetsgivarens

verksamhet. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att försöka utreda orsakerna

bakom arbetstagarens beteende.44

I rättsfallet AD 1982:133, Svenska Industritjänstemannaförbundet mot Svenska

Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp och Sveriges Lokalradio Aktiebolag i

Stockholm, var det fråga om en journalist på en radiostation. Denne hade sagts upp

från sin anställning på grund av personliga skäl. Till grund för uppsägningen

                                                       
44 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 133-134.
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åberopades misskötsamhet i form av onykterhet i tjänsten, olovlig frånvaro och sena

ankomster. Dessutom åberopades bristande arbetsförmåga trots att journalisten på

försök hade omplacerats till en särskilt inrättad, personlig befattning med enklare

arbetsuppgifter. Arbetstagarens fackförbund väckte talan och yrkade att

uppsägningen skulle förklaras ogiltig. Fackförbundet åberopade att arbetstagaren led

av alkoholism av sjukdomskaraktär. I målet fanns ett intyg om alkoholsjukdom,

utfärdat av en läkare med specialistkompetens. Arbetsdomstolen påpekade att

journalistens klandervärda uppträdande inte utan vidare kan läggas denne till last

som misskötsamhet. Istället kan det vara en följd av alkoholsjukdomen.

Arbetsdomstolen gjorde därvid en prognos  om journalistens förmåga att

fortsättningsvis sköta sina arbetsuppgifter.45 Det utreddes även vilka

omplaceringsmöjligheter som fanns, vilka krav som kunde ställas på arbetskamrater,

fackförbund och andra. Arbetsdomstolen kräver ett betydande mått av

hänsynstagande från omgivningens sida. Arbetsdomstolen påpekade emellertid att

det kunde bli allt för besvärande problem för arbetsgivaren om anställningen

kvarstod. Exempel på möjliga problem Arbetsdomstolen tog upp var om journalisten

inte själv var motiverad att komma till rätta med sin sjukdom, om journalisten skulle

företräda arbetsgivaren utåt eller om denne utgjorde en säkerhetsrisk.

Arbetsförmågan kunde också vara så reducerad att det inte skäligen kunde krävas att

anställningen kvarstod. Arbetsdomstolen konstaterad vidare att arbetsgivaren hade

vidtagit de åtgärder som skäligen kunde krävas. Den för journalisten särskilt skapade

befattningen behövde inte kvarstå då det visat sig omöjligt att genom den återanpassa

journalisten till tidigare arbetsuppgifter. Istället uttalade Arbetsdomstolen att

uppsägningsfrågan skulle ställas i relation till journalistens ursprungliga anställning.

Mot denna bakgrund fann Arbetsdomstolen att arbetstagarens arbetsförmåga som

reporter hade nått en så stadigvarande och väsentlig nedsättning att arbetstagaren inte

längre kunde anses utföra arbete av betydelse. Därför ansåg Arbetsdomstolen att

uppsägningen varit sakligt grundad. Uppsägningen av journalisten godtogs.

I rättsfallet 2000:111, Lärarnas Riksförbund mot Luleå kommun, blev utgången an

annan. Fallet handlar om att kommunen sagt upp en gymnasielärare på grund av att
                                                       
45 AD 1982:133, s 1048. Mer om prognos i avsnitt 2.4.1.
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denne under flera års tid haft hög frånvaro på grund av alkoholmissbruk. Efter en

medicinsk utredning kunde Arbetsdomstolen fastslå att alkoholmissbruket kunde

jämställas med sjukdom. Vidare kunde Arbetsdomstolen fastställa att kommunen

under flera år vidtagit de åtgärder som skäligen kunde krävas.

Rehabiliteringsåtgärderna hade lett till förbättring och frånvaron hade minskat

påtagligt under ungefär två år. Därefter hade gymnasieläraren några dagars frånvaro

utan läkarintyg och ett tag därpå ytterligare frånvaro. Efter denna frånvaro sades

gymnasieläraren upp. Enligt Arbetsdomstolen var det överraskande att kommunen i

det läget valde att säga upp arbetstagaren. Arbetsdomstolen menade istället att

utvecklingen snarare indikerade på att nya stödinsatser behövdes för att fortsätta de

stabila framstegen. För Arbetsdomstolen var det avgörande om arbetstagarens

arbetsförmåga vid tiden för uppsägningen var stadigvarande nedsatt så denne inte

kunde utföra arbete av betydelse för kommunen. Arbetsdomstolen bedömde att

arbetsförmågan inte var så nedsatt mot bakgrund av gymnasielärarens låga frånvaro

tiden innan uppsägningen. Uppsägningen bedömdes inte vara sakligt grundad.

2.3.2 Sjukdomsbegreppet

När det gäller klara falla av alkoholism har Arbetsdomstolen antagit ett synsätt som

innebär att dessa fall inte betraktas som misskötsamhet utan som sjukdom.46

Tyngdpunkt vid bedömning av dessa fall har frågan om vad arbetsgivaren rimligen

bör tåla med hänsyn till sjukdomens natur, arbetsplatsens förhållanden och andra

omständigheter. Dit hör arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 §

anställningsskyddslagen, rehabiliterings-skyldighet enligt 22 kap. lagen om allmän

försäkring och skyldigheten att genomföra individinriktade arbetsmiljöinsatser enligt

3 kap. arbetsmiljölagen.

Rättsfallet AD 1978:139, Svenska Metallindustriarbetareförbundet mot Sveriges

Verkstadsförening och Aktiebolaget Volvo, gällde två gravt alkoholiserade

arbetstagare. Här lade Arbetsdomstolen fram principiella utgångspunkter till grund

                                                       
46 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 421.
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för bedömningen. Arbetsdomstolen uttalade att anställningsskyddslagen får anses

innehålla ett principiellt förbud mot uppsägning på grund av sjukdom som kan

bortses ifrån i undantagsfall. Exempel på sådana undantagsfall är när en arbetstagare

inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Vad gällde de två berörda

arbetstagarna kom Arbetsdomstolen fram till att den ena klarade sitt arbete utan

större problem, medan den andre inte längre klarade arbetsuppgifterna eller

arbetstakten. Dennes arbetsförmåga bedömdes emellertid inte vara så väsentligt och

stadigvarande nedsatt att arbetstagaren inte kunde utföra arbete av betydelse.

Arbetsdomstolen fann att det inte förelåg saklig grund för uppsägning av någon av

arbetstagarna.

AD 1982:121, Grafiska Fackförbundet mot Tidningarnas Arbetsgivareförening och

Allers Förlag AB, handlar om en grafiker som efter ett stort antal frånvarotillfällen

sagts upp. Grafikern hade varit onykter på arbetsplatsen vid ett flertal tillfällen under

många år. Arbetstagaren hade genomgått omfattande rehabilitering för sitt

alkoholmissbruk, men utan resultat. Dessutom hade det förekommit varningar och

omplaceringsförsök. Tre olika läkare hade intygat att grafikern led av kronisk

alkoholism. Ingen kritik framfördes mot arbetsgivarens hantering av rehabiliteringen.

I detta fall tog Arbetsdomstolen hjälp av Socialstyrelsen för att utreda om alkoholism

är av sjukdomskaraktär. Socialstyrelsen uttalade bland annat:

"Det kan --- konstateras att alkoholorsakade skador/störningar på organismen

tveklöst faller under sjukdomsbegreppet, även om de inte är av kronisk natur. Ett

alkoholmissbruk utan beroende är däremot aldrig en sjukdom. Själva beroendet kan

emellertid vara av sjukdomskaraktär. Avgörandet måste baseras dels på missbrukets

art och grad och dels på vad som ur behandlingssynpunkt är lämpligast. Endast

läkare, väl förtrogen med alkoholfrågorna, kan i det individuella fallet och efter

noggranna undersökningar avgöra när missbruket nått sådan intensitet att det kan

anses vara av sjukdomsvalör".47

Avskedandet underkändes eftersom Arbetsdomstolen menade att de händelser som

kunde beskrivas som en följd av alkoholsjukdomen inte kunde åberopas som grund
                                                       
47 AD 1982:121, s 985.
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för uppsägning. Arbetsdomstolen underströk att sjukdom inte får läggas till grund för

uppsägning. Vidare menade Arbetsdomstolen också att problemen på arbetsplatsen

inte var värre än att de kunde hanteras. Därför ansåg Arbetsdomstolen att det som

motiverade uppsägningen inte kunde uppväga det avsevärda intresse arbetstagaren

hade av att behålla anställningen (intresseavvägningen).

Rättsfallet AD 2002:33, Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Uppsala

kommun, handlar om huruvida en kommun haft rätt då de avskedat en chaufför som

i sin anställning gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. I fallet låg mycket av

tyngdpunkten på att utreda om arbetstagaren vid tiden för händelsen led av ett

alkoholberoende som var av sjukdomskaraktär. Fackförbundet hävdade att

chauffören led av alkoholberoende av sjukdomskaraktär, vilket medför att

avskedandet av denne därför bör ogiltigförklaras och rehabiliteringsutredning

påbörjas. Kommunen å sin sida menade att det inte fanns någon missbrukshistorik

och att det därför inte förelåg någon anledning för en rehabiliteringsutredning av

chauffören. Efter avskedet hade chauffören vårdats på behandlingshem. Därifrån

fanns läkarintyg på att arbetstagaren haft alkoholproblem sedan många år tillbaka.

Vid en diagnostisk genomgång framkom att kriterierna för alkoholberoende mer än

väl uppfylldes. Det måste således bedömas som troligt att chauffören vid tidpunkten

för trafiknykterhetsförseelsen led av ett alkoholberoende. Vad gäller frågan om

arbetsgivaren haft laga skäl för avskedandet ansåg Arbetsdomstolen att chauffören

grovt åsidosatt sina åligganden mot kommunen genom att köra tung lastbil med hög

alkoholhalt i blodet.  Enligt 18 § anställningsskyddslagen får avskedande ske om

arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen menade att chaufförens handlande varit av så allvarligt slag att det

kan motivera avskedande. Frågan var dock vilken betydelse som skulle tillskrivas att

arbetstagaren vid tillfället led av alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

Arbetsdomstolen kom fram till att personliga förhållanden typiskt sett endast i

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

handlande som är av sådant allvarligt slag att det kan motivera ett avskedande. I detta

fall ansåg Arbetsdomstolen att chaufförens handlande hade varit av så allvarligt slag

att vad som framkom om hans alkoholberoende inte kunde tillskrivas en sådan
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betydelse att avskedandet skett i strid med anställningsskyddslagen. Kommunen

hade alltså haft rätt att skilja honom från anställningen.

AD 2005:105, Skogs- och träfacket mot Trä- och möbelindustriförbundet och

Aktiebolaget Gustaf Kähr, ställer frågan om det var rätt att säga upp en man som led

av sjuklig alkoholism. Fallet handlar om en arbetstagare som sades upp av personliga

skäl då arbetsförmågan var påverkad av dennes sjukliga alkoholism. Arbetsgivaren

hade vidtagit en rad olika rehabiliteringsåtgärder avseende arbetstagaren under ett

tiotal år. Arbetsdomstolen bedömde det som att rehabiliteringsverksamheten skötts

professionellt och anser att bolaget fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet. Sedan tre

år tillbaka hade mannen haft en för honom speciellt anpassat arbete. Mannen kan

endast utföra de enklaste arbetsuppgifterna, har mycket låg arbetstakt och utför sina

arbetsuppgifter på otillfredsställande sätt. Därav kan arbetstagaren inte omplaceras

till något arbete i den egentliga produktionen. Arbetstagaren har mycket hög

frånvaro. Mot denna bakgrund anser Arbetsdomstolen att mannen inte kan utföra

arbete av betydelse för bolaget. Bolaget hade saklig grund för att säga upp

arbetstagaren.

