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Abstract 
Employees who stay home from work because of mental illness are an increasing 

number in Sweden. One of the reasons may be the increasing demands on the 

employees. The purpose of this essay is to investigate the legal context about the 

employers responsibility with regard to rehabilitation, and also to investigate what 

happens, mentally and economically, with the employee on a sick leave. The 

responsibility is wide and the consequences are many. To fulfill the purpose the legal 

method have been used.  

 

If an employee becomes ill, the employer is responsible to start a rehabilitation. If  the 

employee is unable to go back to the same work tasks as before, the employer must 

investigate whether the employee can be of any other use to the employer or not. To let 

an employee go due to his/her mental illness should only be done as a last resort.  

 

The sick leave may have negative influences for the employee, one example is that the 

mental illness can be even worse. A sick leave can also involve an economic insecurity, 

therefore many employees work even if they are ill. 

 

 
Key words; Work environment, Rehabilitation, Mental illness, Sick leave, 

Consequences 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras först en bakgrund inom ämnet och syftet med 

uppsatsen. Därefter presenteras frågeställningarna som uppsatsen baseras på samt 

metodval och material. 

 

1.1 Motiv till valt ämne 
Psykisk ohälsa är för mig ett viktigt ämne eftersom jag har personer i min närhet som 

drabbats av psykisk ohälsa och då särskilt den psykiska ohälsan som innefattar 

arbetsrelaterad stress. Jag har på nära håll sett hur utmattningssyndrom kan drabba en 

människa och även sett den personförändring som kan ske och jag vill påstå att det var 

där någonstans som mitt intresse väcktes för denna ”osynliga sjukdom”. 

 

1.2 Bakgrund 

Långtidssjukskrivningar som har sin grund i psykisk ohälsa är ett växande problem i 

Sverige, ökningen har skett gradvis sedan 90-talet. Problemet återfinns inte bara i 

Sverige, utan också i den övriga västvärlden.
1
 En av orsakerna till ökningen av psykisk 

ohälsa tros vara arbetstagarnas ökade krav i samband med att inte själv kunna styra sitt 

arbete.
2
 Den vanligaste termen för att beskriva uppkommen psykisk ohälsa på grund av 

arbete är utbrändhet och diagnosen i sig tillkom i Sverige år 2005. Ett kriterium för 

diagnosen är att personen ska ha varit utsatt för stress i minst sex månader.
3
 

 

Vidare framkommer att den grupp som löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa är 

kvinnor mellan 30 och 49 år som bor och jobbar i någon storstad i Sverige.
4
 Det yrke 

som innefattar störst andel personer med psykiska besvär, såsom stress, orsakade av 

arbetet är läraryrket.
5
 

 

Tecken på utbrändhet kan vara en ökad trötthet, en sämre sömn samt koncentration – 

och minnesstörningar. Om utbrändheten inte åtgärdas i ett tidigt skede kan den utmynna 

i en depression eller ångest.
6
  

                                                 
1
 Glise, Kristina. Stressrelaterad psykisk ohälsa – hur ser problemet ut?. Socialmedicinsk tidsskrift no. 2 

(2007): sid 94.  
2
 Glise, Stressrelaterad psykisk ohälsa – hur ser problemet ut?,  sid 95.   

3
 Ibid, sid 95.  

4
 Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. 2014. 

5
 Arbetsmiljöverket. Arbetsorsakade besvär 2014. 2014.  

6
 Glise, Stressrelaterad psykisk ohälsa – hur ser problemet ut?, sid 96.  
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Utbrändhet som sjukdom kan vara svår att upptäcka och det är därför viktigt att vara 

uppmärksam på tidiga tecken av långvarig stress hos personer i omgivningen.  

Faktorer att vara uppmärksam på kan vara en sämre prestation på arbetet och 

exempelvis en ökad irritation.
7
 Viktigt att ha i åtanke är dock att stress mottages olika 

hos olika individer, vissa kan hantera stress bra och vissa inte alls.
8
 

  

Eftersom utmattningssyndrom är vanligt förekommande idag är det viktigt att 

arbetsgivarna jobbar med förebyggande insatser kring stressen för att så få som möjligt 

ska behöva drabbas av det. Men vad händer egentligen om en arbetstagare redan har 

drabbats av utmattningssyndrom? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren då?  

 

1.3 Syfte & frågeställning 
Uppsatsen huvudsakliga syfte är att beskriva och tydliggöra arbetsgivarens juridiska 

rehabiliteringsskyldigheter för en arbetstagare som drabbats av utmattningssyndrom. 

Den gällande rätten klargörs genom både ett internationellt och nationellt perspektiv där 

EU-rätten svarar för det internationella perspektivet. Ett underliggande syfte är att 

studera sjukskrivningens inverkan för den drabbade arbetstagaren. I den senare delen 

vävs även mångfaldsperspektivet in då uppsatsen belyser vilket kön som drabbas av 

sjukskrivning i störst utsträckning. 

 

Uppsatsens frågeställning är således:  

 

- Hur ser arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Glise, stressrelaterad psykisk ohälsa – hur ser problemet ut?, sid 99-100.  

8
 Prevent. Stress i arbetet.  
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1.4 Metod och material 

Uppsatsen beskriver den gällande rätten utifrån lagar, föreskrifter, rättsfall och därav är 

den rättsvetenskapliga metoden tillämplig. Anledningen till varför den rättsdogmatiska 

metoden ej har nyttjats har sin grund i att arbetsmiljö inte bara omfattas av lagar och 

praxis.
9
 En stor del av regleringarna kring arbetsmiljö återfinns i föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket och motiveringarna till lagens uppkomst finns i lagstiftningsförslag 

som inte anses tillhöra rättsdogmatiken.
10

 Den rättsvetenskapliga metoden inbegriper 

visserligen den rättsdogmatiska metoden vad avser gällande rätt. Utöver detta innehåller 

den rättsvetenskapliga metoden också, som ovan nämnt, föreskrifter, men även 

vetenskap från andra områden utöver juridiken.
11

   

 

För besvarandet av frågeställningen har lagar och praxis varit av stor vikt. Arbetsmiljö 

är ett brett område med många regleringar i olika lagrum, varför det behövs föreskrifter 

för att förstå den rättsliga utgångspunkten. För djupare förståelse har även litteratur 

inom det arbetsrättsliga området behandlats. De rättsfall som innefattar rehabilitering av 

psykisk ohälsa påträffades genom sökorden ”psykisk sjukdom” och ”rehabilitering”. 

Med grund i de fåtal domar rörande den psykiska ohälsan har även praxis gällande 

rehabilitering för fysisk ohälsa behandlats. De domar som behandlar rehabilitering av 

fysisk ohälsa återfanns genom sökorden ”sjukdom” och ”rehabilitering”. De utvalda 

domarna från Arbetsdomstolen preciserar innebörden av rehabiliteringsskyldigheten på 

ett evident sätt. 

