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1 Inledning 
 

Anställningen har flera olika samhälleliga funktioner.1  En grundläggande och viktig funktion 

är att trygga försörjningen. En annan handlar om betydelsen av anställningen för den sociala 

identiteten och grupptillhörigheten. Grundläggande i svensk arbetsrätt är att en anställning 

gäller tillsvidare vilket regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd2 (LAS).3 Syftet med 

LAS är bland annat att skydda äldre och människor med nedsatt arbetsförmåga som tillhör de 

svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Detta för att förhindra utslagning då en uppsägning 

av någon från en svagare grupp får större konsekvenser eftersom det förmodligen är svårare 

att hitta ett nytt arbete. 4  Krav ställs på arbetsgivaren att på olika sätt möjliggöra att 

anställningen består trots nedsatt arbetsförmåga. Av såväl 1981/82 som 1973 års proposition 

framgår att sjukdom i och för sig inte utgör saklig grund för uppsägning.5 Under lång tid har 

huvudregeln varit att en uppsägning inte kan ske så länge arbetstagaren har rätt till 

sjukpenning eller rehabiliteringsersättning. 6  Undantag kan göras om nedsättningen är 

stadigvarande och arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.  

 

Enligt 2006 års socialförsäkringsutredning är Sverige en väl utvecklad välfärdsstat där 

socialförsäkringarna utgör en grund för ekonomisk trygghet vid exempelvis sjukdom och 

arbetslöshet.7 Grunden för det svenska välfärdssamhället är en hög sysselsättning där alla ska 

bidra efter förmåga till finansieringen. Samhällets krav på att individen ska sträva efter arbete 

är definitionen av arbetslinjen. Långvarig frånvaro från arbete ger också ett utanförskap som i 

sig har negativ inverkan på hälsan. 8  I takt med att omvärlden förändras och genom 

medlemskapet i EU påverkas också arbetsmarknaden. 9  EU-medlemskapet har medfört att 

Sverige anslutit sig till en gemensam sysselsättningspolitik och 2010 beslutades att 

principerna för flexicurity ska införlivas.10 I stora drag handlar det om att arbetsgivarna ska 

ges ökade möjligheter till flexibilitet att anställa och göra sig av med arbetstagare och denna 

flexibilitet ska vägas upp av ökade möjligheter för trygg omställning för arbetstagarna. 

Tidsbegränsade anställningar samt inhyrning som ett sätt att reglera tillfälliga behov av 

                                                 
1 Källström, Malmberg, 2016 s. 20 
2 Förkortas fortsättningsvis LAS 
3 Glavå, 2005 s. 211, prop. 1981/82:71. s. 66 
4 Prop. 1973:129 s. 58 
5 Prop. 1973:129 s. 32, 1981/82:71 s. 66 
6 Westregård, 2006 s. 881; Lunning och Toijer, 2016, s. 456 
7 SOU 2006:86 sida 44–45 
8 SOU 2006:86 s. 45 
9 Ulander-Wänman, 2012:20 s. 5 
10 Ulander-Wänman, 2012:20 s. 10 
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arbetskraft har blivit vanligare. Under 1990-talet ökade de tidsbegränsade anställningarna som 

nu uppgår till cirka 15 procent.11 De förändrade villkoren på arbetsmarknaden med ökad 

global konkurrens har gjort att den enskilda individen måste vara beredd på en större 

flexibilitet vad gäller arbete.  

 

Den 1 juli 2008 infördes rehabiliteringskedjan12 för bedömning av rätten till sjukpenning.13 

Rehabkedjan innebär en ny bedömning av rätten till sjukpenning och ett större ansvar läggs på 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Rehabkedjan 

innebär fasta tidsgränser och efter 90 dagars sjukskrivning kan arbetstagaren hänvisas till 

Arbetsförmedlingen och efter 180 dagar kan sjukpenningen dras in med hänvisning till att den 

reguljära arbetsmarknaden. Syftet med rehabkedjan är att effektivisera 

sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för återgång i arbete enligt 2007 års 

proposition. 14  I 2006 års socialförsäkringsutredning som låg till grund för införandet av 

rehabkedjan sades att sjukförsäkringen är ”mjuk” vilket innebär att den påverkas mer av 

konjunkturen och andra orsaker än själva arbetsförmågan. 15   Det finns stora regionala 

skillnader och samma diagnos leder till olika sjukskrivningstider beroende på vart i landet 

man bor. Med socialförsäkringsutredningen gjordes en genomlysning av försäkringen i 

jämförelse med andra socialförsäkringar som arbetslöshetsförsäkringen.16 Det framhölls att en 

avsikt var att få människor att våga ta klivet från sjukförsäkringen till 

arbetslöshetsförsäkringen då det bästa sättet att komma ur en sjukskrivning troligen är att byta 

yrke. 17  Rehabkedjans ett års gräns 18  för sjukskrivning beskrivs som bäst-före-datum på 

anställningstryggheten samtidigt som det inte får bli för lätt att bli av med sjuka arbetstagare.  

 

Det är nu snart nio år sedan rehabkedjan infördes och en ny utredning är ute på remiss med 

syftet att stärka individens rehabilitering inom ramen för rehabkedjan.19 De senaste fem åren 

har sjukfrånvaron ökat kraftigt igen även om den långt understiger när den var som högst på 

90-talet. Det är fler som blir sjukskrivna och sjukskrivningarna blir också längre.20 Tanken 

                                                 
11 Källström, Malmberg, 2016, s. 21 
12 Fortsättningsvis benämnd rehabkedjan 
13 Prop. 2007/08:136 s. 91 
14 Prop. 2007/08:136 s. 1 
15 SOU 2006:86 s. 53 
16 SOU 2006:86 s. 54 
17 SOU 2006:86 s. 129–130 
18 Tidsgränsen för sjukpenning avskaffades 2016 
19 Regeringen [http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ds-

20179/] 2017-06-04 
20 Ds 2017:9 s. 13 
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med det nya regelverket var att motverka att människor håller fast vid ett visst ett arbete som 

gör dem sjuka.21 Istället ska de slussas vidare till arbetsuppgifter hos arbetsgivaren eller på 

den reguljära arbetsmarknaden. Sjukförsäkringen behöver då inte belastas med kostnader utan 

arbetstagaren kan försörja sig själv med ett annat arbete eller i varje fall uppbära 

arbetslöshetsersättning under sökandet efter ett nytt. Frågan är hur övergången från 

rehabkedjan till den reguljära arbetsmarknaden praktiskt ska gå till samt hur den stämmer 

överens med arbetsrätten där saklig grund krävs för uppsägning.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att dels undersöka hur anställningsskyddet ser ut för sjuka arbetstagare och om det 

har ändrats sedan införandet rehabkedjan. Syftet är också att undersöka hur 

Arbetsdomstolen22 (AD) argumenterar angående saklig grund för uppsägning i en situation då 

Försäkringskassan dragit in sjukpenningen då arbetstagaren bedöms ha arbetsförmåga sett till 

arbetsmarknaden som helhet. Detta mynnar ut i följande frågeställningar. 

 

- Vilket anställningsskydd har sjuka arbetstagare och när föreligger saklig grund för 

uppsägning? 

- Hur har sjukdom som uppsägningsorsak bedömts i AD´s praxis under de senaste tio 

åren sedan införandet av rehabkedjan? 

 

1.2 Avgränsning 

I arbetet har jag valt att avgränsa mig till att undersöka anställningsskyddet för sjuka 

arbetstagare och även undersökt på vilket sätt det påverkas vid beslut om indragen 

sjukpenning. Vid genomgången av domar i AD har jag valt de som behandlat uppsägning av 

personliga skäl där sjukdom är orsaken. De fåtal dom(ar) som handlat om fingerad arbetsbrist 

har valts bort likväl som diskrimineringsmål där saklig grund för uppsägning också prövats.  

Urvalet har gjorts med hänsyn till vad som bedömts mest relevant för att svara på 

frågeställningarna samt vad som är möjligt inom ramen för denna undersökning.  

 

1.3 Disposition 

Arbetet innehåller fem kapitel. I den inledande delen presenteras syfte, avgränsningar, 

disposition, metod, material och teoretiska utgångspunkter. Kapitel två behandlar saklig grund 

                                                 
21 SOU 2006:86 s.104 
22 Förkortas fortsättningsvis AD 
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för uppsägning på grund av sjukdom enligt LAS. I kapitel tre görs en genomgång av 

rehabkedjan och sjukförsäkringen. I det fjärde kapitlet beskrivs relationen mellan arbetsrätten 

och rehabiliteringsreglerna. I kapitel fem redovisas en empirisk genomgång av AD domar. 

Domarna behandlar uppsägning på grund av sjukdom under de senaste tio åren. I det sjätte 

och avslutande kapitlet redovisas och diskuteras uppsatsens slutsatser.  

 

1.4 Metod och material 

För att besvara frågeställningen om vad som utgör saklig grund för uppsägning på grund av 

sjukdom har rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt.23 Lagar, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin inom området har studerats.  En empirisk undersökning av domar i AD 

som rört uppsägning på grund av personliga skäl som beror på sjukdom sedan införandet av 

rehabiliteringskedjan har också genomförts.24 Urvalet av domar gjordes vid en genomgång av 

samtliga domar som avkunnats under 2017 och gick sedan bakåt i tiden till tiden för 

införandet av rehabkedjan vilket var den 1 juli 2008. Urvalet gjordes utifrån de som gällde 

uppsägning på grund av personliga skäl där sjukdom var orsaken.  Sammanlagt har sju domar 

studerats med en tidsmässig spridning från 2010 till 2014. Inga domar med sjukdom som 

uppsägningsorsak har avkunnats under åren 2008–2009 samt 2014–25 maj 2017. De enstaka 

mål som handlat om diskriminering i samband med uppsägning samt fingerad arbetsbrist 

valdes bort på grund av de inte bedömdes rymma inom denna uppsats framför allt med tanke 

på tidsaspekten och det material som ska undersökas och analyseras. Domskälen har 

analyserats med utgångspunkt argumentationen kring saklig grund för uppsägning med fokus 

på stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan samt om arbetsgivaren har uppfyllt 

rehabiliteringsansvaret. I den mån Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan och 

rätten till sjukpenning har berörts har detta också analyserats för att undersöka om det kan 

finnas någon påverkan för utgången i målet.  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Vid genomgång av gällande rätt har jag valt ett holistiskt perspektiv där parternas olika 

intressen analyserats. Arbetsgivarparten har intresset av att säga upp en arbetstagare med 

bristande arbetsförmåga medan arbetstagarparten vill behålla anställningen. Utifrån de olika 

perspektiven värderas och kritiseras gällande rätt. En analys på samhällsnivå görs också med 

utgångspunkt i rättssäkerhet, välfärd och hälsa på en mer övergripande nivå.  