2.3.3 Säkerhetsaspekten

Som tidigare klarlagts utgör inte alkoholism grund för uppsägning.48 Endast vid

undantagsfall kan det godtas. Ett sådant undantag är säkerhetsaspekten. Om det med

hänsyn till alkoholproblem föreligger omfattande säkerhetsrisker för arbetstagaren

själv, arbetskamraterna eller andra kan det finnas saklig grund för uppsägning. En

utredning från fall till fall om säkerhetsaspekten är emellertid nödvändig.

Ett exempel på rättsfall där man åberopat säkerhetsaspekten som saklig grund för

uppsägning är i AD 1977:223, Sveriges Fartygsbefälsförening mot Sveriges

Redareförening och Malmros Rederi AB. Det gällde uppsägning av en

fartygsbefälhavare som under en tvåårsperiod vid upprepade tillfällen varit så

påverkad av alkohol att denne inte skulle kunnat ingripa om det hänt något allvarligt
                                                       
48 Se avsnitt 2.2 och 2.3.2.
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på fartyget. I detta fall bedömde Arbetsdomstolen att fartygsbefälhavaren genom sitt

beteende visat sig olämplig för sitt ansvarsfulla arbete. Rederiet hade haft saklig

grund för uppsägning. Detta undantagsfall kan emellertid endast åberopas vid klara

fall av olämplighet. Arbetstagarens ansvarsfulla ställning var här en avgörande

omständighet.

Ett liknande rättsfall är AD 1986:51, Staffan S i Örebro mot Staten genom

kriminalvårdsstyrelsen. Rättsfallet handlar om en vårdare vid en kriminalvårdsanstalt

som sagts upp med åberopande av att denne till följd av sitt alkoholmissbruk inte är

lämplig att utöva sin tjänst. Arbetstagaren yrkade på ogiltigförklaring av

uppsägningen och att alkoholismen var av sjukdomskaraktär. Mot bakgrund av att

arbetstagaren bedömdes vara en säkerhetsrisk på arbetsplatsen, ansåg

Arbetsdomstolen att uppsägningen var sakligt grundad.

Rättsfallet AD 2009:22, fackförbundet SKTF mot Norrköping kommun, utreder

frågan om avskedandet av en kommunanställd var sakligt grundad efter att denne

druckit alkohol i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter. Dessutom hade

arbetstagaren i anslutning till arbetsdagens slut kört bil med kommunens logotyp

med en alkoholkoncentration uppgående till 1,2 promille i blodet. Vid bedömningen

av om arbetstagarens  handlande varit så allvarligt att det berättigat kommunen till att

avskeda honom måste följande beaktas. Bilfärden var visserligen kort men

arbetstagaren körde bilen med en alkoholkoncentration i blodet som överskred den

straffrättsliga gränsen för grovt rattfylleri. Han körde också bilen intill ett fritidshem

för barn och ungdomar. Det torde finnas en påtaglig risk för förtroendeskada för

kommunen då deras arbetstagare dels varit alkoholpåverkad i sitt arbete, dels i

anslutning till arbetet kört bil berusad. Dessutom har kommunens förtroende för

arbetstagaren skadats av det inträffade. Enligt 18 § anställningsskyddslagen får

avskedande ske om arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot

arbetsgivaren. Arbetsdomstolen anser att den berörda arbetstagarens handlande

inneburit att han har grovt åsidosatt sina åligganden mot kommunen. Handlande har

alltså varit av ett sådant allvarligt slag att det kan föranleda ett avskedande. Till

skillnad från vad som gäller vid en prövning av om saklig grund för uppsägning
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föreligger vägs personliga omständigheter normalt inte in vid bedömningen av om

saklig grund för avskedande föreligger.49 I de fall ett handlande är av så allvarligt

slag att det i sig kan motivera ett avskedande kan personliga förhållanden alltså

endast undantagsvis anses ha sådan tyngd att de kan få betydelse vid bedömningen

av handlandet. Vad som framkommit om arbetstagarens personliga förhållanden är

enligt Arbetsdomstolens mening inte av sådan karaktär att de bör tillmätas betydelse

för bedömningen. Arbetstagaren förnekade att han skulle ha missbruksproblem och

det framkom inte heller omständigheter som visade på att det. Därför anser

Arbetsdomstolen att kommunen inte har rehabiliteringsskyldighet mot arbetstagaren.

SKTF påstod inte heller att arbetstagaren vid tidpunkten för avskedandet led av ett

alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Arbetsdomstolen finner att kommunen har

haft rätt att skilja arbetstagaren från anställningen på det sätt som har skett.

2.3.4 Arbetstagares medverkan i rehabilitering

Arbetstagare som av arbetsgivaren erbjuds rehabilitering för sitt missbruk är skyldig

att delta. Om en arbetstagare utan giltigt skäl vägrar delta i de rehabiliteringsinsatser

som arbetsgivaren tillhandhåller kan det få till följd att arbetsgivaren anses ha

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Om så är fallet kan inte arbetstagaren göra

anspråk på att få behålla sin anställning. Om arbetstagaren å andra sidan anstränger

sig att bli fri från sitt alkoholmissbruk, bör denne inte förlora det betydelsefulla stöd

som arbetet innebär.50

Rättsfallet AD 1998:20, SEKO - Facket för Service och Kommunikation mot staten

genom Kriminalvårdsstyrelsen, gällde en vårdare vid ett häkte. Vårdaren led av

kronisk alkoholism och hade under flera år varit frånvarande från arbetet under

perioder. En av grunderna som staten åberopade var att vårdaren inte hade medverkat

i försöken att rehabiliteras. Vårdaren hade avvisat vård på behandlingshem och

därefter hade staten inte gjort fler rehabiliteringsförsök. Arbetsdomstolen fann, trots

                                                       
49 AD 2009:22 s 13.
50 Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis (2008) s 166.
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vägran från arbetstagaren att delta i rehabilitering, att arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar inte hade fullgjorts då det gått för lång tid sedan arbetstagaren

erbjudits rehabilitering fram till uppsägningen. På grund av tidsaspekten kunde inte

rehabiliteringsvägran åberopades som grund för uppsägning. Arbetsdomstolen fann

inte heller att vårdaren på grund av sitt alkoholberoende utgjorde en säkerhetsrisk i

sitt arbete eftersom denne hade god sjukdomsinsikt. Inte heller ändrades

bedömningen av det faktum att vårdaren vid två tillfällen dömts för misshandel av

sin sambo. Anledningen var att detta gjorts på vårdarens fritid. Likaså kunde inte

vårdarens frånvaro från arbetet åberopas som tillräckligt skäl till uppsägning.

Arbetsdomstolens slutsats blev att uppsägningen inte var sakligt grundad.

2.3.5 Alkoholism på stora arbetsplatser

Arbetsdomstolen tar hänsyn till arbetsplatsens storlek då den bedömer hur stora

resurser som finns att klara de problem som uppstår när en alkoholiserad arbetstagare

finns bland personalen.

I rättsfallet AD 1978:139, Svenska Metallindustriarbetareförbundet mot Sveriges

Verkstadsförening och Aktiebolaget Volvo, gäller det ett storföretag.51 Den

omständigheten tog Arbetsdomstolen i beaktade eftersom bedömningen var att som

storföretag finns det resurser att klara de problem som kan uppstå i samband

arbetstagares alkoholism. Arbetsdomstolen uttalade att om frågan gällt ett mindre

företag skulle de berörda svårigheterna kunnat tillmätas sådan betydelse att saklig

grund för uppsägning hade förelegat. I detta fallet bedömdes det istället inte föreligga

saklig grund för uppsägning.

2.3.6 Sammanfattning av praxis

                                                       
51 Mer om rättsfallet i avsnitt 2.3.2.
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Konstateras kan att huvudregeln när det gäller alkoholism hos arbetstagare är att det

inte är saklig grund för uppsägning. Anledningen är att alkoholism anses vara en

sjukdom och sjukdom är inte saklig grund för uppsägning.

Vid en eventuell uppsägning på grund av alkoholism ska arbetsgivaren beakta

arbetstagarens intresse av att behålla anställningen. Domstolsprövningen sker i två

steg. För det första prövas om en giltig uppsägningsgrund föreligger. Om det inte

finns en giltig uppsägningsgrund ogiltigförklaras uppsägningen. För det andra prövar

Arbetsdomstolen om arbetsgivaren tagit hänsyn till arbetstagarens intresse av att

behålla anställningen i tillräckligt omfattning.52

Det arbetsgivarintresse som har särskild tyngd är intresset av att komma tillrätta med

försummelser från arbetstagarens sida. Ordervägran, frånvaro och nonchalans är

exempel på sådana försummelser som arbetsgivaren måste ha möjlighet att komma

tillrätt med. Arbetsgivaren har emellertid en skyldighet att utreda orsakerna bakom

arbetstagarens beteende. Säkerhetsaspekten är en tungt vägande faktor vid

bedömning av olämplighet för arbetet.

Innan arbetsgivaren överväger uppsägning ska denne ha uppfyllt sitt

rehabiliteringsansvar och utrett möjligheten för omplacering till en befattning där

kraven på den anställde inte ställs lika höga.

2.4 Doktrin

2.4.1 Sjukdomsbegreppet

Rättsuppfattningen vad gäller missbruk av alkohol kan sammanfattas med

utgångspunkt i tre typfall.53 Missbruket kan vara av så allvarlig art att arbetstagaren

lider av alkoholism. Om så har konstaterats är utgångspunkten att arbetstagarens

                                                       
52 Källström, Kent, Alkoholpolitik och arbetsrätt (1992) s 132.
53 Glavå, Mats, Arbetsrätt (2001) s 326.
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missbruk ska betraktas som sjukdom. I de fall då en arbetstagare vid något enstaka

tillfälle uppträder berusad bör det inte utgöra grund för uppsägning, undantag är

tjänstens karaktär. Om beteendet upprepas ska arbetsgivaren däremot inte behöva

acceptera det.

En utgångspunkt i doktrin är den av AD etablerade tredelningen av alkoholmissbruk.

Den personaladministrativa litteraturen gör på samma sätt uppdelning av missbruk

av alkohol. Tobutt, Eriksson m.fl. delar upp det i berusning, missbruk och

beroende.54 Berusning används för att beskriva en kortvarig skadlig effekt av

alkohol. Missbruk av alkohol beskriver kortvariga eller långvariga effekter som ger

problem för individer eller samhället i stort. Beroende är ett tvångsmässigt

alkoholbruk. Beroendet kan vara av fysisk eller psykisk art. Också Ljung gör en

uppdelning.55 Ljung talar om missbruk och beroende. Med missbruk avses en person

som använder alkohol på ett sätt som innebär fysisk, psykisk eller social skada. Med

beroende avses ett allvarligare tillstånd av sjukdomskaraktär där personen utvecklat

en kärleks- och tillitsrelation till alkoholen. Ett missbruk kan med tiden övergå i ett

beroende. Wetterberg skiljer mellan brukare, riskbrukare, missbrukare och

beroende.56 Riskbrukarna dricker så mycket att de kan få problem, missbrukarna är

så stora konsumenter att de redan har problem.