 

Uppsatsen belyser även studier och undersökningar kring sjukskrivningens 

konsekvenser. Innehållet i studierna och undersökningarna är inte skrivna av personer 

med arbetsrättslig kompetens, varpå dessa är mer allmänna och restriktivt tolkade. 

Sjukskrivningens påverkan berör inte arbetsrätt, däremot är det en konsekvens av 

arbetsgivarens oförmåga att göra en väl utförd rehabilitering, vilket gör det intressant 

för uppsatsens syfte. Studierna och undersökningarna har kompletterats med litteratur 

inom området för att klargöra sjukskrivningens påverkan ur ett bredare perspektiv 

utifrån personer av olika professioners åsikter.  

 

                                                 
9
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, sid 39. 
10

 Olsen, Lena. Rättsvetenskapliga perspektiv. Svensk juristtidning no. 2 (2004): sid 117.  
11

 Sandgren, , Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, sid 39.  
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Analys har skett löpande i texten. En sammanfattning med de väsentligaste delarna av 

rehabiliteringsskyldigheten presenteras i slutet av uppsatsen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Rehabiliteringskedjan återfinns i en stor del av litteraturen som behandlar rehabilitering 

men då studiens fokus är arbetsgivarens skyldigheter anser jag att rehabiliteringskedjan 

inte är av relevans. Anledningen till varför jag bortsett från den är för att en stor del av 

rehabiliteringskedjans innehåll är hur sjukersättningen ska betalas ut, ett ansvar som 

Försäkringskassan har tillsammans med arbetsgivaren.    
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2 Utmattningssyndrom 
I denna inledande del specificeras innebörden av utmattningssyndrom. Vidare beskrivs 

också en modell kring hur en arbetsgivare kan agera om en anställd drabbas av 

utmattningssyndrom samt en studie innehållandes fyra grundpelare som drabbade 

individer anses ha varit viktiga i deras rehabilitering.  

 

Vid normala nivåer av stress klarar oftast kroppen av att hantera den, såvida det finns tid 

till återhämtning. Om en person utsätts av stress en längre period och ingen tid till 

återhämtning finns, kan kroppen börja sända ut varningssignaler. Personen kan uppleva 

att den blir tröttare, både fysiskt och psykiskt. Andra symtom såsom minnesstörningar, 

oro, ångest och sömnproblem kan också förekomma. Utmattningssyndromet är en 

konsekvens av att personen ignorerat varningssignalerna om att kroppen behöver vila. 

Grundorsaken till varför en person blir stressad kan bero på ett högt arbetstempo och en 

hög stressnivå på jobbet. Utmattningssyndrom behöver inte bara vara en konsekvens av 

vad som sker på arbetsplatsen, påfrestningar i privatlivet kan också vara utlösande. 

Sådana påfrestningar kan vara långvarig arbetslöshet, dödsfall, sjukdom eller 

separation.
12

  

 

Vid rehabiliteringen för den som drabbats av utmattningssyndrom finns en utarbetad 

trestegsmodell som arbetsgivaren kan utgå ifrån. Det första steget innefattar 

återhämtning, vilket innebär vila och eventuellt samtal med en psykolog. När 

arbetstagaren tagit sig upp från den värsta stresskänslan kan arbetsgivaren tillsätta själva 

rehabiliteringsinsatsen. Rehabiliteringen kan då innefatta dels frågor om arbetstagarens 

hälsa och dels verktyg för att i framtiden kunna hantera stressen. I det andra steget i 

modellen anges att arbetsgivaren, tillsammans med den sjukskrivne, kan diskutera fram 

hur arbetstagarens yrkesliv ska fortsätta. Efter avslutad diskussion kan antingen 

arbetsprövning eller utbildningsinsatser införas. Steg två innehåller även en 

kartläggning kring varför arbetstagaren tar på sig mer än vad denne klarar av. Det sista 

steget innefattar arbetstagarens återkomst till arbetet. Vid en arbetsåtergång krävs att 

arbetsgivaren förbereder arbetstagaren. I modellen anges att en förberedelse exempelvis 

kan vara en gradvis återgång.
13

 

                                                 
12

 1177. Utmattningssyndrom. 2015. 
13

Kjellman, Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2009: [utmattningssyndrom, stressrelaterad 

ohälsa, fysisk ohälsa], sid 18-19. 
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2.1 Återhämtning från utmattningen 

Mellan åren 2003 och 2007 genomfördes i Sverige ett projekt om återhämtning efter 

utmattningssyndrom. I projektet ställdes frågor till de som drabbats av psykosocial 

ohälsa kring vad som varit till störst hjälp för dem under återhämtningsprocessen. Ett 

flertal gemensamma faktorer visade sig ha varit till stor hjälp. Fyra grundpelare ansågs 

dock som extra relevanta, varav den första handlar om individen själv.
14

 För att en 

återhämtning ska kunna ske krävs ett beslut av individen själv, att denne vill ha en 

förändring av sitt mående och att vara villig att ta emot den hjälp som erbjuds.
15

  

 

Den andra pelaren handlar om betydelsen av andra människor. De som insjuknat i 

utmattningssyndrom har känt att deras barn och närstående har fått dem att fortsätta 

kämpa för en förändring för att kunna återgå till en fungerande vardag tillsammans med 

dem, men det handlar också om att hitta en professionell person att få hjälp av.
16

 Vikten 

av professionell hjälp kan också vara av stor relevans för den sjukskrivnes familj då 

detta kan skapa en positiv känsla även för dem att deras närstående får den hjälp som 

behövs och att allt inte hänger på familjemedlemmarna. För familjen kan det vara 

frustrerande att se en närstående så utmattad och trött vilket gör det svårare att sätta sig 

in i den drabbades situation. Troligen för att det inte är en synlig skada, såsom en bruten 

arm eller ryggsmärtor.  

 

En annan viktig pelare är sociala faktorer, såsom medicin och organiserade grupper. 

Medicinen för de med utmattningssyndrom kan handla om sömntabletter för att kunna 

sova ostört en natt och på så sätt samla energi. Gällande organiserade grupper ansåg de 

drabbade att det är skönt att prata med någon som befinner sig i en liknande situation 

för att kunna utbyta både erfarenheter och tankar. Utöver utbytet tyckte de också att 

grupperna gav en viktig social aspekt.
17

 Just att den sociala samvaron anses viktig kan 

bero på att ingen annan än de som drabbats av utmattningssyndrom förstår hur de 

verkligen mår. Vidare kan det också vara viktigt för den drabbade att inte känna sig 

ensam och där kan grupperna ge dem trygghet i detta avseende. 