                                                 
23 Sandgren, 2015, s. 43 
24 Sandgren, 2015 s. 49 
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2 Saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom 
 

LAS tillkom 1974 och reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lagen 

indelades i fyra skilda delar som reglerade anställningsskyddets struktur där en del var krav 

för saklig grund för uppsägning.25 För att en uppsägning ska kunna vidtas ska det finnas 

saklig grund.26 I 1996/97 års proposition framhölls att det inte fanns någon avsikt att luckra 

upp kravet på saklig grund. 27  Tvärtom framhölls det som en viktig princip som ger 

arbetstagarna ett skydd mot godtyckliga uppsägningar. Det finns ingen legaldefinition på 

begreppet saklig grund. Kraven som ställs på arbetsgivaren får avgöras från fall till fall. 

Lagstiftaren ansåg det vare sig lämpligt eller möjligt att specificera vad som är saklig grund 

för uppsägning. 28  Omständigheterna i det enskilda fallet är olika och förhållandena hos 

arbetsgivarna också skiftande. En närmare specificering om vad som utgör saklig grund 

ansågs kunna påverka rättsutvecklingen på ett olyckligt sätt. Lagstiftaren valde istället att i 

motiven ange vad som åsyftades och hur begreppet saklig grund skulle förstås. Innebörden av 

begreppet borde påverkas av utvecklingen och ändringar i rådande värderingar. Tanken var att 

den närmare innebörden skulle formas i rättspraxis vilket också har skett.29  

 

Det finns olika åsikter gällande LAS och vilket skydd det ger för arbetstagarna.30 En sådan 

uppfattning är att det är i det närmaste omöjligt att säga upp en person på grund med det 

starka skydd som LAS ger.31 En annan kritik från arbetsgivarhåll har handlat om att det är 

svårt att bedöma i förväg om saklig grund för uppsägning föreligger vilket innebär en stor risk 

för exempelvis en småföretagare som riskerar att få betala ett högt skadestånd.32 Det mesta 

kritiken har kommit från arbetsgivarhåll även om det finns andra delar av LAS som 

företrädesrätt som kritiserats från arbetstagarsidan.33 Det har varit politiskt hett område att 

försvaga anställningsskyddet genom ändringar i LAS. De borgerliga partierna genomdrev en 

del förändringar i LAS som senare till största delen återställdes av den socialdemokratiska 

regeringen 1994.34 Även om själva saklig grund-konstruktionen inte förändrats sedan 1974 

                                                 
25 Glavå, 2005 s. 211 
26 Prop. 1973:129 s. 61 
27 Prop. 1996/97:16 s. 24 
28 Prop. 1981/82:71 s. 64 
29 Prop. 1981/82:71 s. 66 
30 Glavå, 2005 s.209 
31 Prop. 1981/82:71 s. 220 
32 Prop. 1981/82:71 s. 68 
33 Prop. 1981/82:71 s. 34 
34 Glavå, 2005 s. 212 
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finns det andra faktorer som bidragit till ett försvagat anställningsskydd enligt kritiker som 

menar att skälet till att man skapade en ny lag om anställningsskydd var att påverka 

tillämpningen av saklig grund begreppet.35 I 1981 års proposition står också att lagstiftaren 

vid en översyn som denna ge anvisningar åt den fortsatta tillämpningen av rätten i vissa 

avseenden trots att ingen ändring gjorts i lagregeln och att detta förfarande tidigare använts.36  

 

2.1 Omplaceringsskyldighet och stadigvarande nedsättning 

För att en anställning ska anses vara sakligt grundad ska arbetsgivaren om det är skäligt 

bereda arbetstagaren ett annat arbete hos sig vilket framgår av 7 § 2 st. LAS. Enligt 1973 och 

1982 års proposition innebär att alla möjligheter till omplacering måste vara uttömda för att 

en uppsägning ska anses vara sakligt grundad. 37  Är det oklart huruvida det fanns 

arbetsuppgifter går det ut över arbetsgivaren, möjligheterna måste därför nogsamt beläggas. 38 

I departementspromemorian framhålls att även arbetsgivaren omfattas av lojalitetsplikt vilken 

ställs på sin spets i uppsägningssituationer.39 Ett anställningsförhållande bygger på ömsesidigt 

förtroende och lojalitet mellan parterna. 40 Det innebär i detta fall att arbetsgivaren ska 

överväga alla skäliga möjligheter till att anställningen ska bestå. Förslaget i promemorian var 

att lagstifta om arbetsgivarens lojalitetsplikt vid uppsägningar och föra in det i 7 § LAS.41 

Denna lojalitetsplikt ställs på sin spets vid uppsägningssituationer. Gränsen går vid vad som 

är skäligt. Ett krav för att en omplacering ska anses vara skälig är att arbetstagaren uppfyller 

kvalifikationerna för arbetet.42 Arbetsgivaren har ingen skyldighet att omskola en arbetstagare 

för att hen ska uppfylla kvalifikationskraven. En kortare upplärning anses dock som skäligt. 

Vart gränserna går ska bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.43 En måttstock 

vad gäller tillräckliga kvalifikationer handlar om att kraven inte får vara högre än de skulle 

ställas på den som söker ett sådant arbete. 44  Ur praxis i AD har det vuxit fram att en 

omplaceringsutredning45 måste genomföras där arbetstagarens kvalifikationer matchas mot 

lediga anställningar som finns inom verksamheten. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att 

                                                 
35 Glavå, 2005 s. 212, prop. 1981/82:71 s. 66 
36 Prop. 1981/82:71 s. 69 
37 Prop. 1981/82:71 s. 66 
38 Se ex. AD 1999 nr 10 
39 Ds 2002:56 s. 149 
40 Prop. 1981/82:71 s. 82 
41 Ds 2002:56 s. 22 
42 Prop. 1973:129 s. 243, prop. 1981/82:71 s.56–57 
43 Prop. 1981/82:71 s. 66 
44 Prop. 1981/82:71 s. 57 
45 J. Westregård, Annamaria, 2006, s. 882 



10 

 

omplacera andra arbetstagare eller skapa befattningar eller utöka verksamheten.46 En viss 

omfördelning av arbetsuppgifter/omorganisation kan krävas och det ska åtminstone övervägas 

och eventuella förslag från arbetstagarparten utredas och bemötas. I ett rättsfall hade 

arbetstagaren kommit med förslag på arbetsuppgifter som visserligen troligen inneburit en för 

långtgående omorganisering av arbetet där olika uppgifter som samlades från olika håll men 

då arbetsgivaren inte bemött förslag med motargument och bevisning så drabbar det 

arbetsgivaren och det förelåg inte saklig grund för uppsägning.47 

 

I 1973 och 81 års proposition framgår att vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga ställs krav 

på arbetsgivaren att vidta åtgärder för att underlätta arbetet. 48  En sådan åtgärd kan vara 

förflyttning till ett lättare arbete. Ett undantag är om sjukdomen är obotlig eller om 

hälsotillståndet gör att arbetstagaren inte uppfyller kvalifikationerna för arbetet och därmed 

inte anses lämplig att utföra det. Det framgår också att om sjukdomen inte utgör saklig grund 

för uppsägning kan heller inte eventuella brister i prestation på grund av sjukdomen åberopas 

som skäl för uppsägning. Detta trots att bristerna utgör skäl för uppsägning av personliga skäl.  

Om nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom är stadigvarande och väsentligen 

nedsatt finns saklig grund för uppsägning.49 Nedsättningen innebär då att arbetstagaren inte 

kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.50 Vart gränsen går för vad som är en 

stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan är inte klart angett enligt Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD). Arbetsförmågan ska vara nedsatt under all överskådlig tid.51 

Nedsättningen behöver dock inte vara livslång. Frågan om vad som är stadigvarande 

nedsättning ska bedömas på väsentligen samma sätt som vid bedömningen av 

sjukersättning. 52  Dock skiljer det sig åt på vilket sätt arbetsförmågan bedöms. 53  Vid 

sjukersättning som beslutas av Försäkringskassan bedöms arbetsförmågan mot hela den 

reguljära arbetsmarknaden medan vid stadigvarande nedsättning mot arbetsgivarens 

verksamhet. Om en arbetstagare av Försäkringskassan beviljats sjukersättning innebär det 

således att arbetstagaren saknar arbetsförmåga sett till hela arbetsmarknaden och i AD 2010:3 

prövades om arbetsgivaren hade rätt att omreglera anställningsavtalet för att motsvara 

arbetsförmågan på 75 procent. Domstolen kom fram till att saklig grund för uppsägning 

                                                 
46 AD 2006 nr 83 
47 AD 1999 nr 10 
48 Prop. 1973:129 s. 63, prop. 1981/82:71 s. 66 
49 Prop. 1973:129 s. 63 
50 Se ex. AD 2006:83 
51 HFD 2011 ref. 63 s. 3 
52 AD 2010 nr 3  
53 Lunning, Lars och Toijer, Gudmund, 2016, s. 458 
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föreligger och arbetsgivarens intresse av att avsluta anställning väger tyngre än arbetstagarens 

vilja att behålla sin heltidsanställning. Ett annat från praxis var en ambulanssjukvårdare som 

drabbats av artros och arbetsförmågan bedömdes som stadigvarande i förhållande till yrket 

och omplaceringsmöjligheter saknades varför det fanns saklig grund för uppsägning 54 