Glavå refererar till Arbetsdomstolens fall nummer 133 från 1982 där det görs

principiella uttalanden.57 Vid alkoholberoende av sjukdomskaraktär ska beteendet

inte utan vidare betraktas som misskötsamhet. Istället ska de principer som tillämpas

vid sjukdom gälla. Sjukdom kan emellertid medföra en stadigvarande nedsättning av

arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av

betydelse. Om så är fallet kan nedsättningen av arbetsförmågan åberopas som grund

för uppsägning.

                                                       
54 Tobutt, Clive, Eriksson, Jan m.fl., Att hantera alkohol- och andra drogproblem i arbetslivet:
För kvalitet och säkerhet (2003) s 19.
55 Ljung, Fredrik, Alkohol och droger på jobbet - En chefshandbok (2007) s 19.
56 Wetterberg, Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet (2009) s 12.
57 Glavå, Mats, Arbetsrätt (2001) s 327.



35

Grundsynen är att vid klara fall av alkoholsjukdom ser Arbetsdomstolen fallen inte

som misskötsamhet, utan som sjukdom.58 Tyngdpunkten vid bedömningen ligger på

frågan om vad som rimligen bör tålas av arbetsgivaren med hänsyn till sjukdomens

natur, arbetsplatsens förhållanden och andra sådana omständigheter. Dit hör

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket

anställningsskyddslagen, rehabiliteringsskyldighet enligt 22 kap lagen om allmän

försäkring samt skyldigheten att genomföra individriktade arbetsmiljöinsatser enligt

3 kap arbetsmiljölagen.

I de fall då en arbetstagare blivit uppsagd på grund av ett beteende som bottnar i ett

alkoholberoende av sjukdomskaraktär ska Arbetsdomstolen göra en så kallad

prognos.59 Prognosen behandlar arbetstagarens förutsättningar att fortsättningsvis

sköta sina arbetsuppgifter. Häri ligger också vilka omplaceringsmöjligheter som

finns och krav som kan ställas på arbetskamraterna, fackföreningen och andra.

Arbetstagarens uppträdande ska inte utan vidare läggas denne till last som

misskötsamhet. Särskilt gäller det beteende som är en följd av alkoholsjukdomen.

Underlåtenhet att passa tider och frånvaro som inte är styrkt på brukligt sätt är

exempel på följder av alkoholsjukdomen.

Ur en ekonomisk synvinkel är det i arbetslivet ett större problem med måttlighets-

och riskbrukarna av alkohol än vad alkoholmissbruk till följd av sjukdom är.60

Arbetstagarna med alkoholberoende av sjukdomskaraktär lämnar ofta arbetslivet

eller marginaliserats, så att de inte kan förstöra så mycket runt omkring sig.

Kostnaderna för dem ligger snarare på socialtjänst och sjukvård. Måttlighets- och

riskbrukarna står däremot ofta mitt i verksamheten och orsakar därför större skador.

Framför allt är måttlighets- och riskbrukarna fler än missbrukarna, och därför kan de

förhållandevis lägre kostnaderna för var och en av dem ändå sammantagna bli

betydligt högre.

                                                       
58 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 421.
59 Glavå, Mats, Arbetsrätt (2001) s 327 och Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 425.
60 Wetterberg, Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet (2009) s 73.
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2.4.2 Uppsägning

Uppsägning på grund av alkoholmissbruk betraktas som det yttersta medlet när alla

andra möjligheter är uttömda.61 Detta synsätt medför att en tung börda läggs på

arbetsgivaren.62 Vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren blir i hög grad

beroende av vilka resurser denne har att tillgå. Det vanliga är dessutom att även

arbetskamrater och fackförbund gör en insats för arbetstagaren. Vid bedömningen av

en uppsägnings giltighet eller ej handlar mycket om hur mycket arbetsgivaren och

arbetskamraterna i fortsättningen ska behöva tåla.63 Större fokus ligger på det än vad

det gör på de faktiska situationer som har inträffat till följd av alkoholsjukdomen.

Bristande arbetsresultat enligt anställningsavtalet är en form av misskötsamhet från

arbetstagarens sida. Bristande arbetsresultat till följd av sjukdom intar emellertid en

särställning.64 Särställningen beror på att det bristande arbetsresultatet normalt inte

handlar om en ovilja från arbetstagarens sida. Den principiella inställningen är den

att sjukdom inte utgör grund för uppsägning. Som regel bör nedsättningen i

prestationsförmåga leda till att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder för att

underlätta arbetet för arbetstagaren. Detta kan ske genom särskilda anordningar på

arbetsplatsen eller förflyttning till mindre krävande arbete.

Vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan det ändå i vissa fall föreligga

saklig grund för uppsägning.65 Uppsägning kan emellertid inte bli aktuellt förrän

stödjande åtgärder har genomförts. De stödjande åtgärderna ska dessutom ha varit

konstruktiva och insatser gjorts för att överbygga problemen. Vid grava fall av

onykterhet i tjänsten kan det enligt förarbetena till anställningsskyddslagen (prop

1973:129 s 150) leda till avskedande med omedelbar verkan.66 Denna möjlighet

berör de mer misskötsamhetsbetonade fallen av alkoholförtäring i kombination med

ett arbete med ansvarsfulla arbetsuppgifter eller säkerhetsrisk för exempelvis
                                                       
61 Se exempelvis Glavå, Lunning, Öman och Danhard.
62 Glavå, Mats, Arbetsrätt (2001) s 328 och Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis (2008) s 166.
63 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 424.
64 Danhard, Erik, Advokatfirman Cederquist, Skiljande från tjänsten - de personliga skälen, Ny
Juridik (2007) nr 3, s 40.
65 Danhard, Erik, Advokatfirman Cederquist, Skiljande från tjänsten - de personliga skälen, Ny
Juridik (2007) nr 3, s 51.
66 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 419.
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arbetskamraternas liv. Är det istället fråga om en enstaka förseelse räcker det

förmodligen inte till en uppsägning.67 Krav för uppsägning ska kunna bli aktuellt är

att förseelsen har upprepats. Återfall, arbetstagarens ställning och om förseelsen har

skett i kombination med någon annan form av misskötsamhet är exempel på sådant

som kan påverka utfallet för om en uppsägning är sakligt grundad eller ej.

Arbetsdomstolen har genom en lång rad rättsfall allmänt klarlagt förutsättningarna

för att uppsägning ska kunna bli aktuellt vid en arbetstagares sjukdom.68

Arbetsdomstolen har uttalat att sjukdomen i sig normalt sett inte utgör grund för

uppsägning. Uppsägning kan däremot komma ifråga om det är klarlagt att

arbetstagarens arbetsnedsättning är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan

utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. I samband till detta har Arbetsdomstolen

krävt att arbetsgivaren har kartlagt arbetstagarens brister och möjligheter samt

noggrant övervägt möjligheterna till omplacering. Vad gäller omplacering har

Arbetsdomstolen uttalat att det ibland kan begäras att arbetsgivaren samlar ihop

arbetsuppgifter från olika håll i företaget för att eventuellt kunna erbjuda

arbetstagaren arbete.

Danhard redovisar en praktisk mall för hur behandlingen av arbetstagare som till

följd av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga kan ske.69 Det handlar till en början om

en utredningsfas där arbetsgivaren utreder arbetstagarens individuella begränsningar

och möjligheter. Utredningen bör även innehålla redogörelse för vilka sysslor som

utförs i verksamheten och arbetsplatsens möjligheter att vidta olika former av

insatser. När utredningen är slutförd handlar det om att vidta åtgärder för att om

möjligt få arbetstagaren tillbaka i arbete. Insatserna kan handla om arbetsanpassning

eller tekniskt stöd. Arbetsgivaren kan också göra organisatoriska åtgärder genom att

undersöka om det är möjligt att omplacera arbetstagaren eller att omfördela

arbetsuppgifter mellan arbetstagare. Uppsägning kan komma ifråga först när

                                                       
67 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 420.
68 Danhard, Erik, Advokatfirman Cederquist, Skiljande från tjänsten - de personliga skälen, Ny
Juridik (2007) nr 3, s 41.
69 Danhard, Erik, Advokatfirman Cederquist, Skiljande från tjänsten - de personliga skälen, Ny
Juridik (2007) nr 3, s 51.
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tillräckliga åtgärder vidtagits och när det genom åtgärderna klarlagts att

arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

När arbetsgivare överväger uppsägning av arbetstagare med alkoholproblem krävs

som tidigare anförts en intresseavvägning.70 Arbetstagarens intresse av att behålla

anställningen vägs då mot arbetsgivarens intresse av att komma tillrätta med

försummelser från arbetstagarens sida. Uppsägning får i regel inte ske och endast i

de fall då alkoholmissbruket medför sådana allvarliga svårigheter på arbetsplatsen att

det framstår som nödvändigt att tillgodose arbetsgivarens intresse.71 Vid

avvägningen ska beaktas huruvida arbetsgivaren gjort vad som skäligen kan krävas

för att komma tillrätta med problemen utan att behöva tillgripa uppsägning. På detta

område följer av gällande rätt att arbetsgivaren måste tåla ett visst mått av

svårigheter och olägenheter. Däremot är för den skull inte alkoholmissbruk på

arbetsplatsen något godtagbart.

Rättsfallet AD 2002:26 handlar om en arbetstagare som på sin fritid kört

arbetsgivarens logotypmärkta tjänstebil rattfull. Under bilfärden stjäl arbetstagaren

en verktygslåda från en husbil och färden slutar med att denne kör in i en betongvägg

och kvaddar arbetsgivarens bil. Arbetstagaren blir sedermera dömd för stöld, grovt

rattfylleri och smitning. Däremot menar Arbetsdomstolen att avskedandet av

arbetstagaren inte var sakligt grundat eftersom brotten inte direkt var riktade mot

arbetsgivaren. I rättsfallet AD 2002:33 har ett liknande händelseförlopp, med

skillnaden att Arbetsdomstolen kommer till en annan bedömning.72  Här anses

arbetsgivaren istället ha saklig grund för avsked då arbetstagaren kört rattfull i

tjänsten. Arbetsdomstolens mening är att arbetstagaren grovt åsidosatt sina

åligganden hos arbetsgivaren och att handlandet var av så allvarligt slag att det kunde

föranleda ett avskedande. Skillnaden i utgången av fallen är beroende av två

faktorer.73 Den första faktorn gäller anknytningen till anställningen och

arbetsgivarens verksamhet. I AD 2002:26 skedde brotten på fritiden och var inte

                                                       
70 Se avsnitt 2.3.1.
71 Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis (2008) s 165.
72 Läs mer om AD 2002:33 i avsnitt 2.3.2.
73 Lag & Avtal nr.11 (2005) s 27.
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direkt riktade mot arbetsgivaren. Därmed bedömdes anknytningen till arbetsgivaren

som förhållandevis svag. I AD 2002:33 var däremot sambandet med arbetsgivarens

verksamhet uppenbar. Den andra faktorn som Arbetsdomstolen bedömt olika är

arbetstagarens personliga förhållanden. I AD 2002:26 tog Arbetsdomstolen hänsyn

till att arbetstagaren haft återkommande depressioner. Motsvarande hänsyn togs inte

i AD 2002:33 trots att arbetstagaren led av alkoholism av sjukdomskaraktär.