                                                 
14

 Topor, Alain, Broström, Kjell & Strömvall, Rosita (red.), Vägen vidare: verktyg för återhämtning vid 

psykisk ohälsa, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Hägersten, 2007, sid 90-94.  
15

 Topor, Broström & Strömvall, Vägen vidare: verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, sid 95-96.  
16

 Ibid, sid 96-98.  
17

 Ibid, sid 98-100. 
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Den sista grundpelaren innefattar den nya identiteten som återhämtningen medför. Den 

nya identiteten inbegriper erfarenheterna från den psykiska ohälsan i kombination med 

att vara frisk. Med den nya identiteten tillkommer också nya utmaningar, för många en 

utmaning av att komma tillbaka till arbetet. Några anger också att de påbörjar en resa 

för en sundare hälsa för att på så sätt motverka utmattningssyndromen i framtiden.
18

 Att 

börja träna regelbundet kan vara en del i en sundare hälsa och genom träningen kommer 

också en stund där tankarna inte behöver gå till något annat än just träningen och vad 

som sker här och nu.  

 

Dessa åtgärder vid utmattningssyndrom är exempel på vad som kan göras men de 

återfinns inte inom någon rättslig reglering. Däremot anträffas en generell reglering 

gällande arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet, något som presenteras i de följande 

avsnitten.  

  

                                                 
18

Topor, Broström & Strömvall, Vägen vidare: verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa , sid 100-102. 
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3 Rehabiliteringsansvaret ur ett historiskt perspektiv 
Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet har genom historien ändrats en del. Därav 

ämnar detta kapitel att redogöra för hur rehabiliteringsansvaret utmärkts genom åren.  

 

Första gången rehabiliteringen blev en del av den svenska arbetsmiljön var 1946. Då 

träffades nämligen ett avtal mellan fackförbunden LO och SAF gällande 

företagsnämnder. Företagsnämndernas främsta uppgift var att skapa en trygghet i 

anställningen för de anställda på företaget. Så småningom började dessa nämnder att 

ägna den mesta uppmärksamheten åt att hjälpa de äldre och handikappade, för att de 

skulle kunna klara av sina arbetsuppgifter. I arbetarskyddslagen från 1949 framkommer 

att företagsnämnderna skulle verka som en skyddskommitté, alternativt ha ett nära 

samarbete med skyddskommittén. 
19

  

 

På 70-talet kom sedan anpassningsgrupperna, en grupp som skulle förbättra 

sysselsättningsmöjligheterna för de äldre och handikappade arbetstagarna genom att 

hitta andra sysselsättningar för de arbetstagare som hade svårigheter att klara sina 

uppgifter. Detta var dock inte något som reglerades i lagen.
20

 I mitten av 70-talet 

tillkom en ny lag (lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder), men inte heller i den 

fick anpassningsgruppen någon rättslig reglering. I propositionen till denna lag 

framkommer dock att det förutsätts att arbetsgivaren ska samverka med 

företagsnämnder/skyddskommittéer vid frågor som rör anställningsfrämjande 

åtgärder.
21

 Samma proposition innehöll även ett flertal exempel på olika åtgärder som 

anpassningsgruppen (eller liknande) kunde föreslå för de arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga som ville stanna kvar i anställningen.
22

 Under den senare delen av 70-

talet möttes anpassningsgrupperna av kritik, då det ansågs att dessa grupper arbetade för 

att få bort de med nedsatt arbetsförmåga från arbetsplatsen istället för att få tillbaka dem 

i arbetet. Därav avvecklades anpassningsgrupperna på 80-talet.
23

 

 

                                                 
19

 Broman, Jakob, Ericson, Bo & Öhrn, Carolina, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, 1. 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, sid 17.  
20

 SOU 2006:107.  Rehabiliteringsutredningen. Fokus på åtgärder – en plan för effektiv rehabilitering i 

arbetslivet, sid 44.    
21

 Proposition 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. Sid, 

220.  
22

 Proposition 1973:129 , sid 220 f.  
23

 Broman, Ericson, & Öhrn, , Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 19. 
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Arbetsmiljölagen (AML) tillkom 1978, i den framkom att arbetsgivaren skulle anpassa 

arbetet efter den anställdes fysiska och psykiska förutsättningar samt ta hänsyn till den 

anställdes särskilda förutsättningar.
24

  

 

En ändring skedde i AML 1986 och den ändringen innefattade en regel gällande att 

skyddskommittén har till uppgift att bedriva en organiserad rehabiliterings- och 

anpassningsverksamhet på arbetsplatsen.
25

 Samma år fick försäkringskassan ett större 

ansvar kring rehabiliteringen
26

, den fick då en plikt att utreda behovet av rehabilitering 

för arbetstagare som varit sjukskriven 90 dagar i följd enligt den dåvarande lagen om 

allmän försäkring (AFL) 2 kap. 11§ och 3 kap. 13§.  

 

I början av 90-talet gjordes en förändring inom arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsverksamheten. År 1991 genomfördes ändringar i AML och år 1992 

gjordes ändringar i AFL. Dessa ändringar kallas ”rehabiliteringsreformen”.
27

  

 

Inför arbetet med rehabiliteringsreformen var det särskilt två saker som var drivande. 

Den ena tanken var att betona arbetsgivarens ansvar kring det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet och den andra var att lägga över utredningen av 

rehabiliteringsåtgärder på arbetsgivaren.
28

 Kärnan i rehabiliteringsreformen var att söka 

förhindra uppkomsten av skador och olycksfall och om en arbetstagare blir sjuk ska en 

återgång till arbetet vara möjlig genom anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.
29

 

Lagreglerna har med tiden kompletterats med vissa föreskrifter författade av 

Arbetarskyddsstyrelsen  och Arbetsmiljöverket.
30

 

  

                                                 
24

 SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag,  2 kap 1§ andra stycket samt 3 kap 3§ andra stycket.  
25

 SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag, 6 kap 9§.  
26

 Broman, Ericson, & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 20. 
27

 Ibid, sid 20.  
28

 Proposition 1990/91:140. Arbetsmiljö och rehabilitering. Sid 36 & 41. 
29

 Proposition 1990/91:140. Sid 36 & 42. 
30

 Broman, Ericson, & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 22.  
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4 Rehabiliteringen ur ett internationellt perspektiv 
I kapitlet behandlas hur regleringen om rehabilitering hanteras på den europeiska 

nivån, det vill säga EU-rätten.  