Arbetsförmågan ska bedömas efter skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. Den samlade 

bedömningen ska göras vid tidpunkten för uppsägningen. Enligt 1973 års proposition har 

arbetstagare som blivit uppsagd på grund av sjukdom inte rätt till lön under uppsägningstiden 

om hen inte kan utföra arbete.55  

 

2.2 Fullgjort rehabiliteringsansvar 

För att en uppsägning ska vara sakligt grundad vid uppsägning på grund av sjukdom krävs att 

arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 56  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

regleras i arbetsmiljölagen (1977:1160) 57  (AML) och föreskriften arbetsanpassning och 

rehabilitering (AFS 1994:1) och innebär att arbetsgivaren på olika sätt ska försöka möjliggöra 

en återgång i arbete hos arbetsgivaren. 58 Åtgärder som nämns i 1990 års proposition som 

ledde till fram till nuvarande paragraf i AML är utbildning, arbetsträning, yrkesvägledning 

m.m.59 Att undersöka möjligheter till anpassning av arbetet ingår i skyldigheterna. Det kan 

handla om tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska arbetsmiljön och i organiseringen av 

arbetet, arbetsfördelning och arbetstider. I AFS 1991:1 regleras även en skyldighet att 

samverka med myndigheter som Försäkringskassan samt följa upp verksamheten för 

anpassning och rehabilitering. Det framgår också av 12 § att arbetsgivaren har ett ansvar att 

anpassa arbetsuppgifterna med hänsyn till individens förutsättningar. Särskild hänsyn ska tas 

till individer med funktionsnedsättning eller andra begränsningar i arbetsförmågan. I 13 § 

nämns också att rutiner även ska finnas vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.  

 

Det krävs en noggrann utredning från arbetsgivarens sida för att rehabiliteringsansvaret ska 

anses vara uppfyllt som ett kriterium för att saklig grund för uppsägning ska föreligga.60 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är inte direkt reglerat på det arbetsrättsliga området.61 

                                                 
54 AD 2006 nr 83 
55 Prop. 1973:129 s. 37 
56 AD 2006 nr 83 
57 Fortsättningsvis förkortad AML 
58 Prop. 1990/91:141 s. 42–43 
59 Prop. 1990/91:140 s. 46 
60 AD 2006 nr 90 
61 Prop. 2007/08:136 s. 42 
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Det regleras indirekt genom LAS regler om saklig grund för uppsägning. Gränserna för 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar prövas således i AD där omständigheterna i det enskilda 

fallet får avgöra.62 Förutom de tvingande paragraferna i föreskriften finns de allmänna råden 

som ger vägledning i hur dessa ska tolkas och vad som är avsikten. Det framgår i de allmänna 

råden att kraven på arbetsanpassning och rehabilitering ser olika ut för små och stora 

verksamheter. Det ställs större krav på formalisering och anpassning i stora verksamheter 

jämfört med mindre. Rehabiliteringsansvaret gäller bara till den egna verksamheten, 

arbetsgivaren har ingen skyldighet att vidta åtgärder för att möjliggöra arbete hos andra 

arbetsgivare.63.  En viktig gränsdragning för hur långt rehabiliteringsansvaret sträcker sig är 

om den inkräktar på arbetsledningsrätten som är rättsystematisk grundprincip som är 

överordnad rättsreglerna.64 Arbetsledningsrätten tillhör de så kallade arbetsprerogativen där 

även företagsledningsrätten ingår.65  Det innebär att det är företaget som bestämmer över 

verksamheten och dess utveckling och leder och fördelar arbetet som arbetstagarna enligt 

anställningsavtalet är förbundna att utföra. Vid en situation då arbetet behöver anpassas på 

grund av att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom har arbetsgivaren en skyldighet 

att göra detta till en viss gräns. En viss omorganisation eller omfördelning av arbetsuppgifter 

kan krävas men inte några större förändringar i verksamheten för att tillgodose arbetstagarens 

behov vid sjukdom.66 Faktorer som spelar in i bedömningen är arbetsplatsens storlek och 

arbetstagarens medverkan i att hitta en lösning. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att skapa 

nya befattningar för att tillgodose behovet av anpassning. 67  Om det är oklart huruvida 

arbetsgivaren har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar går det ut över arbetsgivaren.68 

 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras förutom i AML i socialförsäkringsbalken 69 

(2010:110) tillsammans med reglerna för sjukpenning. Arbetsgivaren ska enligt 30 kap 6 § i 

samråd med den försäkrade lämna de uppgifter som behövs för att behovet av rehabilitering 

ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska också se till att åtgärder vidtas för en effektiv 

rehabilitering. Då en arbetstagare blir sjuk och inte kan utföra arbete på grund av nedsatt 

arbetsförmåga har arbetstagaren rätt till sjukpenning i motsvarande grad vilket regleras i 

regleras i 27 kap. SFB. Det finns inget sanktionsansvar kopplat till SFB vad gäller 

                                                 
62 AD 2006 nr 83 
63 Prop. 1990/91:141 s. 42-43 
64 Glavå, 2011 s. 61 
65 Glavå, 2011 s. 62 
66 AD 2006 nr 83 
67 Prop. 1973:129 s. 61 
68 AD 1999 nr 10 
69 Förkortas fortsättningsvis SFB 
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skyldigheten för arbetsgivaren att vidta rehabiliteringsåtgärder, denna möjlighet finns inom 

det tillsynsansvar som Arbetsmiljöverket har över att AML efterlevs.70 Tillsynsansvaret gäller 

inte enskilda arbetstagare utan hur AML och föreskrifterna följs genom exempelvis rutiner. 

 

2.3 Intresseavvägning 

Vid bedömning av saklig grund för uppsägning av personliga skäl görs slutligen en 

intresseavvägning mellan arbetstagarens intresse av att behålla anställningen och 

arbetsgivarens intresse av att avsluta den.  Denna bedömning görs från fall till fall och 

storleken på verksamheten samt arbetstagarens anställningstid är faktorer som vägs in.71 I AD 

1978 nr 139 framgick av domskälen att en stor arbetsgivare som Volvo Torslandaverken 

bedöms ha tillräckliga resurser för att hantera två arbetstagare med kronisk alkoholism.72 

Sjukdomen medförde att arbetsgivaren fick anlita vikarier för att täcka upp vid frånvaro samt 

tåla en lägre prestation då de kom tillbaka till arbetet i dåligt skick. Hade det varit ett litet 

företag hade saklig grund för uppsägning kunnat föreligga men i detta fall gjorde det inte det. 

Anställningstidens längd kan få betydelse där kortare anställningstid ger ett sämre 

anställningsskydd än för längre. 

 

3 Rehabiliteringskedjan och sjukpenningen 
 

Den svenska socialförsäkringen har utvecklats i samklang med socialpolitiken.73 I början av 

90-talet talades om vikten av både den arbetslivsinriktade och medicinska rehabiliteringen 

som centrala i en väl fungerande socialförsäkring.74 1997 gjordes socialförsäkringen om på så 

sätt att den renodlades till att bara ta hänsyn till medicinska skäl till nedsättning av 

arbetsförmågan.75 Den dåvarande modellen för bedömning av rätten till sjukpenning med de 

olika stegvisa bedömningarna tydliggjorde att sjukpenning inte var lämplig i väntan på rätt 

arbete.76 Det fanns dock möjlighet till avsteg och hänsyn till andra omständigheter än de rent 

medicinska. En och samma sjukdom kan yttra sig olika för olika individer och ålder var också 

en faktor som hade betydelse vid en helhetsbedömning av rätten till sjukpenning. Lagstiftaren 

menade att en alltför stelbent bedömning av rent medicinska skäl kan leda till icke-acceptabla 

                                                 
70 Günzel, Zanderin, 2012 s. 114 
71 AD 2006 nr 83 Lägg till även prop. 
72 Öman, Sören, 2016 s. 66 
73 Mannelqvist, 2012 s. 28 
74 Mannelqvist, 2012 s. 37 
75 Prop. 1996/97:28 s. 2 
76 Manneqlvist, 2012 s. 39 
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beslut. 77  Från början av 2000-talet kom individens ansvar alltmer att betonas vad gäller 

sjukförsäkringen.78 Individens ansvar att arbeta trots skador och sjukdomar samt att försörja 

sig själv betonades.  

 

3.1 Rehabkedjan 

Den renodling av socialförsäkringen som genomfördes 1997 fick inte det genomslag i 

tillämpningen som förväntat. 79  Fokus ändrades från nedsättningen av arbetsförmågan till 

vilken arbetsförmåga som finns trots sjukdom.80 Den 1 juli 2008 infördes rehabkedjan som 

inledningsvis reglerades i lag (1982:361) om allmän försäkring81 och som 2009 ersattes av 

SFB. Enligt 2007 års proposition var syftet att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka 

återgången i arbete.82 Vid bedömning av arbetsförmågan och rätten till sjukpenning finns 

fasta hållpunkter vad gäller antalet dagar i sjukskrivningen i 27 kap. 47–49 §§ SFB. Förutom 

att arbetsförmågan ska bedömas vid fasta tidpunkter ska bedömningsgrunden för rätten till 

ersättning ändras efter 90 och 180 dagar. 83  Under de första 90 dagarna bedöms 

arbetsförmågan i relation till nuvarande arbete och annat lämpligt arbete som arbetsgivaren 

kan erbjuda tillfälligt. Efter 90 dagar ska arbetsgivaren undersöka vilka andra arbeten som 

arbetstagaren kan omplaceras till. Efter 180 dagar ska det beaktas om arbetstagaren kan klara 

ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Undantag kan göras om det bedöms som oskäligt 

eller det finns särskilda skäl som talar mot det. Efter dag 365 (27 kap. 49 § SFB) skärps 

kraven ytterligare och det ska alltid beaktas om arbetstagaren har arbetsförmåga för annat 

arbete på arbetsmarknaden. Ett undantag kan göras här om det bedöms oskäligt. Om 

arbetstagaren genomgår medicinsk rehabilitering (27 kap. 50 § SFB) ska arbetsförmågan 

bedömas efter en sådan åtgärd. Tidigare bedömdes arbetsförmågan under en längre tidsperiod 

i befintlig anställning. En bedömning gjordes av kortare och längre sjukfall och endast de 

längre sjukfallen kunde komma ifråga för en bedömning av arbetsförmåga gentemot andra 

arbeten på arbetsmarknaden.84  

 