Skillnaden i bedömningen beror på att Arbetsdomstolen i fall 2002:33 ansåg att det

handlade om ett otvetydigt fall som kunde leda till avskedande. Därför skulle de

personliga förhållandena inte tillskrivas avgörande betydelse.

2.4.3 Arbetstagarens medverkan i rehabilitering

Avsevärd betydelse måste tillskrivas arbetstagarens egen inställning till sin

sjukdom.74 Visar arbetstagaren sig oemottaglig för den hjälp och det stöd som

erbjuds är detta ett skäl i sig att godta att anställningsförhållandet bryts. Om

arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering som erbjuds kan dennes

vägran få till följd att arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Då

kan inte arbetstagaren längre göra anspråk på att få behålla sin anställning.75 I regel

krävs emellertid flera försök till rehabilitering från arbetsgivarens sida för att

rehabiliteringsansvaret ska anses fullgjort.76

2.4.4 Säkerhetsaspekten

Hänsyn måste tas till att alkoholmissbruket emellanåt påverkar arbetstagaren.

Underlåtenhet att passa tider och frånvaro som inte är styrkt på brukligt sätt är

exempel på följder av alkoholsjukdomen som inte utan vidare kan läggas denne till

last som misskötsamhet. Däremot kan problemen ibland bli alltför besvärande för

arbetsgivaren. Exempelvis om arbetstagaren företräder arbetsgivaren utåt eller om
                                                       
74 Glavå, Mats, Arbetsrätt (2001) s 328 och Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis (2008) s 166.
75 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 426.
76 Se exempelvis AD 1998:20.
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arbetstagaren utgör en säkerhetsrisk i arbetet för sig själv eller andra. Omfattande

och ständig frånvaro i förening med starkt reducerad arbetsförmåga kan leda till att

arbetstagaren gör en så ofullständig arbetsinsats att det inte skäligen kan krävas att

anställningsförhållandet ska bestå.77 Emellertid kan problemen ofta lösas genom

omplacering.

Enligt Arbetsdomstolen kan en sjuk arbetstagare avstängas från arbetet om dennes

sjukdom tar sig sådana uttryck att vederbörande utgör en fara för arbetskamraterna.78

Arbetsdomstolen menar däremot att det i många fall kan vara bättre med samtal och

informella tillsägelser och erinringar.

2.4.5 Att hantera alkoholproblem i arbetslivet

Det finns omfattande litteratur av personaladministrativ art för hur alkoholproblem i

arbetslivet bör hanteras. Samtlig litteratur förespråkar alkoholpolicy som en viktig

del i det förebyggande arbetet.79 En alkoholpolicy klargör vad som gäller i viktiga

avseenden.

Wetterberg talar om arbetslivets nyckelroll för samhällets hantering av

alkoholproblem.80 Wetterberg menar att det är viktigt att öka insatserna på

arbetsplatserna. Det beror inte på att arbetsplatsen har "skulden" till problemen, utan

därför att på arbetsplatsen finns den bredaste möjligheten att nå många riskbrukare.

Arbetsplatsen är en lämplig arena för förebyggande åtgärder. Insatser på

arbetsplatserna kan spela en viktig roll för att begränsa alkoholbruket och uppmuntra

måttligheten. Det är effektivt att göra insatser där de många måttlighets- och

riskbrukarna kan nås, långt innan de skulle komma i kontakt med socialtjänsten eller

sjukvården.81 I arbetet med att nå riskbrukarna kan de fackliga organisationerna och

skyddsombuden spela en viktig roll. Kostnaderna för missbruket och riskbruket är

                                                       
77 Glavå, Mats, Arbetsrätt (2001) s 327-328.
78 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 421.
79 Se exempelvis Wetterberg, Ljung och Tobutt, Clive, Eriksson, Jan m.fl.
80 Wetterberg, Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet (2009) s 71.
81 Wetterberg, Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet (2009) s 93.
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ofta så stora att det gör det motiverat för företag och förvaltningar att satsa resurser

på förebyggande åtgärder. Det finns ett samspel mellan samhället i stort och

arbetsplatserna, där åtgärder på olika områden kan förstärka varandra.82

Anställda på alla nivåer som har problem med alkohol är mer benägna att ta ledigt, är

mindre effektiva, gör fler misstag och råkar ut för fler olyckor i jämförelse med

anställda som inte har problem med alkohol.83 Arbetsgivaren märker de första

tecknen på alkoholproblem genom minskad effektivitet.84 Det är viktigt att se och

uppmärksamma dessa tecken och symptom. Arbetstagarens kollegor har också en

viktig funktion i att uppmärksamma alkoholproblem. Kollegor uppmärksammar ofta

symptomen tidigare än arbetsgivaren. Det är viktigt att kollegorna rapporterar om

alkoholproblem. Som arbetsgivare är det viktigt att "utveckla känselspröt" för tecken

på alkoholmissbruk.85 Det handlar inte om att leta efter missbruk, utan att när tecken

och symptom visas är det viktigt att på ett tidigt stadium ta itu med dem.

Alkoholproblem kräver professionella rehabiliteringsinsatser.86 Därför krävs det i

regel att en extern vårdgivare tas in så fort som möjligt. Ändå är det viktigt att

personalfunktionen och chefen aktivt deltar i processen. Chefen fyller också en

viktig funktion då arbetstagaren ska återgå till arbetet. För att en rehabilitering ska

bli framgångsrik krävs det att chefen, personalfunktionen, arbetstagaren och en

extern vårdgivare t i l lsammans planlägger och dokumenterar

rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringsplanen ska innehålla planerade

rehabiliteringsinsatser, plan för återgång i arbete och uppföljning. Ljung poängterar

vikten av att rehabiliteringsplanen innefattar ett rehabiliteringskontrakt som

undertecknas av arbetsgivaren, arbetstagaren och eventuell facklig representant.87

Arbetstagaren bör göras medveten om att om inte rehabiliteringsplanen genomförs

som överenskommet kan det ytterst leda till att anställningen ifrågasätts.
                                                       
82 Wetterberg, Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet (2009) s 72.
83 Tobutt, Clive, Eriksson, Jan m.fl., Att hantera alkohol- och andra drogproblem i arbetslivet:
För kvalitet och säkerhet (2003) s 28.
84 Tobutt, Clive, Eriksson, Jan m.fl., Att hantera alkohol- och andra drogproblem i arbetslivet:
För kvalitet och säkerhet (2003) s 41.
85 Tobutt, Clive, Eriksson, Jan m.fl., Att hantera alkohol- och andra drogproblem i arbetslivet:
För kvalitet och säkerhet (2003) s 44.
86 Ljung, Fredrik, Alkohol och droger på jobbet - En chefshandbok (2007) s 85.
87 Ljung, Fredrik, Alkohol och droger på jobbet - En chefshandbok (2007) s 88.
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2.4.6 Sammanfattning av doktrin

Doktrin följer AD:s struktur kring tredelningen av alkoholmissbruk. Den

personaladministrativa litteraturen följer uppdelningen, endast uttryckssätten skiljer.

Fokus vid bedömning av en eventuell uppsägning i samband med alkoholsjukdom

ligger på vad som rimligen bör tålas av arbetsgivaren med hänsyn till sjukdomens

natur, arbetsplatsens förhållanden och andra sådana omständigheter.

I de fall då en arbetstagare blivit uppsagd på grund av ett beteende som bottnar i ett

alkoholberoende av sjukdomskaraktär görs en prognos som behandlar arbetstagarens

förutsättningar att fortsättningsvis sköta sina arbetsuppgifter.

Uppsägning på grund av alkoholmissbruk betraktas som det yttersta medlet när alla

andra möjligheter är uttömda. Uppsägning kan däremot komma ifråga om det är

klarlagt att arbetstagarens arbetsnedsättning är så väsentlig att arbetstagaren inte

längre kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Om missbruket innebär en

säkerhetsrisk för exempelvis arbetskamraterna kan uppsägning komma ifråga.

Om arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering som erbjuds kan

dennes vägran få till följd att arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt

rehabiliteringsansvar. Då kan inte arbetstagaren längre göra anspråk på att få behålla

sin anställning.

Det finns en rad olika omständigheter som påverkar bedömningen vid fall av

alkoholsjukdom hos en arbetstagare. Lunning framhåller att det är viktigt att, innan

en intresseavvägning görs, också rikta uppmärksamheten på en rad andra

förhållanden av betydelse: Är det alkoholsjukdom som är orsaken? Finns det

läkarutlåtande? Har det förekommit varningar, omplaceringsförsök eller liknande?

Vilka stödjande åtgärder har vidtagits från arbetsgivarens och fackförbundets sida?
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Har andra organ kopplats in? Har det skett i tillräcklig tid i förväg? Vad kan styrkas

ha inträffat nu och tidigare? 88

Vidare menar Lunning att i samband med intresseavvägningen kan det finnas

anledning att ställa följande frågor: Vilka praktiska problem uppkommer på

arbetsplatsen? Accepteras motsvarande problem om orsaken är en annan? Fullgör

arbetstagaren godtagbara arbetsprestationer och i så fall hur ofta? Uppkommer det

störningar på arbetsplatsen (säkerhetsrisker, samarbetsproblem etc.)? Kan

arbetsgivaren kritiseras för att inte ha hanterat problemet med omsorg? Vilken

möjlighet har arbetstagaren att skaffa sig ett annat arbete? Hur god är prognosen?

Och kanske som en sista utväg - kan problemet lösas temporärt genom sjukskrivning

istället för genom uppsägning?89

En alkoholpolicy är en viktig del i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

Arbetslivet har en nyckelroll i samhällets hantering av alkoholproblem eftersom

möjligheten att nå riskbrukarna är stor. Kostnaderna för missbruket och riskbruket är

ofta så stora att det gör det motiverat för företag och förvaltningar att satsa resurser

på förebyggande åtgärder.

Det första tecknet på alkoholproblem hos en arbetstagare är minskad effektivitet.

Arbetsgivare bör vara uppmärksamma på tecken och symptom på alkoholmissbruk.

Om beroendet upptäcks i ett tidigt stadium är det bra både för arbetsgivaren och

arbetstagaren.

För att en rehabilitering ska bli framgångsrik krävs det att chefen,

personalfunktionen, arbetstagaren och en extern vårdgivare tillsammans planlägger

och dokumenterar rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringsplanen ska innehålla

planerade rehabiliteringsinsatser, plan för återgång i arbete och uppföljning.

                                                       
88 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 428.
89 Lunning, Lars m.fl., Anställningsskydd (2006) s 428.
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3. Hur hanteras alkoholism i arbetslivet?

3.1 Intervju med avdelningschef för arbetsrätt och

anställningsfrågor vid ett av Sveriges universitet.90

Respondenten arbetar vid universitetets personalavdelning och har stor erfarenhet av

alkoholrelaterade problem bland anställda. Universitetet är en stor arbetsplats med

många anställda. Av den orsaken har de relativt omfattande erfarenhet av

alkoholrelaterade problem bland personalen. Hur stort problemet är går i vågor.

Framför allt angav avdelningschefen jul, påsk och midsommar som stora

problemområden.