 

4.1 EU-rätt 
Direktivet 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetslivet syftar till att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet 

inom arbetet samt att vidta åtgärder om så behövs.
31

 Det är arbetsgivarens skyldighet att 

se till att arbetstagaren känner sig trygg på arbetsplatsen.
32

 Arbetsgivaren är också, 

enligt direktivet, skyldig att anpassa arbete och arbetsuppgifter efter den enskilde 

arbetstagarens förutsättningar. Om det är vissa förhållanden på arbetsplatsen som 

behöver förändras ska arbetsgivaren se till att dessa åtgärder anpassas efter individens 

situation.
33

 

 

Europeiska gemenskapernas kommission har författat en arbetsmiljöstrategi (2007-

2012). I den uttrycks att arbetstagarnas rehabilitering och återkomst till arbetet är en 

fråga som är viktig för medlemsländerna. I arbetsmiljöstrategin uppmuntras därför 

medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra rehabiliteringen för de arbetstagare 

som varit borta från arbetet en längre tid på grund av en olycka på arbetsplatsen eller en 

arbetssjukdom.
34

  

 

Mer exakt vilka åtgärder som ska vidtas påvisas ej och därvid läggs det största ansvaret 

på medlemstaterna. Fördelen med detta kan, enligt mig, vara att medlemsstaterna har 

den bästa kunskapen om hur regleringar utformas bäst i det enskilda landet och 

regleringen kan då medföra ett gott resultat. Nackdelen med det kan vara att 

regleringarna blir allt för generella och svåra att tillämpa eftersom regleringen på EU 

nivå är relativt generell.  

 

  

                                                 
31

 Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa i arbetet, art. 1. 
32

 Rådets direktiv 89/391/EEG, art 5 punkt 1. 
33

 Rådets direktiv 89/391/EEG, art 6.  
34

 Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007-2012, punkt 5.2 
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5 Rehabiliteringsskyldigheten i Sverige 
Reglerna kring arbetsgivarens skyldigheter vid rehabilitering är många och även 

komplicerade då reglerna återfinns i olika lagar. Det är dessutom olika typer av lagar, 

både civilrättsliga och offentligrättsliga. Utöver detta kompliceras det ytterligare 

eftersom rehabiliteringsområdet innehar flera olika aktörer såsom arbetsgivaren, 

arbetstagaren, skyddsombudet, facket och Försäkringskassan och alla dessa aktörer ska 

kunna samarbeta.
 35

 

 

5.1 Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldigheter enligt lag 

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för rehabiliteringen.
36

 Reglerna för  

rehabilitering återfinns på flera olika ställen; Arbetsmiljölagen (AML), 

Socialförsäkringsbalken (SFB), Lag om anställningsskydd (LAS) samt i föreskrifter 

från Arbetsmiljöverket.  Regleringen i AML handlar om arbetsgivarens skyldighet att 

ha en lämplig systematisk arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet i enlighet 

med 3 kap. 2a§.  

 

Exakt hur denna verksamhet ska se ut finns det inget krav på, vilket påvisar att 

arbetsgivaren har stor frihet. Denna frihet kan antas skapa problem om arbetsgivaren 

saknar den rätta kunskapen om rehabilitering. Vaga regleringar kan medföra vaga 

åtgärder från arbetsgivarens sida. Detta problem är också något som läggs fram i SOU 

2006:10 där det diskuteras att insatserna som krävs är få, vilket kan orsaka att olika 

arbetstagare kan få olika omfattande rehabiliteringsutredningar. En arbetstagare kan helt 

sakna en fullständig utredning, medan en annan kan ha ett flertal utredningar i ryggen.
37

 

Som jag ser det kan problemet eventuellt lösas genom att alla arbetsgivare tilldelas 

samma kunskap kring vad en rehabilitering ska innehålla. Den ökade kunskapen kan 

förslagsvis komma genom en återkommande utbildning inom rehabilitering.  

 

 

 

 

                                                 
35

 Broman, Ericson & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 25. 
36

 Ibid, sid 59.  
37

 SOU 2006:100. Socialdepartementet. Ambition och ansvar, sid 274.  
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Enligt propositionen 1990/91:140 finns dock vissa funktioner som bör finnas med i 

rehabiliteringsverksamheten, vilka är; kompetens och kontaktpersoner, ekonomiska 

resurser avdelade för ändamålet, policy och mål för frågorna, organisation av arbetet, 

tydlig ansvarsfördelning, rutiner för undersökning av rehabiliteringsbehov, rutiner för 

kontakter för myndigheter och företagshälsovård, rutiner för kontroll, uppföljning och 

utvärdering och därtill även samverkan med arbetstagarna.
38

 Arbetsgivaren har också en 

skyldighet att inrätta personliga arbetsförhållanden med tanke på att människors 

premisser att utföra arbetsuppgifter är olika i enlighet med 3 kap. 3§ andra stycket 

AML.  

 

Tar inte arbetsgivaren sitt fulla ansvar gällande rehabiliteringen har Arbetsmiljöverket 

rätt att tillta vissa sanktionsmedel enligt 7 kap. 7§ samt 8 kap. 1§ AML, dessa 

sanktionsmedel är dock endast framåtsiktande.  

 

5.2 Arbetsgivarens organisering av rehabiliteringsarbetet 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1994:1 6§ är det upp till 

arbetsgivaren att fördela arbetet kring rehabilitering och arbetsanpassning. De som 

tilldelas dessa uppgifter ska ha de resurser och befogenheter samt de kunskaper och den 

kompetens som behövs för att kunna utföra ett bra arbete.
39

 I kommentarerna till 6§ 

anges att beroende på företagets storlek kan rehabiliteringsarbetet fördelas på varierande 

sätt. Rehabiliteringsinsatserna på stora företag kan med fördel göras av den närmaste 

chefen och på mindre företag kan det vara arbetsgivarens roll att bedriva ett väl 

fungerande rehabiliteringsarbete. Arbetsuppgifterna som ska ingå i en sådan 

rehabiliteringsinsats är att observera de som är i behov av rehabilitering, föreslå 

passande åtgärder samt se till att det uppmärksammas på en lämplig nivå inom 

organisationen. Behövs vidare stöd kan både personalavdelningen och 

företagshälsovården vara till stor hjälp.
40

 Viktigt att komma ihåg är dock att 

Företagshälsovårdens uppgift inte är att överta det rehabiliteringsansvar som 

arbetsgivaren besitter. Företagshälsovårdens främsta uppgift vid rehabilitering är att 

bistå med hjälp, såsom att planera och följa upp de olika åtgärderna som sätts in.
41

  

 

                                                 
38

 Proposition 1990/91:140. Arbetsmiljö och rehabilitering, sid 140.  
39

 AFS 1994:1. Arbetsanpassning och rehabilitering. 6§. 
40

 AFS 1994:1, sid 9.  
41

 Ibid, sid 9. 
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För att rehabiliteringsarbetet ska kunna bedrivas på rätt sätt är det av stor vikt att 

arbetsgivaren bistår med tillräckliga resurser, både på det ekonomiska och personliga 

planet. Det är också av vikt att rehabiliteringen åvilar i ett samarbete där förtroende 

spelar roll, uppnås detta är chansen stor att rehabiliteringen uppnår ett gott resultat.
42

  

 

5.3 När ska rehabiliteringen påbörjas?  
Enligt 3 kap. 2a§ tredje stycket AML ska arbetsgivaren alltid ha en organiserad 

rehabiliteringsverksamhet i beredskap ifall rehabiliteringsinsatser måste ske. I AFS 