                                                 
77 Prop. 1996/97:28 s. 12  
78 Mannelqvist, 2012 s. 43 
79 Prop. 2007/08:136 s. 67 
80 Mannelqvist, 2012 s. 44 
81 Förkortas fortsättningsvis AFL 
82 Prop. 2007/08:136 s. 1 
83 Prop. 2007/08:136 s. 58 
84 Mannelqvist, 2012 s. 35. 
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Enligt 2007 års proposition är avsikten med rehabkedjan att bryta passiviteten i 

sjukskrivningsprocessen. 85  Behovet av insatser på arbetsplatsen de första tre månaderna 

betonas för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Arbetsgivaren och arbetstagaren bör 

omgående i en sjukskrivning starta en dialog till arbete som alternativ till sjukskrivning.86  

Undantaget är om arbetstagarens besvär är tillfälliga och övergående. Om detta inte är möjligt 

ska en kontakt med Arbetsförmedlingen etableras så att arbetstagaren ska kunna ges möjlighet 

att använda sjukskrivningen för att söka annat arbete.87 Möjligheten till det ges fram till dag 

180 utan att rätten till sjukpenning påverkas. I propositionen står att det är viktigt att den här 

tiden används till aktiviteter för att få ett nytt arbete men att regeringen betonar att det inte ska 

inverka på arbetsgivarens skyldighet att ta tillvara på arbetstagarens arbetsförmåga, kan 

arbetsgivaren erbjuda arbete föreligger inte rätt till sjukpenning. Samtidigt som rehabkedjan 

infördes lagstiftades om möjligheten att begära ledigt enligt lagen om rätt till ledighet för att 

på grund av sjukdom prova annat arbete (2008:565). Rätten till tjänstledighet från nuvarande 

anställning gäller enligt 2 § under dag 90 till 180 i rehabkedjan och ska motsvara 

omfattningen på det nya arbetet och får enligt 4 § uppgå till max 12 månader. Om 

tjänstledighet beviljas kan arbetstagaren trots det beviljas ersättning från 

arbetslöshetskassan.88 Rätten att ansöka om tjänstledighet finns inte efter dag 180. 

 

 

Försäkringskassan kan efter dag 180 fatta beslut om att dra in sjukpenningen med hänvisning 

till att arbetstagaren kan försörja sig med ett normalt förekommande arbete på 

arbetsmarknaden. 89  Det innebär att Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan i 

förhållandet till alla arbeten i Sverige inräknat vissa subventionerade anställningar som 

nystartsjobb, dock inte lönebidragsanställning eller anställning på Samhall. 90 

Funktionsnedsättningen på grund av sjukdomen måste således vara betydande för att 

arbetsförmågan ska bedömas vara nedsatt sett till hela den svenska arbetsmarknaden. Det 

räcker dessutom att arbetsförmågan är på 25 procent. Hänsyn ska inte tas till annat än de rent 

medicinska förutsättningarna att klara ett arbete. En skillnad är att de tidigare så kallade 

särskilda skälen som ålder, bosättningsförhållanden, utbildning med flera inte längre ska 

beaktas. Renodlingen av socialförsäkringen har således förstärkts ytterligare i och med 

                                                 
85 Prop. 2007/08:136 s. 58 
86 Prop. 2007/08:136 s. 61 
87 Prop. 2007/08:136 s. 58 
88 Günzel, Zanderin, 2012 s. 161 
89 Mannelqvist, 2012 s. 77 
90 Prop. 2007/08:136 s. 67 
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införandet av rehabkedjan.91 De två undantag som finns är särskilda skäl eller om det bedöms 

oskäligt.92 De särskilda skälen kan vara om det är hög sannolikhet att arbetstagaren kan återgå 

i arbete hos arbetsgivaren.93 Exempelvis om arbetstagaren väntar på en operation. Det krävs 

att det i det medicinska underlaget finns stöd för en återgång i arbete hos arbetsgivaren inom 

en viss tid. De särskilda skälen kan inte beaktas efter 365 dagar. Uppskjutningen av 

prövningen mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden skjuts också upp om 

arbetstagaren på deltid återgått i arbete eller om arbetslivsinriktad rehabilitering påbörjats. 

Möjligheten att skjuta på hänvisningen till arbetsmarknaden då det bedöms som oskäligt 

handlar om exempelvis vid allvarlig sjukdom. Denna möjlighet finns även efter dag 365.  

 

Av 2007 år proposition framgår att ett antal åtgärder kommer genomföras för att öka stödet i 

sjukskrivningsprocessen. 94  Nystartsjobb har införts där arbetsgivaren slipper betala 

arbetsgivaravgiften vid anställning av en långtidssjukskriven person. Företagshälsovården bör 

också få en aktivare roll bland annat för att identifiera tidiga insatser för återgång i arbete. Det 

skulle också ge Försäkringskassan ett bättre underlag för arbetsförmågan. Tankar på en 

företagshälsovård som har sjukvårdsinsatser som också kan avlasta landstingen i viss mån 

lyfts fram i propositionen. I budgetpropositionen 2008 ställde sig regeringen positiv till en 

framtida roll för företagshälsovården så som föreslagits. En rehabiliteringsgaranti för 

evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för att främja en återgång i arbete ska 

träda i kraft 2008. Ett avtal för ökade resurser för ändamålet ska slutas med hälso- och 

sjukvården. I oktober 2007 infördes också det socialförsäkringsmedicinska beslutsstödet som 

underlag för bedömning av sjukskrivning. I beslutsstödet finns specifika rekommendationer 

för sjukskrivningen för olika diagnoser. Syftet är att öka kvaliteten för praxis och en ökad 

förutsägbarhet för både patienter och personal inom vården och minska skadliga 

sjukskrivningar. En annan åtgärd som föreslås i propositionen är att använda privata aktörer 

för att hjälpa långtidssjukskrivna personer att få ett arbete. Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att inom ramen för en försöksverksamhet pröva sådana 

åtgärder. 95  Försäkringskassan fick i uppdrag att göra urvalet av långtidssjukskrivna och 

Arbetsförmedlingen skulle sköta upphandlingen av tjänsterna. Ytterligare åtgärder var att göra 

en översyn över Försäkringskassans effektivitet och en översyn av 

                                                 
91 Mannelqvist, 2012, s. 77 
92 Prop. 2007/08:136. s. 68 
93 Prop. 2007/08:136 s. 68, Mannelqvist, 2012 s. 77, Günzel och Zanderin, 2012 s. 161 
94 Prop. 2007/08:136 s. 53–54 
95 Prop. 2007/08:136 s. 55–56 
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arbetsförmågebedömningarna. Bedömningarna av arbetsförmågan måste bli mer enhetlig med 

anledning av de olika variationerna i sjukskrivning över tid och geografiskt i landet.  

 

I 2007 års proposition står att ett antal remissinstanser, bland annat Arbetsförmedlingen, 

bedömer att en förutsättning för att rehabkedjan ska fungera är att regeringens åtgärdspaket 

för övrigt är infört.96 Arbetsgivarorganisationen för Sveriges- kommuner och landsting (SKL) 

tillstyrkte i huvudsak förslaget men att de fasta hållpunkterna är alltför snäva och inte 

realistiska före vare sig arbetsgivaren eller övriga aktörer rehabiliteringsprocessen. 97 

Arbetstagarparten var än mer kritiska och Landsorganisationen i Sverige (LO) ansåg att det är 

oacceptabelt med de fasta tidsgränserna och bedömningarna mot befintligt arbete och 

arbetsmarknaden i stort och SACO befarade att själva rehabiliteringsprocessen kan försämra 

hälsan hos den enskilde individen. TCO var mycket kritiska och ansåg att individens 

anställning och ekonomiska trygghet riskerade att äventyras i ett mycket tidigt skede av 

sjukskrivningen. I propositionen förtydligas att införandet av rehabkedjan inte avser att 

försämra eller stärka arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt AML, AFL (nuvarande SFB) 

och indirekt genom LAS.98 Det räcker inte att arbetsuppgifter finns hos arbetsgivaren för att 

sjukpenning ska nekas utan följer de arbetsrättsliga principerna. Om det finns lediga 

arbetsuppgifter som arbetstagaren kan utföra inom ramen för arbetsskyldigheten har 

arbetsgivaren dock en skyldighet att erbjuda dessa. Om arbetstagaren nekar detta ska 

sjukpenning inte betalas ut. Regeringen anser att de fackliga organisationerna har en viktig 

uppgift att stödja arbetstagaren i att bevaka att behovet av anpassning och andra åtgärder 

tillgodoses. Ibland de konsekvenser som förutspåddes av införandet av rehabkedjan i 2007 års 

proposition var ökade krav på Försäkringskassan att agera på i ett tidigt skede av 

sjukskrivningen.99 

 

3.2 Beslut om indragen sjukpenning med hänvisning till öppna 
arbetsmarknaden 

Som tidigare nämnts kan sjukpenningen dras in med hänvisning till att arbetstagaren har 

arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden.100 I 2007 års proposition står att i bästa fall 

kan en arbetstagare som fått sjukpenningen indragen gå direkt över till en annan anställning. 

                                                 
96 Prop. 2007/08:136 s. 59 
97 Prop. 2007/08:136 s. 57 
98 Prop. 2007/08:136 s. 62 
99 Prop. 2007/08:136 s. 96 
100 Prop. 2007/08: 136 s. 39 
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101 Om arbetstagaren inte kan få något arbete är hen att betrakta som arbetslös. 102 Syftet med 

det är att klargöra för arbetsmarknadsmyndigheterna att personen är arbetsför. En tid i 

arbetslöshet är att föredra framför en fortsatt sjukskrivning eller ännu värre sjukersättning. 