3.1.1 Hantering och rehabilitering

                                                       
90 Intervju 2010-04-12 och 2010-05-19.
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Universitetet har en alkoholpolicy som utgångspunkt för hantering av onykterhet i

tjänsten. I det första skedet då en situation uppkommer har universitetet som

utgångspunkt att stötta och hjälpa personen i fråga.  Arbetet utgår ifrån samtal och i

viss mån kontroll av den missbrukande personen. Kontrollen sker exempelvis genom

prover som visar om personen har druckit alkohol eller inte. Avdelningschefen

underströk vikten av dokumentation under de samtal som förs med personen.

Prefekten på de olika institutionerna är den arbetsgivarföreträdare som har kontakt

med den berörda personen. Personalavdelningen, som avdelningschefen för

arbetsrätt och anställningsfrågor tillhör, fungerar som ett stöd för prefekten. Målet

för samtalen, mellan prefekten och arbetstagaren, i början av processen är att nå en

överenskommelse om hur framtiden ska bli. Viktigt är att överenskommelsen är

något båda parter är villiga att arbeta utifrån.

En rehabiliteringsutredning görs i samarbete med företagshälsovården. Universitetet

satsar mycket resurser på rehabilitering. Fokus ligger på att hjälpa den missbrukande

arbetstagaren och inte på pengar och lagregler. Universitetet arbetar utifrån att hjälpa

– inte att personen ska avsluta sin anställning. Utgångspunkten är att onykterheten är

ett problem som måste lösas.

Alkoholmissbrukets karaktär utreds i samarbete med företagshälsovården. Om det

rör sig om sjukdom, periodsuperi eller enstaka supande av misskötselkaraktär

bedöms av en specialiserad läkare. Universitetets inställning är att ta stort ansvar

oavsett vilken typ av alkoholberoende arbetstagaren har. Utredningen av

alkoholmissbrukets karaktär syftar mer till att konstatera vilken typ av rehabilitering

arbetstagaren behöver, än för att ta reda på hur långt arbetsgivaransvaret går.

Avdelningschefen medger att universitetet ibland drar rehabiliteringsansvaret längre

än de behöver. Anledningen till det är att universitetet är en statlig myndighet och

därmed politiskt styrd. De ska rehabilitera mer än en privat arbetsgivare.

3.1.2 Omplacering, uppsägning och säkerhet
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Omplacering är en relativt ovanlig utväg på universitetet. Om omplacering skulle bli

aktuellt blir sker det först i den senare delen av processen. En eventuell omplacering

är också beroende av arbetets karaktär ur säkerhetssynpunkt. Om personen

exempelvis arbetar med kemiska vätskor där det krävs ett säkert handhavande för att

inte orsaka skador kan det bli tal om en tillfällig omplacering. Säkerhetsrisker i

arbetet kan medföra att processen mot uppsägning går fortare. Om det blir

arbetsmiljöproblem för organisationen ser man situationen som allvarligare.

Exempel på arbetsmiljöproblem för organisationen är om den alkoholmissbrukande

personen har ansvar för nycklar.

Vägen till uppsägning är lång. Universitetet erbjuder många rehabiliteringar och

annan form av stödverksamhet innan uppsägning blir aktuellt. Den missbrukande

personens deltagande i rehabiliteringarna och den eventuella säkerhetsrisken är

emellertid exempel på sådant som kan leda till en snabbare väg till uppsägning.

Vanligare än uppsägning är att den berörda personen erbjuds en form av

avgångsvederlag i utbyte mot att avsluta sin anställning. Personen erbjuds då ett

antal månadslöner i utbyte mot att anställningsavtalet bryts. Ett utköp kan bli aktuellt

exempelvis efter att den missbrukande personen inte deltagit i rehabilitering som

erbjudits eller om personen inte har förändrat sitt beteende efter flera

rehabiliteringar.

Kontakt med den berörda personens fackförbund blir inte aktuellt förrän behandling

sätts in eller om en varning utges. Avdelningschefen för arbetsrätt och

anställningsfrågor på universitetet uppgav att kontakten med facket var god.

3.1.3 Ekonomi

Att erbjuda många rehabiliteringar till anställda vid behov är en kostsam process och

därför får institutionerna centralt ekonomiskt stöd vid uppkommen situation.

Avdelningschefen medgav att de är generösa vid rehabiliteringar. Universitetet tar
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inte situationer med alkoholproblematik hos personalen till process, utan satsar

istället på rehabilitering.

3.1.4 Vad anser respondenten om Arbetsdomstolens bedömningsgrunder

för arbetstagare med alkoholproblem?

På frågan om vad avdelningschefen anser om Arbetsdomstolens bedömningsgrunder

för arbetstagaren med alkoholproblem svarade denne att det är rätt att stort ansvar

ligger på arbetsgivaren. ”Vem ska annars ha ansvaret?” blev följdfrågan.

Avdelningschefen påpekade att arbetstagaren också har ett stort ansvar genom att

delta i rehabiliteringen. Avdelningschefen tycker inte frågan är av rättvisekaraktär.

Däremot tycker avdelningschefen att det borde finnas en tydligare gränsdragning för

hur stor rehabiliteringsinsats som krävs. Idag råder stor otydlighet kring hur mycket

som ska tillåtas. Avdelningschefen anser att det borde vara lättare att komma vidare i

processen.

Vidare skulle avdelningschefen vilja satsa mer på det förebyggande arbetet kring

onykterhet i tjänsten. Ett förebyggande arbete med en tydlig hanteringsmodell hade

varit ett ökat stöd för prefekterna ute på universitetets institutioner.

3.2 Intervju med en förhandlare vid HR-staben på ett av

Skånes sjukhus.91

Förhandlaren arbetar på den sjukhusövergripande personalavdelningen.

Respondenten fungerar som stöd för personalansvariga på respektive

sjukhusdivision. Förhandlaren har svårt att ange hur stort problem sjukhuset har med

                                                       
91 Intervju 2010-04-12 och 2010-05-19.
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alkoholberoende bland personalen då inga slumpvisa tester genomförs. Den

information som finns är tillkommen på förekommen anledning.

3.2.1 Hantering och rehabilitering

Sjukhuset är i en process då de arbetar med att ta fram en policy kring alkohol.

Onykterhet i tjänsten ses ur ett rehabiliterande perspektiv där utgångspunkten är att

bli av med missbruket, inte missbrukaren. Då ett fall av onykterhet hos en anställd

uppdagas görs en rehabiliteringsutredning i samarbete mellan arbetstagaren,

arbetsgivaren och företagshälsovården.

Sjukhusets verksamhet är politiskt styrd. Av den anledningen är organisationens

arbetsgivaransvar vidare än andra verksamheters. Sjukhuset arbetar för att uppnå

målet om ”den goda arbetsplatsen”. Det målet innebär att det satsas mycket resurser

på rehabilitering. Organisationen tar inte fall av onykterhet till domstol. Istället löses

problem genom rehabilitering, eller i svåra fall genom lokal eller central

tvisteförhandling.

I samarbete med företagshälsovården görs en utredning om karaktären på

missbruket. Om det rör sig om enstaka superi betraktas det som misskötsamhet och

då får arbetstagaren en varning. Om det istället handlar om alkoholmissbruk av

sjukdomskaraktär sätts rehabilitering in. Förhandlaren anger att sjukhusets

utgångspunkt är att göra mer än det måste genom arbetsgivaransvaret.

Förhandlaren menar att sjukhuset ibland drar rehabiliteringsansvaret längre än de

måste. Historiskt har de gjort det eftersom systemet inbjöd till det. Numera är de

bättre på att komma till avslut i rehabiliteringsprocesserna.

3.2.2 Omplacering, uppsägning och säkerhet
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I verksamhetens natur finns en viktig del som innefattar patientsäkerhet. En

förutsättning för organisationens verksamhet är att säkerheten fungerar. Därför är det

viktigt att säkerheten uppehålls. Vikten av patientsäkerhet gör att säkerhetsaspekten

når en ytterligare nivå. I sjukhusets verksamhet är säkerhetsrisken inte endast

kopplad till arbetstagaren själv och dennes arbetskamrater. I detta fall blir den

berörda personens missbruk dessutom en säkerhetsrisk för tredjeman. Sjukhuset ser

mycket allvarligt på händelser som innebär en säkerhetsrisk för patienterna. Därför

är det relativt vanligt med avstängning av arbetstagare som inte kan uppfylla

patientsäkerheten.

Uppsägning av arbetstagaren blir inte aktuellt om inte denne direkt har åsidosatt sina

åligganden hos arbetsgivaren. Likaså kan uppsägning bli aktuellt om arbetstagaren

inte kan utföra arbete av betydelse. Emellertid blir inte uppsägning aktuellt enbart

baserat på alkoholberoendet. För att uppsägning ska bli aktuellt krävs att något

ytterligare har inträffat. Exempelvis kan vara ett beteende som orsakat en

säkerhetsrisk för patienter. Däremot är det vanligast att personen först avstängs från

sitt arbete eller varnas för sitt beteende.

Vanligare än uppsägning är däremot att personen med alkoholberoende får ett

avgångsvederlag i utbyte mot att denne avslutar sin anställning. Utköp är något man

hellre erbjuder än drar situationen till uppsägning. Däremot är det vanligare att

situationen löses genom rehabilitering än genom avgångsvederlag.

Omplacering är inte vanligt. Omplaceringsutredning blir aktuell vid uppsägning och

vanligast är att processen inte kommer till uppsägning. Skulle det däremot bli

aktuellt finns system för hur omplaceringen ska göras. Innan processen når

omplacering och uppsägning erbjuds emellertid arbetstagaren ett visst antal

månadslöner i utbyte mot att avsluta sin anställning. Omplacering blir inte aktuellt

förrän arbetstagaren tackat nej till avgångsvederlag.

3.2.3 Ekonomi
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Förhandlaren anser det vara rätt att sjukhuset har stort rehabiliteringsansvar.

Rehabiliteringsansvaret är beroende av organisationens storlek och ekonomi.

Eftersom sjukhuset är en stor organisation har de ett stort ansvar. Dessutom är

organisationen politiskt styrd och därför ska de vara generösa vid alkoholmissbruk.

3.2.4 Vad anser respondenten om Arbetsdomstolens bedömningsgrunder

för arbetstagare med alkoholproblem?

Förhandlaren vid HR-staben menar att Arbetsdomstolens bedömning av onykterhet i

tjänsten lägger för stort ansvar på arbetsgivaren. Denne anser att som arbetsgivare är

det svårt att tycka annat. Däremot är det viktigt att alkoholism av sjukdomskaraktär

behandlas. Av den orsaken är dubbla känslor kring Arbetsdomstolens bedömning.

3.3 Intervju med personalsekreterare vid en av landets

kommuner.92

Personalsekreteraren arbetar på kommunens personalavdelning.

3.3.1 Hantering och rehabilitering

Hur en situation med en arbetstagare med alkoholproblem hanteras är beroende av

hur den uppkommer. Alkoholberoende kan uppdagas på två sätt. Antingen handlar

det om ett uppenbart alkoholmissbruk då exempelvis arbetstagaren kommer berusad

till arbetet. Det kan också röra sig om att en situation uppkommer på misstänkta

grunder. Exempelvis genom att kollegor tycker arbetskamraten luktar alkohol.