1994:1 framkommer det i 4§ att arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka 

behovet av rehabilitering bland arbetstagarna. När behoven upptäcks ska sedan 

rehabiliteringsinsatsen sättas in så snabbt som möjligt enligt 5§. Enligt tidigare 

lagstiftning var en arbetsgivare tvungen att utreda behovet av rehabilitering vid vissa 

tillfällen; när den anställde på grund av sjukdom eller anmäld arbetsskada har varit helt 

eller delvis frånvarande från arbetet mer än fyra veckor i följd, vid upprepad 

korttidsfrånvaro på grund av sjukdom eller när den anställde begärde det.
43

 Numera 

framhävs vikten av tidiga rehabiliteringinsatser i både proposition 1990/91:141 och 

proposition 2007/08:136, dock utan närmare specificering. Ju längre tid en 

sjukskrivning pågår, desto större är risken att den sjukskrivne inte återkommer till 

arbetet, därav är det viktigt att rehabiliteringsinsatser sätts in i ett så tidigt skede som 

möjligt.
44

  

 

Vad ett så tidigt skede som möjligt egentligen innebär specificeras inte i någon 

reglering, något som kan ifrågasättas. Alla har olika preferenser att utgå ifrån och 

därmed kan ”så snabbt som möjligt” innebära olika saker för olika personer. Hur ska då 

detta kunna lösas? Krav på att utreda en persons frånvaro kan eventuellt kännas som en 

inskränkning i arbetsledningsrätten för arbetsgivaren, men i dagens samhälle där 

sjukskrivning är ett vanligt fenomen torde en viss reglering gällande rehabiliteringens 

påbörjande finnas. Inte minst för att främja arbetstagarnas hälsa. 

 

 

                                                 
42

 AFS 1994:1, sid 9. 
43

 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 3. uppl., Liber, Malmö, 2012, sid 

109. 
44

 Proposition 2007/08:136. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbetet, sid 33-34. 



Lisen Lundgren 

Kandidatuppsats 

2RV05E 

 

 

14 

Det är få studier som belyst problemet kring när rehabiliteringsinsatser bör sättas in.  

Vid en studie framhävs dock vikten av tidiga insatser. Tidpunkten kring när insatserna 

ska sättas in beroende på vilken psykisk sjukdom arbetstagaren har. Gällande 

utmattningssyndrom bör rehabiliteringsinsatsen på arbetsplatsen ske efter två 

månader.
45

  

 

Ett sätt att tidigt fånga upp de sjukskrivna arbetstagarna skulle kunna vara en 

användning av tjänsten ”sjuk- och friskanmälan” som arbetsgivaren kan köpa in från 

företagshälsovården. Den sjukskrivne arbetstagaren sjukanmäler sig då till 

företagshälsovården istället för till arbetsgivaren och sjukanmälan följs upp med råd 

från en sjuksköterska. I vissa fall kan sjuksköterskan också återkomma till arbetstagaren 

efter några dagar. Genom en användning av denna tjänst tros rehabiliteringsbehoven bli 

upptäckta i ett tidigt skede och arbetstagaren kan också känna sig omhändertagen redan 

från början.
46

 

 

5.4 Utredningens innehåll 

Syftet med en rehabiliteringsutredning är att arbetstagaren ska komma tillbaka till 

arbetet så snabbt som möjligt, men också att ge arbetsgivaren verktyg för att kunna 

genomföra både planering och åtgärder. Hur utredningen ska se ut beror på 

omständigheterna i fallet, ibland behöver inte utredningen vara särskilt 

genomgripande.
47

 I propositionen 2002/03:89 finns dock vägledning kring vad som kan 

vara lämpligt att ha med i en rehabiliteringsutredning. Ett bra innehåll kan vara 

uppgifter om den anställdes förmåga att utföra arbetsuppgifterna, prognos för när en 

återgång i arbetet kan vara möjlig, andra lämpliga arbetsuppgifter eller om det finns 

möjlighet till anpassning av de nuvarande uppgifterna, behovet av 

rehabiliteringsinsatser, hittills genomförda och planerade insatser, den anställdes egen 

uppfattning om rehabiliteringen samt övriga omständigheter som kan vara bra att veta 

om.
48

 

                                                 
45

 Roelen CA, Norder G, Koopmans PC, van Rhenen W, van der Klink JJ & Bültman U. Employees sick-

listed with mental disorders: who returns to work and when?. J Occup Rehabil no. 22.  (2012), sid 416.  
46

 Kjellberg, Katarina, Ahlberg, Gunnel, Göransson, Sara, Parmsund, Marianne,  Ståhl, Christian, 

Toomingas, Allan & Åborg, Carl. Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting. 

2014. Sid 16 – 17.  
47

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, sid 110.  
48

 Proposition 2002/03:89. Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet, 8 a§. 
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Arbetstagaren själv spelar en viktig roll i utredningsarbetet eftersom vederbörande är 

den ende som kan beskriva sitt upplevda hälsotillstånd och också den ende som kan ge 

skyddsombudet eller arbetsgivaren det material som behövs för att kunna starta 

rehabiliteringen. För att arbetsgivaren ska kunna göra en ordentlig bedömning är 

arbetsgivaren helt beroende av informationen från arbetstagaren.
49

  

 

Gällande arbetstagarens medverkan finns en dom från Arbetsdomstolen (AD 1997 nr 

39) där arbetstagaren inte medverkade till sin rehabilitering. Domen behandlade en 

arbetstagare som arbetade som brevsorterare på posten. Anställningen påbörjades 1988 

och 1990 började arbetstagaren få problem med ryggen, något som kulminerade mellan 

åren 1994 och 1995 och han var därefter sjukskriven i omgångar. Arbetstagaren 

arbetade från början 60% och hade enkla brevsorteringsuppgifter som inte skulle 

påverka hans ryggproblem. Vid domens tidpunkt hade dock arbetstagaren övergått till 

ett annat arbete där han jobbade heltid, vilket arbetstagarens ombud ansåg påvisa att 

arbetsgivaren inte gjort tillräckligt i vare sig rehabiliteringsutredningen eller 

omplaceringsutredningen. AD konstaterade att arbetsgivaren sökte få till en 

rehabilitering, men då arbetstagaren inte varit villig att medverka i denna ansågs 

arbetsgivarens uppsägning ha varit av saklig grund. Vägrar arbetstagaren medverka i en 

rehabilitering anses arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vara fullgjort.
50

  

 

Domen är ett bra exempel på att arbetstagaren måste påvisa en vilja att delta i sin egen 

rehabilitering. Om arbetstagaren själv inte vill medverka, hur ska då arbetsgivaren 

kunna få till en lämplig rehabilitering? Inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan 

konstateras att det största ansvaret är arbetsgivarens, men att arbetstagaren också är 

skyldig att bistå med både uppgifter om sin egen sjukdom och en vilja för att få till en 

bättre hälsa. Båda parter måste alltså bidra.  