Det är viktigt att det finns en samsyn mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. När 

arbetstagaren fått sjukpenningen indragen ska hen anmäla sig som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen för att få rätt till a-kassa och för att inte tappa sin sjukpenninggrundande 

inkomst (SGI). Rätt ersättning för en arbetstagare med arbetsförmåga är inte sjukförsäkringen 

utan arbetslöshetsförsäkringen framhålls i propositionen.103 

 

Enligt 2006 års socialförsäkringsutredning som låg till grund för införandet av rehabkedjan 

ska alla möjligheter att återvända till arbetsgivaren grundligt undersökas under 

sjukskrivningsperioden. 104  Ur arbetstagarens synvinkel finns mycket som talar emot att 

arbetstagaren skulle lämna sin anställning på grund av den upplevda trygghet den ger.105 För 

den som blir uppsagd på grund av ”personlig arbetsbrist” 106  uppstår en fem dagars 

karensperiod om fem dagar innan ersättning från arbetslöshetskassan betalas ut. Enligt 

socialförsäkringsutredningen räcker det inte med att Försäkringskassan intar en striktare 

portvaktsfunktion.107 Framför allt gäller det att skapa ett system har förmåga och vilja att 

hjälpa dem som behöver omställning. I väntan på den perfekta arbetsmarknaden där 

människor trots sjukdomar har hittat ”rätt” arbete bör försäkringarna fungera bättre både var 

för sig och tillsammans. Omställning till ett nytt arbete är ofta bästa sättet att undvika och 

bryta en sjukskrivning.108 För att våga ta klivet från sjukskriven till arbetslös bör hindren för 

detta minska. Ett sådant hinder är att själva arbetsoförmågan i sig gör det svårare att söka ett 

nytt arbete. Tidsgränserna i sjukförsäkringen ska sätta en gräns för anställningstryggheten, 

enligt socialförsäkringsutredningen. 109 Företagshälsovården nämns som en viktig aktör med 

nära kontakt med arbetsplatserna och samtal om framtiden för att förebygga en lång 

sjukskrivning. Företagshälsovården kan som utomstående aktör bli den som initierar att 

omställning är det rimliga redan tidigt i en sjukskrivning. Om det finns 

omställningsförsäkring ska företagshälsovården bli en naturlig kontaktpunkt. Även med en 

                                                 
101 Prop. 2007/08: 136 s. 49 
102 Prop. 2007/08: 136 s. 40 
103 Prop. 2007/08:136 s. 68 
104 SOU 2006:86 s. 109 
105 SOU 2006:86 s. 124 
106 Enligt prop. 1973:129 s. 32–33 är saklig grund för uppsägning arbetsbrist eller personliga skäl. 
107 SOU 2006:86 s. 125 
108 SOU 2006:86 s. 129 
109 SOU 2006:86 s. 130 
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fungerande företagshälsovård måste dock det offentliga systemet bättre än idag klara av att 

möta upp behovet av omställning för de som inte har tillgång till företagshälsovård. 

Arbetsförmedlingen har inte tidigare fått arbeta med de som är sjukskrivna men som vill söka 

nytt arbete.110 Enligt socialförsäkringsutredningen måste detta ändras och sjukförsäkringen 

ska vara den aktör som bestämmer om någon har arbetsförmåga och inte Arbetsförmedlingen.  

 

När sjukpenningen dragits in med hänvisning till normalt förekommande arbete på 

arbetsmarknaden är tanken att arbetstagaren ska anmäla sig på Arbetsförmedlingen.111 När 

rehabkedjan infördes fanns den så kallade arbetslivsintroduktionen (ALI) på tre månader som 

Arbetsförmedlingen tillhandahöll.112 Under denna tid skulle arbetstagaren slussas vidare till 

ett annat arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program. Om Arbetsförmedlingen bedömde att 

arbetstagaren trots det inte hade arbetsförmåga började arbetstagaren om från dag 1 i 

rehabkedjan med förnyad rätt till sjukpenning. Den generella bilden är att ju längre tid som 

gått efter att ALI avslutas ju fler återgår till sjukskrivning. Den 1 februari 2016 beslutade 

regeringen att avskaffa ALI samtidigt som den bortre gränsen av rätten till sjukpenning. 

Anledningen till att ALI avskaffades var att de inte gett förväntat resultat. För många 

människor har ALI inneburit minskade inkomster vilket lett till att de varit tvungna att söka 

försörjningsstöd. 113   Oron för ekonomin har försvårat arbetet med rehabiliteringen. 

Majoriteten av de personer som befann sig i programmet var de som tidigare haft 

tidsbegränsad sjukersättning och många av dem hade varit borta länge från 

arbetsmarknaden.114  

 

Enligt 2007 års proposition kan en arbetstagare som återgår i arbete trots bristande 

arbetsförmåga inte räkna med att uppbära full lön. 115 Om det saknas omplaceringsmöjligheter 

till andra arbetsuppgifter och arbetstagaren endast har en partiell arbetsförmåga i relation till 

anställningen kan en omreglering av anställningsavtalet bli aktuell. Om arbetstagaren vägrar 

en omreglering föreligger saklig grund för uppsägning. Det är inte möjligt enligt gällande rätt 

att säga upp en anställning på deltid. Om en arbetstagare trots bristande arbetsförmåga 

                                                 
110 SOU 2006:86 s. 131 
111 Günzel, Zanderin, 2012 s. 161 
112 Ds 2015:17 s.16 
113 Ds 2015:17 s. 25 
114 Försäkringskassan, 2011 s. 46 
115 Prop. 2007/08: 136 s. 43 
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inställer sig för att arbeta kan inte arbetsgivaren utan vidare hindra hen från att arbeta.116 

Avsikten med indragen sjukpenning är inte att anställningen ska bestå.  

 

4 Relationen mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler 
 

Införandet av rehabkedjan väcker frågor om anställningsskyddslagen och reglerna för 

sjukpenning är förenliga med varandra eller om rehabiliteringsreglerna kan påverka 

anställningsskyddet. Regeringen bedömde i prop. 2007/08 att anställningsskyddet vid 

sjukdom inte skulle påverkas.117  Syftet med införandet var inte urholka anställningsskyddet 

och den praxis som formats i AD vad gäller saklig grund för uppsägning på grund av 

sjukdom. Bedömningar av arbetsförmågan kan dock komma att ske i ett tidigare stadium av 

sjukskrivningen. AD ansåg att det skulle kunna uppstå situationer då en arbetstagare inte kan 

sägas upp men står utan sjuklön och lön. Konsekvensen kan enligt AD bli att man tvingas 

säga upp sig för att ha rätt till annan ersättning trots att det inte är fastställt att det rör sig om 

en stadigvarande nedsättning för arbete hos arbetsgivaren. I en dom bestred arbetsgivarparten 

att de nya bestämmelserna i AML och dåvarande AFL är relevanta vid prövningen då det inte 

skett några ändringar i LAS och att det är en bärande svensk princip att gällande rätt bara får 

ske genom ändringar i lag eller förarbeten som avser den aktuella lagen.118  AD delar inte den 

uppfattningen utan att anställningsskyddet måste ses i ljuset av andra rättigheter och 

skyldigheter som parterna är bundna av i lag eller avtal. Därför får ändringar i exempelvis 

AML också betydelse vid rättstillämpningen i det enskilda fallet för vad som är saklig grund 

för uppsägning. Detta framgick också av motiven till AML vilket inte bestreds av lagrådet.  

 

Kritik har riktats mot att rehabiliteringsreglerna urholkar anställningstryggheten. 119  Före 

införandet förekom knappt uppsägning på grund av sjukdom.120 Huvudregeln att sjukdom inte 

är saklig grund för uppsägning tillämpades fullt ut från införandet av LAS på 1970-talet fram 

till införandet av rehabiliteringsreglerna på 1990-talet. Sedan dess finns cirka 40 fall som rör 

saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom. I ett flertal fall har saklig grund för 

uppsägning förelegat vilket bland annat berott på att arbetstagaren inte kunnat utföra sitt 

arbete och det inte funnits möjlighet till omplacering samt några fall där arbetstagaren inte 

deltagit i tillräcklig omfattning i sin rehabilitering. I de fall saklig grund för uppsägning inte 

                                                 
116 Prop. 2007/08: 136 s. 43 
117 Prop. 2007/08:136 s. 72 
118 AD 
119 J. Westregård, Annamaria, 2006, s. 876 
120 J. Westregård, Annamaria, 2006, s. 883 
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förelegat har arbetsgivaren återkommande inte genomfört en fullständig 

omplaceringsutredning. 121  Rehabiliteringsreglerna tillhör offentlig rätt medan 

anställningsskyddslagen tillhör civilrätt. De civilrättsliga reglerna mellan arbetstagare och 

arbetsgivare gäller bland annat arbetsskyldighet och avslut av anställningen. 

Anställningsförhållandet regleras genom anställningsavtal, kollektivavtal och utfyllnadsregler 

som formats genom praxis i AD och LAS. De offentligrättsliga reglerna gäller mellan det 

allmänna och detta fall arbetstagaren och regleras i SFB och AML. Då AD avgör en tvist om 

uppsägning har de arbetsrättsliga reglerna företräde och blir en ram för tillämpning av de 

förvaltningsrättsliga reglerna. De förvaltningsrättsliga reglerna blir således bedömda inom 

ramen för civilrätten.122 Rättsfallet AD 1997:115 visar domstolens sätt att förhålla sig till 

kollisionen mellan förvaltningsrätt och civilrätt och att det är till sist civilrätten som bedömer 

om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är tillräcklig eller inte. Detta går inte att bedöma 

enbart genom förvaltningsrätten då det saknas sanktioner. Om rehabiliteringsansvaret är 

uppfyllt prövas först vid en uppsägningstvist och AD och inte tidigare än så. Genom 

rehabiliteringsreglerna har det blivit enklare för en arbetsgivare att bedöma i vilka situationer 

då det är möjligt att säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom. 123  Dessa effekter 

beaktades inte vid införandet av rehabiliteringsreglerna. Lagstiftaren talade tvärtom om 

arbetsgivarens utökade ansvar och en förstärkning av anställningsskyddet. Anledningen till att 

det blivit så är kollisionen av de olika regelverken och AD inte avgör 

förvaltningsrättsärenden. AD har inte lagt någon större vikt vid förelägganden som 

Arbetsmiljöverket utfärdat på grund av att arbetsgivarens brister i rehabiliteringsansvaret. AD 

fokuserar på den civilrättsliga omplaceringsutredningen vid tidpunkten för uppsägningen.  