Oavsett hur situationen uppkommer tar chefen ett samtal med arbetstagaren. I detta

första skede åker arbetstagaren, arbetsgivarföreträdaren och eventuellt en facklig

företrädare till företagshälsovården. På företagshälsovården får arbetstagaren göra ett

blåsprov för att konstatera om denne har alkohol i blodet. Därefter skickas
                                                       
92 Intervju 2010-04-29 och 2010-05-19.
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arbetstagaren hem. Kommunen tar direkt kontakt med berört fackförbund. Under

hela processen har kommunen ett nära samarbete med fackförbundet.

Arbetsgivarföreträdaren, den berörda arbetstagaren, företagshälsovården och facklig

representant anordnar ett möte så fort som möjligt på företagshälsovården. Där görs

tester på den alkoholmissbrukande arbetstagaren för att konstatera hur långt in i

missbruket arbetstagaren befinner sig. På mötet sätts det också upp ett kontrakt

mellan chefen, arbetstagaren och företagshälsovården. Kontraktet handlar om att

arbetstagaren ska sluta dricka alkohol. Dessutom innebär kontraktet att denne ska gå

på regelbundna blodprover på företagshälsovården för att kontrollera att denne inte

längre missbrukar alkohol. I kontraktet ingår också att sekretessen mellan

arbetsgivaren och företagshälsovården upphävs. Det görs för att arbetsgivaren och

företagshälsovården ska kunna diskutera ärendet och tillsammans arbeta för att

hjälpa arbetstagaren ta sig ur missbruket.

Kommunen har en generös syn på sjukdomsbegreppet. Om arbetstagaren anser sig

själv vara sjuk ser också arbetsgivaren arbetstagaren som sjuk. Personalsekreteraren

angav att de allra flesta arbetstagare med alkoholproblem anser sig lida av sjukdom.

Om personen anser sig lida av alkoholism av sjukdomskaraktär sätts rehabiliterande

åtgärder in för att hjälpa arbetstagaren. Ett rehabiliterande program sätts ihop av

företagshälsovården och eventuellt i kombination med externa aktörer som

exempelvis Nämndemansgården i Sverige AB. Anledningen till att inte karaktären

på alkoholmissbruket utreds är tradition inom kommunen. Personalsekreteraren

angav också svårigheten att hitta specialiserade läkare som en anledning.

Personalsekreteraren medgav att de ibland drar rehabiliteringsansvaret längre än de

måste. Emellertid har de blivit bättre på att veta var gränsen går, processen har större

struktur.

3.3.2 Omplacering, uppsägning och säkerhet
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Huvudregeln är alltid åter till ordinarie arbete. En eventuell omplacering blir inte

aktuellt förrän efter rehabiliterande åtgärder har genomförts. Omplacering är däremot

inte en vanlig utväg för fall av onykterhet bland arbetstagarna. Istället är avstängning

under en viss tid vanligare om missbruket är av sådan karaktär att arbetet inte kan

skötas. Avstängning kan exempelvis bli aktuellt om arbetstagaren med

alkoholmissbruket innebär en säkerhetsrisk på arbetsplatsen för sig själv och eller

arbetskamraterna. Omplacering görs emellertid alltid innan en eventuell uppsägning.

3.3.3 Ekonomi

Arbetstagarens arbetsplats kan få centralt ekonomiskt stöd för de rehabiliterande

insatser som görs.  Kommunen väljer inte rehabiliteringsform efter ekonomin, utan

hjälpen står i centrum.

Personalsekreteraren anser att det är rätt att kommunen, som en stor organisation, har

stort rehabiliteringsansvar och förväntas tåla mer än vad det krävs av en liten

organisation. Dessutom är kommunen politiskt styrd vilket ökar ansvaret ytterligare.

3.3.4 Vad anser respondenten om Arbetsdomstolens bedömningsgrunder

för arbetstagare med alkoholproblem?

Personalsekreteraren anser att för stort ansvar läggs på arbetsgivaren vid

alkoholrelaterade sjukdomar hos arbetstagarna. Framför allt anser

personalsekreteraren att för stort ansvar läggs på arbetsgivaren då orsaken till

alkoholproblemen uppenbarligen är andra än arbetet. Personalsekreteraren refererar

då till fall då orsak till missbruket uppenbarligen finns på det privata planet.
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Personalsekreteraren menar att det även i andra fall än alkoholism läggs för stort

ansvar på arbetsgivaren, exempelvis vid andra typer av sjukdomar.

3.4 Sammanfattning av intervjuer

Sammanfattningsvis kan det konstateras att intervjurespondenterna företräder

ansvarsfulla och medvetna organisationer. Samtliga respondenter ger intrycket av att

organisationen tar problematiken på stort allvar. Emellertid kan frågan ställas hur

mycket av ansvarsfullheten som beror på att samtliga är statliga organisationer med

politisk styrning? Samtliga respondenter företräder politiskt styrda organisationer

som i större utsträckning än privata organisationer ska vara "den goda arbetsplatsen".

Sannolikt har detta påverkat resultatet i undersökningen.

4. Analys

Syftet med denna uppsats var att utreda hur långt arbetsgivarens arbetsrättsliga

rehabiliteringsansvar går när en arbetstagare har alkoholism. Jag ämnade utreda vad

som ingår i arbetsgivarens lagliga skyldighet kring arbetstagare med alkoholism för

att kunna göra en korrekt analys av rättsläget. Hypotesen var att arbetsgivare går

längre än de behöver i sina rehabiliteringsinsatser för arbetstagare med

alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Detta för att inte bryta mot lagen. Att veta

exakt var gränsen för arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser går är av stor vikt då

frågan för arbetsgivaren är av ekonomisk karaktär då det handlar om mesta möjliga

besparing. Vidare ämnade jag också undersöka om det är lönsamt för arbetsgivaren

att dra in på rehabilitering vid alkoholism i förhållande till eventuella

processkostnader vid domstolsprövning.
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4.1 Vad ingår i arbetsgivarens lagliga skyldighet kring

alkoholism i arbetslivet?

Svar på denna fråga finns ovan. Av pedagogiska skäl väljer jag ändå att summera

arbetsgivares ansvar. I uppsatsens deskriptiva del var dispositionen upplagd efter

rättskällorna dignitet, alltså lag, förarbeten, praxis och doktrin. Trots

dignitetsordningen finns mest information att hitta i de två sista rättskällorna. Jag

anser att praxis på området haft och har störst betydelse för normbildningen rörande

alkoholmissbruk i arbetslivet.

Huvudregeln när det gäller alkoholism hos arbetstagare är att det inte föreligger

saklig grund för uppsägning. Anledningen är att alkoholism anses vara en sjukdom.

Sjukdom betraktas inte vara saklig grund för uppsägning. Vid alkoholberoende av

sjukdomskaraktär ska arbetstagarens beteende inte utan vidare betraktas som

misskötsamhet. Istället ska de principer som tillämpas vid sjukdom gälla. Sjukdom

kan emellertid medföra en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så

väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse. Om så är fallet kan

nedsättningen av arbetsförmågan åberopas som grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen gör en tredelning vid fall av arbetstagare med alkoholproblem.

Uppdelningen består av sjukdom bestående i kronisk alkoholism, arbetstagare som

vid ett enstaka tillfälle av okynne missbrukar alkohol i arbetet och arbetstagare som

är beroende av alkohol men som inte är kronisk alkoholist. I de fall då en

arbetstagare vid något enstaka tillfälle uppträder berusad bör det inte utgöra grund

för uppsägning. Undantag är tjänstens karaktär. Om beteendet upprepas ska

arbetsgivaren däremot inte behöva acceptera det.

I de fall då en arbetstagare blivit uppsagd på grund av ett beteende som bottnar i ett

alkoholberoende av sjukdomskaraktär ska Arbetsdomstolen göra en så kallad

prognos. Prognosen behandlar arbetstagarens förutsättningar att fortsättningsvis

sköta sina arbetsuppgifter. Häri ligger också vilka omplaceringsmöjligheter som

finns och krav som kan ställas på arbetskamraterna, fackföreningen och andra.
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Uppsägning på grund av alkoholmissbruk betraktas som det yttersta medlet när alla

andra möjligheter är uttömda. Detta synsätt medför att en tung börda läggs på

arbetsgivaren. Vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren blir i hög grad

beroende av vilka resurser denne har att tillgå.

Vid en eventuell uppsägning på grund av alkoholism ska arbetsgivaren beakta

arbetstagarens intresse av att behålla anställningen. Domstolsprövningen sker i två

steg. För det första prövas om en giltig uppsägningsgrund föreligger. Om det inte

finns en giltig uppsägningsgrund ogiltigförklaras uppsägningen. För det andra prövar

Arbetsdomstolen om arbetsgivaren tagit hänsyn till arbetstagarens intresse av att

behålla anställningen i tillräckligt omfattning.

Innan arbetsgivaren överväger uppsägning ska denne ha uppfyllt sitt

rehabiliteringsansvar och utrett möjligheten för omplacering till en befattning där

kraven på den anställde inte ställs lika högt.

Vid grava fall av onykterhet i tjänsten kan avskedande med omedelbar verkan bli

aktuellt. Denna möjlighet berör de mer misskötsamhetsbetonade fallen av

alkoholförtäring i kombination med ett arbete med ansvarsfulla arbetsuppgifter eller

säkerhetsrisk för exempelvis arbetskamraternas liv.

Arbetstagaren måste delta i den rehabilitering arbetsgivaren erbjuder. Om

arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering som erbjuds kan dennes

vägran få till följd att arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Då

kan inte arbetstagaren längre göra anspråk på att få behålla sin anställning.

Det arbetsgivarintresse som har särskild tyngd är intresset av att komma tillrätta med

försummelser från arbetstagarens sida. Ordervägran, frånvaro och nonchalans är

exempel på sådana försummelser som arbetsgivaren måste ha möjlighet att komma

tillrätta med. Arbetsgivaren har emellertid en skyldighet att utreda orsakerna bakom

arbetstagarens beteende. Säkerhetsaspekten är en tungt vägande faktor vid

bedömning av olämplighet för arbetet. Fokus vid bedömning av en eventuell

uppsägning i samband med alkoholsjukdom ligger på vad som rimligen bör tålas av
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arbetsgivaren med hänsyn till sjukdomens natur, arbetsplatsens förhållanden och

andra sådana omständigheter.

4.2 Rehabiliterar arbetsgivare mer än de är tvungna till

när det gäller arbetstagare med alkoholberoende av

sjukdomskaraktär?

Hypotesen till denna uppsats var att arbetsgivare rehabiliterar mer än de är tvungna

till när det gäller arbetstagare med alkoholproblem. Detta för att inte bryta mot lagen.

Kan hypotesen bekräftas eller falsifieras? Min uppfattning är att hypotesen delvis är

felaktig. Legalt går merparten av arbetsgivarna inte för långt, men personalpolitiskt

har många arbetsgivare en annan uppfattning om vad som är rätt och fel.

Vid studium av praxis på området kunde jag konstatera att arbetsgivares

rehabiliteringsansvar vid alkoholism är omfattande. Mycket ska till för att en

uppsägning på grund av alkoholism ska anses ha saklig grund i Arbetsdomstolen.

Arbetsgivare ska tåla mycket från arbetstagaren innan en uppsägning kan bli aktuell.