 

 

 

 

                                                 
49

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, sid 88.  
50

 AD 1997 nr 39.  
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5.5 Rehabiliteringsgruppens utformning 

Enligt 7§ AFS 1994:1 ska rehabiliteringsverksamheten ske tillsammans med den 

drabbade arbetstagaren och även dennes företrädare inom arbetsmiljöfrågor. I 

kommentarerna till 7§ anges att respekten för den drabbade ska vara vägledande, då 

denne befinner sig i ett utsatt läge. Därav är det av väsentlighet att den berörda 

arbetstagaren deltar i planeringen av rehabiliteringsåtgärderna och själv också får vara 

med och bestämma om vilka som ska vara insatta i rehabiliteringen.
51

 Utöver 

skyddsombudet och fackliga ombud kan även arbetskamrater involveras i 

rehabiliteringen. Arbetskamraterna kan exempelvis bidra med synpunkter  utifrån deras 

egna erfarenheter samt agera fadder eller kamratstödjare vid rehabiliteringens 

genomförande.
52

  

 

Att arbetstagaren själv får vara med och bestämma tror jag är en viktig del i 

rehabiliteringen. När en arbetstagare befinner sig i en sådan utsatt situation som en 

sjukskrivning kan innebära är det viktigt att den personen känner sig trygg med 

människorna omkring. Om tillit kan uppnås finns det också en större chans till en 

lyckad rehabilitering, ett resonemang som också vidhålls i kommentarerna till 6§ i AFS 

1994:1. 

 

5.6 Rehabiliteringsåtgärder 

Enligt 30 kap 6§ Socialförsäkringsbalken (SFB) ska arbetsgivaren lämna uppgifter 

angående den försäkrade arbetstagaren till Försäkringskassan så att en 

rehabiliteringsplan kan göras. Arbetsgivaren är skyldig att medverka i planeringen av 

rehabiliteringen samt vidta tillräckliga åtgärder för att rehabiliteringen ska kunna ske så 

effektivt som möjligt.  

 

I propositionen 1990/91:141 utvecklas arbetsgivaransvaret ytterligare genom en 

angivelse om att arbetsgivaren ska vidta alla de arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärderna som är möjliga att göra inom eller i anslutning till 

arbetsgivaren.
53

  

 

                                                 
51

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, sid 89.  
52

 Broman, Ericson & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 76. 
53

 Proposition 1990/91:140, sid 42-43.  
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Det är individens egna behov och förutsättningar som skall styra vilka 

rehabiliteringsåtgärder som vidtas, varför det är viktigt att åtgärderna planeras 

tillsammans med individen.
54

  

 

Enligt rättspraxis angående 7§ LAS har arbetsgivaren ett ansvar att utreda och även ta 

till de åtgärder som behövs för att så långt som möjligt undvika uppsägning av de 

arbetstagare som drabbats av en nedsatt arbetsförmåga. Enligt propositionen till LAS 

ska en arbetsgivare undersöka alla möjligheter som finns till omplacering. Ansvaret 

gäller inte bara omplacering till de lediga tjänsterna hos företaget, utan också de lediga 

arbetsuppgifterna på företaget.
55

 Kan arbetstagaren genom antingen rehabilitering eller 

arbetsanpassning utföra någon form av arbete av betydelse för arbetsgivaren och om det 

är skäligt för arbetsgivaren att vidta dessa åtgärder har arbetsgivaren en skyldighet att 

utföra dem. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare på grund av 

sjukdom krävs en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan, något som också 

framkommer i praxis gällande 7§ LAS.  

 

Finns ingen möjlighet för arbetstagaren att arbeta kvar på arbetsplatsen har 

arbetsgivaren även en skyldighet att se över vilka andra arbetsuppgifter som 

arbetstagaren skulle kunna erbjudas hos arbetsgivaren.
56

 Om arbetsgivaren inser att det 

inte finns några andra uppgifter är ett vidare steg att utreda om det finns några passande 

lediga tjänster eller lediga uppgifter någon annanstans inom verksamheten.
57

 Vad som 

räknas till hela verksamheten är övriga driftsenheter (även de som ligger på andra orter). 

Tar en provanställning eller en tidsbegränsad anställning slut inom verksamheten anses 

den tjänsten bli ledig och passar den dessutom in på vad den ”skadade” arbetstagaren 

klarar av har denne företräde till den tjänsten. Ett annat scenario kan vara att 

arbetstagaren tidigare haft tjänstemannauppgifter, men som nu skulle kunna jobba med 

mindre omfattande uppgifter, det vill säga arbetareuppgifter.
58

 Arbetsgivaren har 

därmed ett väldigt stort ansvar att bibehålla den sjukskrivne arbetstagaren.  

 

                                                 
54

 Broman, Ericson & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok , sid 88.  
55

 Proposition 1973:129, sid 121.  
56

 Broman, Ericson & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 100.  
57

 Ibid, sid 101.  
58

 Ibid, sid 103.  
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Här väcktes en tanke för mig gällande omplacering. Hur ingripande får en omplacering 

egentligen vara? I vanliga fall gäller bastubadarprincipen som inbegriper att en 

ingripande omplacering på grund av personliga skäl också kräver godtagbara skäl. Är då 

en omplacering på grund av sjukdom ett godtagbart skäl? Vanligtvis måste en 

omplacering vara inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Om omplaceringen 

inskränker på arbetstiden, om lönen sänks eller om arbetsgifterna ändras anses 

omplaceringen vara för hårt tilltagen.
59

 Vågar en sjukskriven arbetstagare, som inte kan 

återgå till sina gamla arbetsuppgifter, ställa sig frågande till en för ingripande 

omplacering utan att vara rädd för att arbetsgivaren ska påstå att arbetstagaren inte är 

villig att medverka i rehabiliteringen?  

 

Arbetsgivarens utredningsskyldighet innefattar ytterliggare att fundera på om en 

arbetsprövning kan bli aktuell. En arbetsprövning innebär att man testar vilken 

arbetsförmåga arbetstagaren har, eller skulle kunna få genom en lyckad rehabilitering. 

Under en arbetsprövning kan arbetstagaren ha rätt till sjukpenning.
60

 

 

Enligt 2 kap. 1§ AML ska arbetstagarnas arbetsuppgifter anpassas efter deras psykiska 

och fysiska förutsättningar och det är viktigt för arbetsgivaren att förstå att allas 

förutsättningar är olika enligt 3 kap. 3§  andra stycket AML, vilket innebär att det krävs 

individanpassade åtgärder för en förbättring av både den fysiska och den psykosociala 

arbetsmiljön. Vidare ska arbetsgivaren enligt 30 kap. 6§ SFB vidta de åtgärder som 

krävs för att rehabiliteringen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Bra åtgärder att 

vidta kan vara tekniska hjälpmedel eller arbetsredskap till den fysiska arbetsmiljön. 