 

5 Rättspraxis i AD de senaste tio åren 
 

5.1 AD 2010 nr 79  

Tvistefrågan gällde om det handlade om en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan. 

Arbetstagaren var anställd som bilbesiktningstekniker sedan 1987 och sedan var sedan 2005 

sjukskriven i olika perioder och omfattning. År 2009 sades han upp på grund av att han med 

anledning av sin nedsatta arbetsförmåga inte kunde utföra något arbete av betydelse för 

bolaget. I april 2009 hade han fått sjukpenningen indragen med hänvisning till att han hade 

arbetsförmåga på minst 25 procent på den reguljära arbetsmarknaden. Han hade också ansökt 

                                                 
121 J. Westregård, Annamaria, 2006, s. 882 
122 J. Westregård, Annamaria, 2006, s. 884–885 
123 J. Westregård, Annamaria, 2006, s. 886–887 
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om sjukersättning och fått avslag. Arbetstagaren ställde in sig för att arbeta vid upprepade 

tillfällen men blev nekad av arbetsgivaren. Vid tidpunkten för uppsägningen var det oklart om 

arbetstagaren hade arbetsförmåga som bilbesiktningstekniker. Sjukpenningen hade blivit 

indragen och de läkarintyg som låg till grund för den tidigare sjukskrivningen gäller bara för 

den tid som intyget avser. Domstolen gör följande bedömning av de olika intygen som ger en 

motstridig bild av arbetsförmågan. 

 

Av det anförda framgår att merparten av utredningen om TB:s hälsotillstånd inte kan hänföras till 

förhållandena vid tidpunkten för uppsägningen. Den sammanfattande slutsats som enligt 

Arbetsdomstolens mening kan dras av denna utredning, är att den i varje fall inte ger stöd för att T.B. 

vid tidpunkten för huvudförhandlingen och i tiden närmast dessförinnan saknade arbetsförmåga som 

besiktningstekniker. Utredningen ger dock inte någon entydig bild av hur förhållandena var vid 

uppsägningen. Med hänsyn till den synbarligen relativt snabba förbättringen av TB:s andningsförmåga, 

och med beaktande av de motstående bedömningar som har gjorts av S.B. å ena sidan och P.W. och 

M.S. å den andra sidan, får det anses oklart i vad mån T.B. hade arbetsförmåga som besiktningstekniker 

när han sades upp från sin anställning. I den bedömningen ligger att T.B. då rent faktiskt inte hade 

arbetat sedan lång tid tillbaka samt att han inte heller kom att prövas i arbete trots försäkringsläkarens 

bedömning och sin egen uppfattning om att han hade möjligheter till att arbeta. Den oklarhet som 

sålunda föreligger får gå ut över arbetsgivaren. Det är alltså inte visat att TB:s arbetsförmåga vid 

uppsägningen var så nedsatt att han inte kunde utföra arbete av någon betydelse hos bolaget. 

Uppsägningen har därför inte varit sakligt grundad. 

 

5.2 AD 2011 nr 41  

En husfruassistent med anställning vid ett hotell sedan 2003 sades upp 2009 då hon på grund 

av sitt hälsotillstånd inte kunde utföra något arbete av betydelse. Tvisten handlade om 

nedsättningen var stadigvarande och arbetsgivaren hade uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. 

Vid tidpunkten för arbetsförmågebedömningen som gjordes av företagshälsovården var T.M. 

inte längre sjukskriven då sjukpenningen dragits in med hänvisning till att arbetsförmågan 

inte bedömdes vara nedsatt i förhållande till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Det 

senaste intyget som talade till arbetstagarens fördel att hon hade arbetsförmåga baserades i 

huvudsak på tidigare läkarintyg och arbetsskadeanmälningar och inga belastningstester gjorde 

vid läkarbesöket. Uppgifterna baserades på arbetstagarens egen beskrivning av besvären. 

Störst vikt lade domstolen vid ett tidigare läkarintyg, en mer utvidgad 

arbetsförmågebedömning som gjordes av läkare, psykolog, företagssköterska och ergonom 

inom företagshälsovården där det konstaterades arbetsförmåga för arbete som husfru eller 

liknande arbete saknades och att nedsättningen är bestående. Uppsägning var sakligt grundad. 
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Bedömningen i Haluxas utredning om rehabiliteringsbehovet blev att medicinska åtgärder inte kunde 

förväntas på något avgörande sätt påverka TM:s arbetsförmåga, att nedsättningen av arbetsförmågan 

därför var att betrakta som varaktig samt att detta också innebar att arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder hos den nuvarande arbetsgivaren inte heller var aktuella. Bolaget har alltså med 

hjälp av företagshälsovården genomfört en rehabiliteringsutredning, i vilken T.M. varit delaktig, och 

som resulterat i att sådana åtgärder inte var aktuella hos bolaget. Enligt Arbetsdomstolens mening har 

det inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta den gjorda bedömningen eller att rikta 

någon kritik mot bolagets hantering av rehabiliteringsfrågan. 

 

Domstolen utvecklar också argumentationen kring rehabiliteringsansvaret. 

 

Arbetsdomstolen finner sammanfattningsvis att det vid uppsägningen inte har funnits några arbeten hos 

bolaget som T.M. med hänsyn till sina besvär hade kunnat omplaceras till. Mot den bakgrunden och 

med beaktande av bedömningen i den genomförda rehabiliteringsutredningen kan det inte heller anses 

ha varit skäligt att kräva att bolaget före beslutet om att säga upp T.M. skulle ha låtit henne under en tid 

arbeta med andra, särskilt anpassade, arbetsuppgifter eller ha företagit andra åtgärder i 

rehabiliteringssyfte. I detta ligger att utredningen gett vid handen att det inte, utan att verksamheten 

utökats, funnits utrymme för en omfördelning av de arbetsuppgifter vid hotellen som inte ställer krav på 

formell kompetens så att T.M. fått enbart lättare sysslor.  

 

3.5  AD 2013 nr 65 

En driftoperatör med alkoholsjukdom och psykisk ohälsa sades upp på grund olovlig frånvaro 

och för att han inte deltagit i sin rehabilitering. Han hade varit anställd i bolaget sedan 1998 

och sades upp 2012. I slutet av 2011 och början av 2012 vårdades M.G. på behandlingshem 

och han avhöll sig från alkohol under den tiden. Han återföll i missbruk och hade en del 

olovlig frånvaro varpå arbetsgivaren snabbt ställde krav och varnade om uppsägning. I 

domskälen argumenterade domstolen kring rehabiliteringsansvaret och arbetstagarens eget 

beteende. 

 

Av betydelse för prövningen är också om arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt 

socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen om att ansvara för rehabilitering av arbetstagaren. Det är 

emellertid inte bara arbetsgivarens ansvar för rehabilitering som har betydelse för bedömningen av om 

en uppsägning är sakligt grundad. Även arbetstagarens beteende har betydelse för bedömningen. Detta 

gäller särskilt arbetstagarens medverkan i de rehabiliteringsinsatser som arbetsgivaren erbjuder. Om 

arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar att delta i en rehabilitering, kan en sådan vägran leda till att 

arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Bedömningen av hur man ska se på 

arbetstagarens medverkan eller brist på medverkan blir förstås i sin tur med nödvändighet även 
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beroende av vilken sjukdom arbetstagaren lider av och vilka uttryck den tar sig. Allmänt gäller vidare 

att prövningen av om en uppsägning är sakligt grundad ska göras med utgångspunkt i förhållandena vid 

tidpunkten för uppsägningen.Bolaget är en förhållandevis stor arbetsgivare. Det har i tvisten inte gjorts 

gällande att verksamheten drabbats av några mera framträdande störningar till följd av MG:s frånvaro. 

Samtidigt kan konstateras att det för M.G., som arbetat länge hos bolaget, måste bedömas vara av 

mycket stor betydelse för en lyckad rehabilitering av honom att han har sin anställning kvar. Mot 

bakgrund av det anförda gör Arbetsdomstolen följande sammanfattande bedömning av 

uppsägningsfrågan. Den frånvaro som bolaget har lagt M.G. till last får bedömas ha sin grund i den 

alkoholsjukdom och psykiska ohälsa som han lider av. Vid tidpunkten för uppsägningen kan enligt 

Arbetsdomstolens mening rehabiliteringsmöjligheterna ännu inte anses ha varit uttömda. Det finns inte 

heller grund för att anse att M.G. på sådant sätt underlåtit att medverka i de rehabiliteringsinsatser som 

erbjudits så att bolaget därför ändå ska anses ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet. Arbetsdomstolen 

kommer därför fram till att uppsägningen av M.G. inte är sakligt grundad och ska förklaras ogiltig. 

 

5.3 AD 2014 nr 26 

En arbetstagare som arbetat i produktionen och som truckförare på ett industriföretag sedan 

1972 var under en längre tid sjukskriven och arbetsgivaren hade vidtagit olika stöd- och 

anpassningsåtgärder. Trots det var prestationen i arbetet otillfredsställande enligt bolaget och 

arbetstagaren befanns inte kunna utföra något arbete av betydelse och han sades upp i april 

2013. Fackförbundet hade inte pekat på någon befintlig ledig befattning som arbetstagaren 

hade kunnat omplaceras till. I detta mål blir det tydligt att arbetsgivaren inte kan tåla en alltför 

låg prestation som inte förbättrats över tid, oavsett om det beror på sjukdom. 

--- 

Arbetsdomstolen har ovan kommit till slutsatsen att G.L. under lång tid presterat väsentligt mycket 

sämre än andra anställda, trots att han har haft lättare, anpassade arbetsuppgifter och anpassad arbetstid 

samt att någon förbättring inte märkts. Hans arbetsprestationer måste enligt Arbetsdomstolens mening 

anses väsentligt understiga vad bolaget normalt borde kunna räkna med. Det finns inte anledning att 

anta att G.L., som sedan flera år tillbaka hos bolaget haft lättare, anpassade arbetsuppgifter och 

anpassad arbetstid, genom ytterligare anpassningsåtgärder eller av annan anledning skulle i framtiden 

kunna förbättra sina arbetsprestationer för bolaget. Arbetsdomstolen kommer sammanfattningsvis fram 

till att saklig grund för uppsägning har förelegat på grund av de bristande arbetsprestationerna oavsett 

om de berott på sömnapné eller inte. 