Generellt krävs det något mer än endast alkoholmissbruket. Exempel kan vara att

arbetstagaren utgör en säkerhetsrisk för arbetskamrater eller sig själv, tjänstens

karaktär och ingen medverkan i rehabiliteringen som arbetsgivaren erbjuder. Oftast

krävs något av exemplen för att uppsägning ska anses ha varit sakligt grundad. Som

arbetsgivare vill du att arbetet ska fungera. Du vill undvika arbetstagare som innebär

en svår belastning för företaget. En alkoholmissbrukande arbetstagare orsakar

vanligen kostnader i form av frånvaro, bristfälliga prestationer och

samarbetsproblem med ledning och arbetskamrater. Som arbetsgivare vill du komma

tillrätta med denna typ av problem.

Här uppkommer frågan om det är rättvist att Arbetsdomstolen tillskriver så stort

rehabiliteringsansvar på arbetsgivaren och att det är så svårt att säga upp en
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arbetstagare som är beroende av alkohol och därför inte kan sköta sitt arbete? Innan

jag började arbetet med uppsatsen skulle jag ha svarat att det inte är rättvist att det är

så svårt för arbetsgivare att säga upp en arbetstagare som innebär stora kostnader för

företaget och dessutom försvårar arbetet för övriga arbetstagare. Nu, när jag har

utrett frågan om vad som ingår i arbetsgivarens lagliga skyldighet kring alkoholism i

arbetslivet och har undersökt hur saken praktiskt hanteras i arbetslivet, är jag inte

längre lika säker på min ståndpunkt. Jag är fortfarande av den uppfattningen att

arbetsgivares rehabiliteringsansvar är för omfattande. Jag tycker frågan ställer för

höga krav på arbetsgivare vad gäller hur mycket de förväntas tåla. Det gäller även för

arbetskamrater. En arbetstagare med alkoholism är inte en uppskattad arbetskamrat

då missbruket medför exempelvis frånvaro, misstag och osäkerhet i omgivningen.

Till viss del krävs det att arbetskamraterna ska tåla detta. Jag frågar mig om det är

rätt?

Att ha en alkoholiserad arbetstagare som inte fungerar på arbetsplatsen och som inte

kan sägas upp kan också innebära att övriga personalen presterar sämre. De ser att

arbetskamraten ”kommer undan” med misskötsel och ser det som att de inte heller

behöver prestera sitt bästa. Dålig stämning på arbetsplatsen kan bli en följd av en

arbetstagares alkoholism. Det leder till produktionsbortfall för arbetsgivaren och kan

dessutom innebära att arbetsmiljöfrågor för övriga arbetstagare aktualiseras, vilket

ger arbetsgivaren en ytterligare fråga att hantera.

Jag tycker alltså att allt för stort ansvar läggs på arbetsgivaren. Ändå kan jag inte

endast se frågan som ”orättvis” för arbetsgivaren. Sveriges anställningsskydd är

uppbyggt på tanken om att skydda arbetstagaren. I förhållandet arbetsgivaren –

arbetstagaren är arbetsgivaren parten med överläge, den starka parten. Jag tycker att

det är självklart att arbetsgivaren ska ha skyldigheter mot arbetstagaren för dennes

säkerhet i arbetslivet. Som en av mina intervjurespondenter uttryckte det: ”om inte

arbetsgivaren skulle ha rehabiliteringsansvar för arbetstagaren, vem skulle då ha

det?”. Frågan är intressant, för hur skulle arbetslivet fungera om vi inte hade ett så

omfattande och omhändertagande anställningsskydd. Vidare kan det påpekas att vi i

Sverige ser det som en självklarhet att arbetsgivaren tar ansvar för arbetstagaren.
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Inställningen kan jämföras med exempelvis den amerikanska arbetsmarknaden där

arbetsgivaransvaret inte är lika självklart.

Intervjurespondenten ansåg också att frågan, om Arbetsdomstolens

bedömningsgrunder vid arbetstagare med alkoholism var rättvis eller inte, inte var av

rättvisekaraktär. Istället ligger frågan på ett medmänskligt plan och handlar om

vilken personalpolitik företaget bedriver. Denna uppfattning kan jag till viss del dela.

En arbetsgivare ska ha skyldigheter mot arbetstagaren eftersom arbetstagaren är den

part som står i störst beroendeställning till den andre. Att satsa tid och resurser på

sina anställda sänder också ut en signal till hela personalen om att ledningen

uppskattar sina anställda och ser dem som en tillgång i verksamheten. Det gör att

arbetstagarna blir positivt inställda till arbetsgivaren, det ökar lojaliteten,

effektiviteten och de känner en säkerhet för att arbetsgivaren ställer upp för dem om

det skulle behövas. Samtidigt är det relevant att fråga sig om företag ska ha rollen

som ”medmänsklig”? Bolagsrättsligt är ett företags uppgift att vinstmaximera, vilket

ger en situation av motstående intressen. Vilket intresse har högst dignitet?

Konstateras kan att frågan om det läggs för stort ansvar på arbetsgivaren vid

situationer med arbetstagare med alkoholism inte har ett enkelt svar. Frågan kan inte

ses i svart eller vitt, istället har den många skiftningar. Hur arbetsgivare väljer att se

på saken är beroende av vilken personalpolitik som förs. En arbetstagare som får

alkoholproblem är med största sannolikhet en arbetstagare som en gång var en

tillgång för arbetsgivaren. Därför är det inte konstigt att de flesta företag går in i en

rehabiliteringssituation med inställningen om att det är beroendet som ska bort inte

arbetstagaren.

Som tidigare utretts gör Arbetsdomstolen en tredelning vid fall av arbetstagare med

alkoholproblem.93 Hur omfattande arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är avgörs av

vilken typ av alkoholproblem arbetstagaren har. I samband med detta tycker jag

frågan kan ställas om arbetsgivare verkligen utreder vilken typ av alkoholproblem

sin arbetstagare har. Min uppfattning, efter gjort ett antal intervjuer, är att

arbetsgivare sätter likhetstecken mellan missbruk av alkohol och alkoholberoende av

                                                       
93 Se avsnitt 2.3 och 2.4
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sjukdomskaraktär. Om det upptäcks att en arbetstagare missbrukar alkohol bör det

istället göras en utredning av missbrukets karaktär. Alla arbetstagare med

alkoholproblem lider nämligen inte av alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Istället

kanske det rör sig om periodsuperi eller enstaka berusning. Skillnaden i beroende gör

skillnad för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Beroendets karaktär avgör hur

mycket arbetsgivaren bör tåla från arbetstagaren. Likaså avgör det när en eventuell

uppsägning kan komma att bli aktuell. Därför anser jag att arbetsgivare ska göra en

grundlig utredning av vilken typ av karaktär det är på alkoholmissbruket, istället för

att automatiskt ta för givet att beroendet är av sjukdomskaraktär. Genom att göra en

utredning av vilken typ av alkoholproblem som föreligger kan arbetsgivaren spara

tid, engagemang och inte minst pengar. I slutändan är rehabiliteringsfrågan en

ekonomisk fråga för arbetsgivaren. En av mina respondenter uttalade att om

arbetstagaren med alkoholproblem ansåg sig lida av beroende av sjukdomskaraktär

valde arbetsgivaren att automatiskt se arbetstagarens beroende som en sjukdom.

Detta är en behjärtansvärd inställning. Inställningen bevisar att arbetsgivaren är

medveten och ansvarsfull. Ändå kan jag fråga mig om det inte är en inställning som

är till större vinst för arbetstagaren än vad det är för arbetsgivaren? När arbetstagaren

säger sig lida av alkoholism av sjukdomskaraktär och arbetsgivaren väljer att göra

detsamma blir anställningsskyddet än mer omfattande för arbetstagaren än det

tidigare var. Arbetstagaren är säkert medveten om detta. Skillnaden i

rehabiliteringsansvar, vad arbetsgivaren förväntas tåla vad gäller följder av

arbetstagarens alkoholmissbruk och när en uppsägning kan bli aktuell är avsevärd

mellan att säga sig lida av alkoholism av sjukdomskaraktär och att dricka för mycket

alkohol i perioder eller vid enstaka tillfällen. I de två senare fallen blir misskötsel ett

argument som kan användas betydligt tidigare än om personen lider av sjukdom.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar blir mycket mer omfattande, vilket medför en

större ekonomisk börda för arbetsgivaren. Jag frågar mig om inte det borde vara

ekonomiskt lönsamt att utreda typen av alkoholberoende för att få svar på om så

omfattande insatser måste sättas in. Dessutom kan tid och energi sparas och satsas på

annat som är arbetsgivaren till större nytta.
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Innan en eventuell uppsägning kan bli aktuell ska en omplaceringsutredning göras

för att utreda om möjligheten finns för arbetstagaren att omplaceras till en befattning

där kraven på den anställde inte ställs lika höga. Omplaceringsfrågan är något företag

inte verkar utnyttja i så stor omfattning som jag trodde. Omplaceringsmöjligheten

och omplaceringsskyldigheten har relativt stort utrymme i rättskällorna, men verkar

inte vara något som används i större omfattning i praktiken. Orsaken till det är

antagligen att arbetsgivare ser det som att ”problemet” då flyttas till en annan del av

verksamheten istället för att lösas. Arbetsgivare ser det inte som en lösning på

problemet att flytta arbetstagaren till en tjänst med arbetsuppgifter som motsvarar det

arbetstagaren kan hantera. Eller i alla fall har större möjlighet att kunna hantera.

Uppfattningen om att omplacering endast flyttar problemet kan jag förstå. En

omplacering är inget som löser grundproblemet – alkoholberoendet. Däremot kanske

omplacering borde användas på ett mer systematiskt sätt. Jag är inte så säker på att

organisationer generellt gör en ordentlig omplaceringsutredning. Omplacering till

andra arbetsuppgifter skulle kunna vara något positivt för både arbetstagaren och

arbetsgivaren. Kanske det skulle kunna bli den nystart som arbetstagaren behövde?

Med arbetsuppgifter som motsvarar arbetstagarens förutsättningar kan kanske

arbetstagaren känna större kontroll över situationen och därmed känna sig motiverad

att sköta sitt arbete och inte dricka alkohol. Min teori kan vara naiv, men jag är av

uppfattningen att omplaceringsskyldigheten borde tas på större allvar. Både för

arbetstagarens skull och för att anställningsskyddet uppnås på förväntat sätt.

Arbetstagarens skyldighet att medverka i de rehabiliteringsinsatser som

arbetsgivaren erbjuder uppfattar jag vara något det borde finnas större tydlighet

kring. Arbetstagare som av arbetsgivaren erbjuds rehabilitering för sitt missbruk är

skyldig att delta. Anledningen till att inte fler arbetstagare sägs upp på grund av

vägran att delta i rehabilitering tror jag beror på osäkerheten kring hur många

rehabiliteringsförsök som krävs för att rehabiliteringsansvaret ska vara uppfyllt. Var

gränsen går för hur många försök till rehabilitering arbetsgivaren måste erbjuda tror

jag hade behövt utredas för att skapa tydlighet för arbetsgivarna. En av mina

intervjurespondenter uttryckte avsaknad av tydlighet kring detta. En anledning till att
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tydligheten borde ökas är att effektivisera processen, både för arbetsgivaren och

arbetstagaren.

Sammanfattningsvis menar jag att arbetsgivare inte går för långt i sina

rehabiliteringsinsatser för arbetstagare med alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

Gällande rätt ställer höga krav på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och på vad

arbetsgivaren förväntas tåla.