Ibland kan åtgärder inom arbetsorganisationen, arbetsfördelningen, arbetstider, 

arbetsuppgifter och arbetsmetoder också behöva göras.
61

 Den eller de åtgärder som 

vidtas ska vara motiverade och syfta till en återgång till arbete hos arbetsgivaren.
62

 

Små arbetsgivare har dock inte alltid samma möjligheter som de större arbetsgivarna, 

men de mindre arbetsgivarna är ändå tvungna att utreda alla möjligheter de har.
63

  

 

                                                 
59

 AD 1978 nr 89 
60

 Broman, Ericson & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok, sid 105.  
61

 AFS 1994:1, sid 11-12. 
62

 Broman, Ericson & Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok , sid 115-116.  
63

 Ibid, sid 114-115. 



Lisen Lundgren 

Kandidatuppsats 

2RV05E 

 

 

19 

Vid rehabilitering finns ett fåtal ramar om vad som ska göras, men med utgångspunkt i 

att en anställd vid Krokoms kommun blev mobbad och därefter tog sitt liv efter varsel 

om uppsägning utan andra vidtagna åtgärder från arbetsgivaren diskuterades ändå 

svårigheterna kring utredningsarbetet för arbetstagare som drabbats av psykosocial 

ohälsa. Något som också var en av anledningarna till varför cheferna i Krokom inte 

dömdes för arbetsmiljöbrott.
64

 Med detta som grund väcks funderingar på om en 

specifik föreskrift för rehabilitering av psykosocial ohälsa bör införas, främst med tanke 

på att psykosocial ohälsa är så diffus i sig. Den nuvarande föreskriften är visserligen 

gällande för båda formerna av ohälsa men med tanke på att psykosocial ohälsa inte syns 

på samma sätt som den fysiska ohälsan kan rehabiliteringsåtgärderna för den 

psykosociala ohälsan behöva specificeras i en föreskrift. En fysisk skada är mer påtaglig 

och lättare att förstå sig på för utomstående, något som den psykiska sjukdomen inte är. 

Detta är också något som utvecklas i SOU 2006:100 där problemet med samma 

reglering för den fysiska såväl som den psykiska ohälsan ifrågasätts.
65

 Den psykiska 

ohälsan är dessutom ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden idag då den har 

ökat med 70 procent sedan 2010. Anledningen tros vara att arbetsbelastningen på 

vardera arbetstagare är för hög.
66

 

 

5.7 Efter rehabiliteringen 
Den mest önskvärda händelsen efter en rehabilitering är att arbetstagaren återgår till ett 

arbete hos arbetsgivaren. Även om arbetstagaren är tillbaka kan det dock vara viktigt för 

arbetsgivaren att kontrollera hur det går för arbetstagaren med arbetsuppgifterna.
67

  

 

Fungerar inte en återgång i arbetet kan det bli tal om att anställningen ska avslutas. Det 

kan vara så att både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att det inte längre 

fungerar och då blir det naturligt med ett avslut för båda parter.
68

 Det blir då en 

uppsägning med saklig grund enligt 7§ LAS. Om arbetstagaren inte accepterar 

uppsägningen kan denne överklaga.  
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En nedsatt arbetsförmåga innebär normalt inte att arbetsgivaren har rätt att säga upp 

arbetstagaren, men däremot anses uppsägningen vara sakligt grundad när arbetsgivaren 

vidtagit alla anpassnings- och omplaceringsåtgärder där det framkommit att ingenting 

fungerar, vare sig för arbetsgivaren eller arbetstagaren. Kraven som ställs på 

arbetsgivaren är dock höga.
69

  

 

En dom från AD som behandlat frågan om tillräckligt vidtagna åtgärder är AD 1999 nr 

26. Domen rörde frågan om en psykiskt sjuk forskare som blivit uppsagd på sakliga 

grunder. Arbetstagaren hade inte haft möjlighet att arbeta normalt under lång tid på 

grund av dennes psykiska mående. Arbetsgivaren vidtog rehabiliteringsåtgärder som 

arbetstagaren inte ville bidra till genom att bland annat undvika att lämna in uppgifter 

om sin psykiska sjukdom, något som försvårat rehabiliteringsarbetet för arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren har vidare konstaterat att arbetstagaren inte skulle kunna återgå till 

samma arbete då dennes sjukdom är omfattande, varvid en omplaceringsutredning 

gjordes där det konstaterades att en omplacering inte var möjlig. AD bedömde att 

arbetsgivaren vidtagit alla nödvändiga åtgärder och att uppsägningen därför var sakligt 

grundad.
70

  

 

Vidare finns två domar där arbetsgivaren inte ansågs ha fullgjort sina skyldigheter vad 

gäller rehabilitering. Den första domen (AD 2013 nr 65) behandlar en arbetstagare som 

led av psykisk sjukdom och även alkoholmissbruk till följd av detta. Arbetstagaren blev 

uppsagd på grund av att han inte inställt sig på arbetsplatsen, något som berodde på 

hans sjukdom. Arbetsgivaren försökte visserligen med en rehabilitering men 

arbetstagaren medverkade inte, något som AD ansåg vara förståeligt med tanke på hans 

sjukdomssituation. AD menade att arbetsgivaren bland annat hade kunnat skapa en 

kontakt med arbetstagarens vårdare inom psykiatrin. Med detta som utgångspunkt 

dömde AD att arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder inom rehabiliteringen och 

uppsägningen var därför inte sakligt grundad. Något som stärkte ADs beslut än mer var 

att arbetsgivaren i ett tidigt skede dessutom övergått i en process för att säga upp 

arbetstagaren istället för att fokusera på att denne skulle tillfriskna.  
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Den andra domen (AD 1996 nr 115) rörde en arbetstagare som ådrog sig en arbetsskada 

1989 och sedan dess varit sjukskriven på både hel- och halvtid i perioder. Arbetstagaren 

blev uppsagd 1995 och tvisten handlade om huruvida dennes uppsägning varit sakligt 

grundad eller ej. Enligt företagsläkaren klarade arbetstagaren av att arbeta halvtid som 

brevbärare, dennes urspungliga arbete, eller heltid med ett lätt och omväxlande arbete. 

AD ansåg att posten inte gjort vad de kunnat för att få till en omreglering av 

arbetstagarens anställning, varpå uppsägningen inte varit sakligt grundad.  