--- 

I domskälen redovisas inte om nedsättningen bedöms som stadigvarande utan prestationen är i 

fokus och de anpassningsåtgärder som vidtagits under lång tid. 
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3.7  AD 2014 nr 41 

 

En textilslöjdslärare med anställning sedan 1979 med fibromyalgi sades 2012 upp efter lång 

tid av återkommande sjukskrivningar. Arbetet hade tidvis anpassats efter hennes 

förutsättningar. Vid tidpunkten för uppsägningen var hon helt sjukskriven då hennes tillstånd 

försämrats. Tvisten handlade om nedsättningen var stadigvarande. AD hänvisar i domskälen 

till 1973 års proposition att en uppsägning på grund nedsättning av arbetsförmåga på grund av 

sjukdom normalt inte ska kunna ske förrän arbetstagaren fått sjukbidrag eller sjukpension 

eller i varje fall inte så länge en arbetstagare har rätt till sjukpenning. Ytterligare en 

förutsättning är att vare sig medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering bedöms kunna 

leda till att arbetsförmågan återfås. Bedömningen gällande stadigvarande nedsättning torde 

vara huvudsakligen densamma vid prövning om rätt till sjukersättning enlig SFB som enligt 

LAS.124 Dock skiljer sig prövningen av arbetsförmågan då den enligt SFB bedöms mot hela 

arbetsmarknaden medräknat skyddat arbete och arbete med lönebidrag medan den enligt LAS 

handlar om skäliga arbeten hos arbetsgivaren. Avgörande är arbetsförmågan vid tidpunkten 

för uppsägningen. Saklig grund för uppsägning förelåg inte. 

 

--- 

Med denna bedömning saknar domstolen anledning att ta ställning till om A.E., efter skäliga 

anpassningsåtgärder, i februari 2012 hade kunnat beredas arbete. Vid den tiden var AE:s arbetsförmåga 

till följd av sjukdom helt nedsatt, men nedsättningen i den omfattningen var inte varaktig. Frågan om 

det finns förutsättningar för kommunen att bereda henne fortsatt arbete får bedömas när hennes 

arbetsförmåga har stabiliserats. 

--- 

3.8 AD 2014 nr 82  

En arbetstagare med anställning sedan år 2000 sades upp 2012 huvudsakligen för att han inte 

deltagit i tillräcklig omfattning i sin egen rehabilitering. Efter tre års rehabilitering bedömde 

arbetsgivaren att han var arbetsför och rehabiliteringen avslutades. Han varslades samtidigt 

om uppsägning. Omplaceringsmöjligheter saknades och han kunde inte utföra något arbete av 

betydelse. Vid tidpunkten för uppsägningen var F.S. enligt läkarintyg sjukskriven med helt 

nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt hade företagsläkaren någon dag tidigare gjort bedömningen 

att det inte fanns grund för sjukskrivning. I denna dom är det den bestående nedsättningen 

som AD ifrågasätter. Saklig grund för uppsägning saknades. 

--- 

                                                 
124 AD 2010 nr 3 
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Mot bakgrund av de medicinska bedömningar som förelåg vid tidpunkten för varslet om uppsägning 

och de tämligen omfattande rehabiliteringsinsatser som hade genomförts är det enligt Arbetsdomstolens 

mening mycket som talar för att det var befogat att då anse rehabiliteringsfasen avslutad. Utredningen 

ger emellertid inte stöd även för slutsatsen att FS:s arbetsförmåga för ordinarie arbetsuppgifter vid den 

avdelning han då var placerad vid skulle vara bestående nedsatt på grund av sjukdom. Den medicinska 

utredningen talar tvärtom i motsatt riktning. Även arbetsgivarparternas inställning är att F.S. vid den här 

tiden var fullt arbetsför. Enligt Arbetsdomstolens mening kan inte heller det förhållandet att F.S. fick 

axelbesvär när han några dagar tidigare hade arbetat en hel dag vid balansen SKB leda till slutsatsen att 

hans arbetsförmåga var varaktigt nedsatt på grund av sjukdom. Av utredningen har nämligen 

framkommit att han då hade arbetat under former som varit onödigt belastande. 

 

--- 

 
6 Diskussion 
 

En av frågeställningarna i undersökningen var att undersöka vilket anställningsskydd sjuka 

arbetstagare har och när det föreligger saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom. Det 

är en fråga som inte är helt enkel att besvara då omständigheterna skiljer sig åt och en 

bedömning görs från fall till fall. Det finns dock vissa förutsättningar som måste vara 

uppfyllda som återfinns i förarbetena till LAS och i den praktiska tillämpningen i AD. Det är 

alltjämt så att rehabiliteringsansvaret behöver vara uppfyllt, omplaceringsmöjligheter saknas 

och nedsättningen av arbetsförmågan stadigvarande. Samtliga tre rekvisit behöver inte vara 

uppfyllda utan varierar men går att förstå utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Det 

kan konstateras att antalet tvister i domstol som handlar om uppsägning på grund av sjukdom 

är få till antalet och att det de sista tre åren inte avkunnats några domar. Gissningsvis har 

förlikningar och överenskommelser slutits mellan parterna för att lösa dessa situationer utan 

domstolens inblandning. Själva grunden för vårt arbetsrättsliga regelverk är att tvister ska 

lösas genom överläggningar och förhandlingar mellan parterna. Av de sex domar som 

analyserats kom AD fram till att fyra inte var sakligt grundade medan två var det. Sett till det 

numerära antalet domar har saklig grund saknats i merparten något som det är svårt att dra 

några slutsatser från eftersom försiktighet ska iakttas vad gäller kvantifiering i kvalitativa 

studier. Det är dock intressant att granska argumentationen i domstolen lite närmare för att 

undersöka när saklig grund för uppsägningen föreligger likväl som när det inte gör det.  

 

Det framgår tydligt av domskälen att det är arbetsgivaren som har bevisbördan och måste 

kunna visa att rehabiliteringsansvaret är uppfyllt. Finns det en osäkerhet huruvida 
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arbetsgivaren vidtagit alla åtgärder för att anställningen ska bestå inom ramen för vad som är 

skäligt faller det tillbaka på arbetsgivaren och saklig grund för uppsägning saknas. Domstolen 

gör också en värdering av förhållandena vid tidpunkten för uppsägningen. Då sjukdom är 

uppsägningsorsaken görs en bedömning av arbetsförmågan vid detta tillfälle. Ofta finns ett 

flertal olika läkarintyg med innehåll som ibland motsäger varandra. Det AD lagt vikt vid i de 

domar som granskats är om intyget säger något om arbetsförmågan vid tidpunkten för 

uppsägningen. Ett läkarintyg som låg till grund för sjukskrivning en tid före uppsägningen 

tillmättes inte någon större betydelse då det inte sa något om förhållandena vid 

uppsägningstillfället. Domstolen värderar också om det är flera professioner som 

företagsläkare, ergonom, psykolog och företagssköterska som gjort bedömningen och hur 

undersökningen har gjorts. Ett intyg från en specialistläkare som till största del inhämtat 

journaler och inte gjort någon grundligare undersökning värderades lägre. Om läkaren bedömt 

att det var aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering eller inte tillmättes också betydelse för 

arbetsgivarens ansvar samt om nedsättningen bedömdes som stadigvarande eller inte. Vid 

osäkerhet faller det tillbaka på arbetsgivaren och rehabiliteringsansvaret anses då inte 

uppfyllt. I ett par av domarna nämner också domstolen att den fackliga parten inte kommit 

med konkreta förslag på lediga tjänster som arbetstagaren uppfyller kvalifikationerna för 

vilket stöder arbetsgivarens bedömning att det faktiskt inte finns något arbete. Arbetsgivaren 

har ju som bekant ingen skyldighet att skapa några nya arbetstillfällen. Domstolen 

återkommer också till att anpassningen måste vara skälig och att gränsen går vid då övriga 

arbetstagare får ökad belastning samt att arbetsgivaren har rätt att organisera arbetet på det 

sätt som är mest effektivt för verksamheten. En mindre omorganisering behöver dock 

övervägas särskilt om ett konkret förslag finns från arbetstagarparten och detta inte bemötts 

av arbetsgivaren, i en av domarna fick arbetstagarparten rätt på grund av att arbetsgivaren inte 

utrett detta trots att slutsatsen kanske hade kunnat bli att det var ett för långtgående ingrepp i 

verksamheten. 

 

Den andra frågeställningen handlade hur sjukdom som uppsägningsorsak bedömts i AD sedan 

införandet av rehabkedjan. Frågan i sig indikerar möjligheten att införandet av rehabkedjan 

påverkat praxis i AD i detta avseende. Den förutsätter också att domstolen i domskälen 

redogör för en eventuell betydelse av rehabkedjan eller att den helt uteblir vilket också är en 

form av svar på frågan. Efter genomgången av domarna är min uppfattning att 

Försäkringskassans bedömning om rätten till sjukpenning i det avseendet inte påverkar 

bedömningen av saklig grund enligt den argumentation som domstolen för. I flera domar 
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beskriver AD att sjukpenningen dragits in men lägger till synes ingen vikt vid det. Det AD 

värderar vad gäller arbetsförmågan är vad det står i de läkarintyg som bedömer den vid 

tidpunkten för uppsägningen. Om Försäkringskassan dragit in sjukpenningen eller inte är i det 

avseendet ointressant enligt vad jag kan utläsa. Viktigt att ha i åtanke vad gäller 

arbetsförmågan är att den bedöms i relation till olika arbeten. Frågeställningen till en läkare 

kan exempelvis vara sjukskrivning, arbetsförmåga i befintligt arbete eller sett till hela 

arbetsmarknaden. Sjukskrivande läkare på vårdcentralen bedömer i första hand 

arbetsförmågan till befintligt arbete. Företagshälsovården kan utifrån frågeställningen från 

uppdragsgivaren göra olika bedömningar. Arbetsgivaren är intresserad av om arbetstagaren 

kan utföra något arbete i relation till anställningen. När Försäkringskassan drar in 

sjukpenningen med hänvisning till att det finns arbetsförmåga sett till hela den svenska 

arbetsmarknaden ställs ju denna förmåga i relation till alla arbeten som finns rent hypotetiskt. 