4.3 Är det ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren att dra

in på rehabilitering vid alkoholism i förhållande till

eventuella processkostnader om saken tas till domstol?

Antagligen är det inte lönsamt för arbetsgivare att dra in på rehabilitering vid

alkoholism och istället ta de processkostnader som blir följden av en eventuell

domstolsprövning. Denna slutsatsen är min egen och har inte vetenskapligt

undersökts. Istället är slutsatsen baserad på det jag kommit fram till i uppsatsen. Jag

menar att risken att arbetsgivaren förlorar målet är för stor för att det ekonomiskt ska

löna sig att dra in rehabiliteringen. Om arbetsgivare inte fullgjort sitt

rehabiliteringsansvar innan uppsägning kommer denne med största sannolikhet

förlora målet och få stå för både sina egna och arbetstagarens domstolskostnader.

Eftersom alkoholism behandlas som sjukdom av Arbetsdomstolen har arbetsgivaren

ett vidsträckt rehabiliteringsansvar. Vid studerande av praxis kan det konstateras att

det är svårt för arbetsgivare att vinna ett mål som handlar om uppsägning på grund

av alkoholberoende av sjukdomskaraktär. I de flesta fall på området bedömer

Arbetsdomstolen till arbetstagarens fördel och att saklig grund för uppsägning inte

föreligger. För att ta fallet till domstol krävs det någonting utöver alkoholberoendet,

exempelvis säkerhetsproblem eller tjänstens karaktär. Likaså krävs mycket för att

saklig grund för avsked ska föreligga. Kravet för det är att arbetstagaren grovt
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åsidosatt sina åligganden hos arbetsgivaren och att handlandet var av så allvarligt

slag att det kunde föranleda ett avskedande. Det måste också finnas anknytningen till

anställningen och arbetsgivarens verksamhet.

Uppsägning på grund av alkoholmissbruk ses som sista utväg när alla andra

möjligheter är uttömda. Det innebär att en tung börda läggs på arbetsgivaren. Vilka

åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren blir i hög grad beroende av vilka resurser

denne har att tillgå. Rehabiliteringsansvaret är alltså beroende av organisationens

storlek och ekonomi. Ändå är kostnaden för en arbetstagare med alkoholism väldigt

stor. Rehabilitering på behandlingshem är i högsta grad kostsam, och ofta räcker det

inte för arbetstagaren med ett besök på behandlingshem för att bli fri från beroendet.

Dessutom innebär arbetstagarens frånvaro och effektivitetsminskning att företaget

förlorar pengar i form av produktionsbortfall. Den tid ledningen måste lägga på att

försöka lösa situationen innebär också en kostnad. Samtidigt är alkoholmissbruk

också en stor ekonomisk kostnad för samhället. Alkoholmissbruk kostar samhället

pengar för långtidssjukskrivningar, förtidspensioner och sjukvård.

Alkoholmissbruk kostar alltså både arbetsgivare och samhälle stora pengar. Frågan

jag ställer mig här är om inte ett ekonomiskt samarbete mellan arbetsgivare och

samhälle skulle kunna vara möjlig? Som konstaterats spelar arbetslivet en nyckelroll

för samhällets hantering av alkoholproblem vad gäller förebyggande insatser.

Arbetsplatserna utgör den bredaste möjligheten att nå många riskbrukare.

Kostnaderna för missbruket och riskbruket är så stora att det är motiverat för

arbetsgivare att satsa resurser på förebyggande åtgärder. Ett ekonomiskt samarbete

mellan arbetsgivare och samhälle skulle kunna se ut så att arbetsgivarna satsar

pengar på förebyggande arbete mot riskbruket. Förebyggande arbete skulle gynna

arbetsgivaren i form av minskade kostnader för rehabilitering och samhället i form

av minskade kostnader för sjukvård, rättsväsende, socialvård osv. Samhällets del av

samarbetet skulle vara att finansiera en del av kostnaden för rehabilitering av

alkoholiserade arbetstagare. Ett sådant samarbete skulle gynna både samhället i stort

och företagen eftersom åtgärderna förstärker varandra. Dessutom minskar risken för

att arbetsgivare drar sig för att anställa personer med bakgrund av missbruk.
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Eftersom kostnaderna för alkoholmissbruk är så stora för arbetsgivare finns risken att

personer med bakgrund av missbruk inte får anställning. Urvalet av sökande till

lediga tjänster kan göras med syfte att minska framtida kostnader för företaget. Detta

är naturligtvis inte bra för samhället som då får kostnader för arbetslöshet osv. Det är

naturligtvis inte heller bra på ett samhälleligt plan att personer med en viss bakgrund

systematiskt väljs bort från arbetslivet.

Sammanfattningsvis anser jag det inte ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren att dra

in på rehabilitering vid alkoholism i förhållande till eventuella processkostnader vid

domstolsprövning. Slutsatsen är baserad på det jag kommit fram till i uppsatsen. Jag

menar att risken att arbetsgivaren förlorar målet är för stor för att det ekonomiskt ska

löna sig att dra in rehabiliteringen. Ändå anser jag att det på många punkter råder

stor osäkerhet för arbetsgivaren. Exakt var gränsen för arbetsgivares

rehabiliteringsansvar går är inte självklar, utan saken avgörs från fall till fall. En

större tydlighet hade behövts.

5. Slutkommentarer

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivares rehabiliteringsansvar vid

alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär är omfattande. Mycket ska till för att en

uppsägning på grund av alkoholism ska anses ha saklig grund i Arbetsdomstolen.

Hypotesen om att arbetsgivare går längre i sitt rehabiliteringsansvar är de behöver

anser jag vara delvis felaktig. Gällande rätt ställer höga krav på arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar och på vad arbetsgivaren förväntas tåla. Som gällande rätt ser

ut idag är ansvaret nästan bottenlöst. Ändå finns många osäkra aspekter för

arbetsgivaren och det är svårt att säga exakt var gränsen för arbetsgivares

rehabiliteringsansvar går. Exempelvis är det osäkert hur många rehabiliteringsförsök

som krävs av arbetsgivaren för att ansvaret ska vara uppfyllt, vilket gör det svårt att
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avgöra om arbetsgivaren gått för långt eller inte. Större tydlighet i frågan hade varit

önskvärt.

Vidare anser jag det inte ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren att dra in på

rehabilitering vid alkoholism i förhållande till eventuella processkostnader vid

domstolsprövning. Risken att arbetsgivaren förlorar målet är för stor för att det

ekonomiskt ska löna sig att dra in rehabiliteringen. Baserat på

intervjurespondenternas svar är det vanligare med utköp än domstolsprocess. Denna

tredje utväg verkar vara en attraktiv utväg för arbetsgivare, både ur ett ekonomiskt

och tidsmässigt perspektiv.

Jag anser att för stort ekonomiskt ansvar läggs på arbetsgivaren. Ett ekonomiskt

samarbete med samhället hade kunnat vara en lösning. Ett sådant samarbete skulle

kunna se ut så att arbetsgivarna satsar pengar på förebyggande arbete mot riskbruket

eftersom arbetsplatsen ger en bred möjlighet att nå många riskbrukare. Förebyggande

arbete hade gynnat arbetsgivaren i form av minskade kostnader för rehabilitering och

samhället i form av minskade kostnader för sjukvård, rättsväsende, socialvård osv.

Samhällets del av samarbetet skulle vara att finansiera en del av kostnaden för

rehabilitering av alkoholiserade arbetstagare. Ett sådant samarbete hade gynnat både

samhället i stort och företagen eftersom åtgärderna förstärker varandra.

Slutligen frågar jag mig om inte arbetsgivare borde gör mer omfattande utredningar

om karaktären på alkoholberoendet. Alla arbetstagare med alkoholproblem lider inte

av alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Istället kan det röra sig om periodsuperi

eller enstaka berusning. Skillnaden i beroende gör stor skillnad i arbetsgivarens

rehabiliteringsansvar. Beroendets karaktär avgör hur mycket arbetsgivaren bör tåla

och när en eventuell uppsägning kan bli aktuell. Därför borde inte likhetstecken

sättas mellan missbruk av alkohol och alkoholberoende av sjukdomskaraktär.
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Bilaga 1

Ekonomihögskolan   Vt -10
Institutionen för handelsrätt
HARM02 Magisterkurs i handelsrätt, arbetsrätt
Emma Jönsson

Några enkla handlingsregler för hur alkoholrelaterade problem och alkoholism ska
hanteras har inte uppställts varken av lag, förarbeten eller praxis. Osäkerheten kring
hur ett enskilt fall av onykterhet i tjänsten ska bedömas juridiskt är stor.
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Jag skriver på min magisteruppsats i arbetsrätt och utreder reglerna kring onykterhet
i tjänsten. Uppsatsen skrivs ur ett arbetsgivarperspektiv. Frågeställningen handlar om
hur långt arbetsgivaren, rent arbetsrättsligt, måste gå i rehabiliteringen av
arbetstagaren. Är det så att arbetsgivare i dagsläget går längre än man behöver i sina
rehabiliteringsinsatser? Naturligtvis måste man lagligt sett göra vissa
rehabiliteringsinsatser för personen i fråga, men är det så att arbetsgivare
överförsäkrar sig för att inte bryta mot lagen och gör "för mycket"
rehabiliteringsinsatser. I grunden är frågan för arbetsgivaren av ekonomisk karaktär
då det handlar om mesta möjliga besparing.

För att kunna besvara dessa frågor på ett sanningsenligt sätt skulle jag behöva hjälp
med att få insyn i hur man praktiskt hanterar dessa frågor.

 Hur hanterar Ni fall av onykterhet i tjänsten?

 Hur hanteras en eventuell rehabilitering och omplacering?

 Hur ser Ni på alkoholism av sjukdomskaraktär?

 Hur bedömer Ni möjligheterna till uppsägning? När anser Ni det finns grund
för uppsägning av arbetstagare med alkoholproblem?

 Förekommer det utköp av arbetstagare med alkoholproblem för att "bli av
med problemet"?

 Hur hanterar Ni säkerhetsaspekten för övrig personal då det finns en
arbetstagare med alkoholmissbruk?

 Vad anser Ni som arbetsgivare om Arbetsdomstolens bedömningsgrunder för
arbetstagare med alkoholproblem? Är den rättvis eller läggs för stort ansvar
på arbetsgivaren?

 Är det ekonomiskt lönsamt att spara in på rehabilitering av alkoholism i
förhållande till eventuella processkostnader?

Tacksam för hjälpen!

Bilaga 2

Kompletterade frågor till intervjurespondenter
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• Görs en utredning av vilken typ av alkoholmissbruk berörd person har? Undersöker
ni om det verkligen rör sig om alkoholism av sjukdomskaraktär? AD gör ju en
tredelning av alkoholmissbruk: sjukdom, periodsuperi & enstaka superi.

• Görs en omplaceringsutredning?

• Tror ni att ni ibland rehabiliterar ”för mycket” för att inte bryta mot gällande rätt?
Drar ni rehabiliteringsansvaret längre än ni behöver?

• Hur ser ni på det ekonomiska? Vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren blir i
hög grad beroende av vilka resurser denne har att tillgå. Hur mycket
rehabiliteringsinsatser som måste sättas in och hur mycket arbetsgivaren ska behöva
tåla är beroende av dess resurser. Rehabiliteringsansvaret är alltså beroende av
organisationens storlek och ekonomi. Är det rätt att det är så här?