Det räcker också att arbetsförmågan är 25 procent vilket innebär förmåga att arbeta med något 

arbete tio timmar per vecka. Det innebär med stor sannolikhet att många arbetstagare kommer 

att få sjukpenningen indragen efter 6–12 månaders sjukskrivning ifall Försäkringskassan 

följer regelverket för bedömning av arbetsförmågan.  

 

I domen med bilbesiktningsmannen hade sjukpenningen dragits in med hänvisning till att han 

hade arbetsförmåga sett till hela arbetsmarknaden. Enligt avsikten med rehabkedjan som den 

beskrivs i 2007 år proposition skulle han då betraktas som arbetslös och söka ersättning från 

arbetslöshetskassan i avvaktan ett nytt arbete. Det blev inte fallet, istället för att säga upp sig 

och anmäla sig på Arbetsförmedlingen återvände han till arbetet vilket arbetsgivaren inte kan 

neka. I detta fall hände just det, han inställde sig på arbetsplatsen vid upprepade tillfällen men 

fick inte arbeta. Slutligen sades han upp. Då fackförbundet sedan drev tvisten vidare till 

domstol fick de rätt i att det inte fanns saklig grund för uppsägning utifrån att det medicinska 

underlaget inte gav stöd för att nedsättningen var stadigvarande och rehabiliteringsansvaret 

inte uppfyllt. I detta fall var det till arbetsgivarens nackdel att man inte hade låtit arbetstagaren 

få prova att återgå i arbetet. Arbetsgivaren hade inte varit tillräckligt aktiv i att hitta lösningar.  

 

En reflektion som jag gör när jag läser regeringspromemorian och 

socialförsäkringsutredningen är att det uppstår frågor ur en arbetsrättslig synvinkel. Exempel 

på det är uttalandet om att arbetstagaren vid indragen sjukpenning är att betrakta som 

arbetslös. Rent juridiskt finns ett anställningsavtal som fortfarande är giltigt. Att få indragen 

sjukpenning är inte det samma som att saklig grund för uppsägning föreligger. Ett avtal måste 
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sägas upp av någon av parterna för att det ska upphöra att gälla. Finns det inte saklig grund 

för uppsägning kan arbetsgivaren som alternativ erbjuda en överenskommelse om avslut av 

anställningen mot ett avgångsvederlag. I civilrätten råder avtalsfrihet om inte lag eller avtal 

säger annat. För att det ska finnas saklig grund för uppsägning krävs att arbetsgivaren är 

mycket aktiv i rehabiliteringen tidigt i sjukskrivningen med utgångspunkt för den bedömning 

som görs i läkarintyget. Bedömer läkaren att arbetslivsinriktad rehabilitering är aktuell i 

intyget så kommer AD enligt den argumentation som förs i studerade domar ställa krav på att 

arbetsgivaren har vidtagit alla åtgärder som kan krävas för att anställningen ska bestå. Ett 

annat exempel från motiven som jag reagerar på är begreppet ”personlig arbetsbrist”. 

Arbetsbrist hänför sig inte till en någon personligen utan är verksamhetsrelaterad. Vid 

personliga skäl handlar det däremot om skäl som handlar om den specifika personens 

beteende. De arbetsrättsliga aspekterna behandlas ytligt i förarbetena och AD invänder att det 

kan uppstå situationer då en person inte vare sig uppbär lön eller sjukpenning och att 

arbetstagaren kan känna sig tvingad att säga upp sig. Tanken med rehabkedjan är att 

arbetsgivaren i ett tidigt stadium ska utreda och sedan vidta olika åtgärder för att möjliggöra 

en återgång i arbete. Redan efter dag 90 ska Försäkringskassan slussa arbetstagaren vidare till 

Arbetsförmedlingen för hjälp med att söka arbete hos en annan arbetsgivare.  

 

Ur arbetsgivarens synvinkel är det inget önskvärt scenario att en sjuk arbetstagare återvänder 

till arbetet för att hen känner sig tvungen då sjukpenningen dragits in. Att föreslå uppsägning 

eller avslut av anställningen i en situation då arbetstagaren befinner sig i ett utsatt läge och då 

det saknas saklig grund för uppsägning är sannolikt inget som en arbetsgivare önskar sig 

särskilt inte med kunskaperna om vad som utgör saklig grund för uppsägning. Saknas 

omplaceringsmöjligheter och arbetstagaren inte klarar av sitt arbete är valmöjligheterna få. 

Dagens organisationer är slimmade med höga krav på produktion och prestation, 

verksamheten har inte råd med arbetstagare som presterar på halvfart. Det medför också en 

högre belastning på kollegor vilket kan medföra försämrade relationer. Det finns en nedre 

gräns för hur mycket arbetsgivaren behöver acceptera och det kan resultera i en arbetsrättslig 

process med varning och uppsägning på grund av bristande prestation. Ur arbetsgivarens 

synvinkel har rehabkedjan inneburit ett större ekonomiskt ansvar för sjuka arbetstagare 

flyttats från Försäkringskassan till arbetsgivaren.  

 

Sett ur ett arbetstagarperspektiv finns en risk att anställningsskyddet trots allt pekar mot en 

försvagning.  För att lösa situationen kommer arbetsgivaren förmodligen försöka få till stånd 
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en frivillig överenskommelse om avslut av anställningen.  Risken är att det inte uppfattas som 

frivilligt. Vetskapen om att arbetsgivaren vill att man avslutar anställningen rubbar lojaliteten 

mellan parterna och arbetstagaren befinner sig i en svagare ställning och kan ha svårt att 

överblicka sina rättigheter. Om arbetstagaren väljer att ha kvar sin anställning finns ett flertal 

argument som talar för detta som ekonomi och försäkringar. Att säga upp sig innebär i bästa 

och de flesta fallen att arbetstagaren efter en viss karens får arbetslöshetsersättning. Att 

”prova” att komma tillbaka till arbetet är då ett alternativ som av förklarliga skäl kan te sig 

som det minst dåliga trots att det kanske var så att arbetet i sig gav upphov till sjukdomen. I 

socialförsäkringsutredningen talades om att individen skulle använda sjukskrivningen till att 

söka nytt arbete vilket innebär att höga krav läggs på den sjuke. Samma tänk genomsyrar 

rehabkedjan då utgångspunkten är att arbetstagaren självmant ska lämna anställningen för att 

söka arbetslöshetsersättning. Att ha arbetsförmåga på 25 procent sett till hela 

arbetsmarknaden innebär inte att man är anställningsbar. Arbetsgivaren kan fritt välja vem 

hen vill anställa och risken är stor att en sjuk person sållas bort i urvalsprocessen.  
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Trots att rehabkedjan i sig enligt min uppfattning inte får något direkt påverkan på kraven på 

saklig grund för uppsägning kan det påverka den allmänna rättsuppfattningen och 

utvecklingen av rätten på sikt. Kanske sker en förskjutning i värderingar då det blir vanligare 

att olika typer av frivilliga överenskommelser om avslut av anställningen vid indragen 

sjukpenning med hänvisning till reguljära arbetsmarknaden. Domstolarna ska ju följa 

samhällsutvecklingen, tillämpningen av rätten är inte något som görs i ett tomrum. Det 

behövs en mjukare övergång mellan olika arbetsgivare och i nuläget ser jag inte att 

Arbetsförmedlingen är den aktör som kan axla det uppdraget. I en föränderlig värd och i linje 

med den sysselsättningspolitik som vi som medlemmar i EU anslutit oss till inom ramen för 

flexicurity gör att vi måste vi tänka om och komma med nya lösningar. Grundtanken med att 

öka förutsättningarna för återgång i arbete hos andra arbetsgivare är enligt mig fullt legitim 

men det krävs rätt förutsättningar bland annat med det åtgärdspaket som föreslogs i 

propositionen. Enligt min uppfattning har betydelsefulla delar i åtgärdspaketet som en 

utbyggd företagshälsovård inte kommit till stånd. Långa väntetider inom vården och långa 

handläggningstider på Försäkringskassan rimmar illa med de korta tidsintervallen i 

rehabkedjan. Det krävs ett nära samarbete mellan de olika parterna som arbetsgivare, 

Försäkringskassa och företagshälsovård för att förbereda individen på nästa steg i processen.  

 

Denna undersökning reser frågor kring vårt välfärdssystem och hur det bättre kan kombineras 

med arbetsrätten. Enligt min uppfattning behövs en rad åtgärder för att rehabkedjan ska 

fungera på det sätt som var avsett. Försäkringskassan behöver ha ett nära samarbete med 

arbetsgivaren med arbetstagaren i fokus och arbetstagaren måste också snabbare få den vård 

den behöver för att möjliggöra en återgång i arbete. Arbetsgivaren behöver vara mycket aktiv 

i sökandet efter lösningar. Om saklig grund för uppsägning saknas men en återgång i arbete 

inte är möjlig hos befintlig arbetsgivare är det rimligt att en försäkring täcker 

omställningsstöd hos exempelvis en arbetsgivarring. Detta kräver att arbetsgivaren först 

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Tanken är att det blir ett givande och tagande och att 

arbetsgivarna kan hjälpas åt på detta sätt. Arbetsgivarringarna är något som många 

organisationer redan idag använder sig av men enligt min utgångspunkt bör de få en större 

roll i omställningsfrågor. Det är en viktig fråga för hela vårt samhälle då vi är beroende av 

skatteintäkter och en välmående befolkning ur både ekonomiska och humanitära aspekter. Om 

Sverige fortsatt ska vara en välfärdsstat med en hög trygghet men inte på bekostnad av 

inlåsning hos en specifik arbetsgivare behöver åtgärder vidtas för att skapa möjligheter för 

rehabkedjan att fungera utan att anställningsskyddet försvagas. Det   
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