 

Vid rehabiliteringsärenden kan det även hända att parterna inte är överens, vilket kan 

medföra att rehabilteringen avstannar. Vid en sådan process är det ofta upp till 

arbetstagaren eller dennes ombud att återuppta den. De kan exempelvis påkalla 

förhandling eller hävda att arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen.
71

  

 

Utifrån dels behandlade rättsfall och dels den behandlade regleringen kan konstateras att 

det är viktigt att arbetsgivaren gör allt de kan för att undvika en uppsägning. För större 

arbetsgivare krävs mer, detta med anledning av att de har fler anställda samt mer 

resurser och därmed bättre möjligheter att omplacera en anställd. För de mindre 

arbetsgivarna krävs inte lika mycket men de ska alltjämt göra en omfattande utredning 

om arbetsgivaren kan stanna kvar på arbetsplatsen eller ej. En annan faktor som kan 

påverka rehabiliteringens utgång är också hur pass involverad arbetstagaren själv har 

varit i sin egen rehabilitering. Utan den sjukskrivne arbetstagaren blir det svårt för 

arbetsgivaren att göra en godkänd rehabilitering. Är det inte tydligt att arbetsgivaren 

fullgjort sin skyldighet gällande rehabilitering är det arbetsgivaren som får stå till svars 

för detta.   
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6 Sjukskrivningens påverkan på samhället och individerna 
Här presenteras sjukskrivningens konsekvenser på Sverige som land, konsekvenser för 

individen i sig samt för den största gruppen sjukskrivningsdrabbade, vilka är kvinnorna.  

 

6.1 Sjukskrivning i Sverige 

Från och med 90-talet har sjukskrivningarna i Sverige ökat drastiskt och antalet 

sjukskrivna arbetstagare är idag på en nivå som inte är önskvärd.
72

 Den stora mängden 

sjukskrivningar i Sverige ses som ett stort problem, inte bara för att många individer 

mår dåligt, utan kanske främst för att kostnaderna i form av sjukskrivning och sjuk- och 

aktivitetsersättning har stigit.
73

 I februari 2015 var det 40 800 kvinnor som var 

långvarigt sjukskrivna, vilket är en ökning på 21 procent sedan februari året innan. 

Motsvarande siffror bland männen är 19 600 sjukfall och därmed en ökning om 17 

procent sedan året innan.
74

 Detta innebär indirekt att dessa personer inte finansierar sina 

egna utgifter. Om sjukskrivningarna fortsätter öka kan det leda till problem för den 

svenska välfärdsstaten med grund i att det är allt färre som ska försörja allt fler.
75

 En 

bidragande faktor till den höga sjukskrivningsnivån kan vara den generösa ersättningen 

som Sverige har.
76

  

 

Sjukersättningen är dock en viktig ingrediens i samhället för alla välfärdsstater, inte 

bara för att det inger en trygghet för den arbetande individen utan också som ett sätt att 

förhindra samhällets ekonomiska klyftor. Utöver det bidrar även sjukförsäkringen till att 

säkra en fortsatt hög konsumtionsnivå i välfärdsstaterna.
77

 Sjukskrivningen i sig anses 

alltså nödvändig för att Sverige ska kunna fortsätta vara en välfärdsstat samtidigt som 

den också minskar riskerna till en uppdelning mellan fattiga och välbärgade i samhället. 

Däremot ifrågasätts ersättningsnivån då den upplevs som för frikostig. Frågan här är 

egentligen vilka som tycker att ersättningen är för generös, är det de som betalar ut den, 

de som finansierar den eller är det de som ska överleva på de utbetalda pengarna?   

                                                 
72
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6.2 Konsekvenser på individnivå 

Det finns ett flertal studier som behandlar hur den drabbade individen påverkas av 

sjukskrivningen. I en av dessa studier påvisas att sjukskrivning är något som kan kännas 

positivt till en början, men om sjukskrivningen pågår under en längre period kan det få  

negativa konsekvenser genom att den sjukskrivne kan känna sig både isolerad och 

passiv.
78

 I en annan studie reflekteras den ”lediga” tiden hemma som en tid för att känna 

efter. Smärtan som den sjukskrivne har kan upplevas värre än vad den egentligen är 

bara för att det finns tid till att tänka på smärtan.
79

  

 

Arbetslivsinstitutet har genomfört en undersökning bland de långtidssjukrivnas 

livssituation. Undersökningen påvisar att sjukskrivningen medför en minskad lust för 

fritidsaktiviteter, sömnvanorna förvärras och den psykiska hälsan (oavsett 

sjukskrivningsorsak) blir sämre än vad den var innan. Relationerna till vänner och 

familj är också något som kan påverkas av sjukskrivningen. Till en början kan 

sjukskrivningen ses som positiv då den ger mer tid till att umgås med närstående, men 

väl i den negativa spiralen kan den sjukskrivne känna att orken till att umgås med 

vänner och familj inte finns.
80

  

 

Utöver tidigare nämnda konsekvenser kan sjukskrivningen dessutom innebära både en 

större risk för arbetslöshet
81

 och, i de mest extrema fallen, till en för tidig död  oavsett 

personens övriga hälsa.
82
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I de flesta studierna framkommer att de negativa effekterna av långtidssjukrivning oftast 

överstiger de positiva effekterna.
83

 Slutsatsen från dessa studier blir därför inte att läkare 

ska undvika att sjukskriva, utan att åtgärder och uppföljning gällande sjukskrivningen 

ska sättas in i ett så tidigt skede som möjligt.
84

 

 

I Riksförsäkringsverkets undersökning framkommer att det finns ett samband mellan 

vilken socioekonomisk grupp den sjukskrivne tillhör och sjukskrivningen i sig. Personer 

med  noll antal sjukdagar är oftast högre tjänstemän och de med flest antal sjukdagar är 

vanligtvis outbildade arbetare, här ses ingen skillnad på vilket kön den sjukskrivne 

tillhör.
85

 Skillnaderna tros vara förknippade med hur mycket man kan anpassa arbetet 

efter sin egen förmåga. De som har ett fysiskt krävande arbete kan kanske inte utföra sitt 

jobb vid exempelvis en förkylning på samma sätt som en tjänsteman på ett kontor.
86

 

Tjänstemän och akademiker har dessutom en annan form av arbetstid, det vill säga att 

den bygger på ett förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vad gäller 

förtroendearbetstid är det upp till arbetstagaren att bli klar med sina uppgifter men när 

uppgifterna ska göras finns inte reglerat i anställningsavtalet, varpå det kan leda till att 

få personer inom denna grupp sjukanmäler sig. En annan faktor kan också vara att det 

finns ett tak på hur hög sjukersättning man kan få och därför kanske de med högre lön 

drar sig längre innan de anmäler sig som sjukskrivna.
87

 Med andra ord förlorar de med 

högre löner en större summa pengar, på grund av maxtaket, jämfört med de andra.  

 

Den ekonomiska aspekten av konsekvenserna som en sjukskrivning för med sig går 

heller inte att undanhålla. Det är många som uppger att en månads sjukskrivning 

(korttidssjukskrivning) skulle innebära allvarliga konsekvenser för ekonomin. De flesta 

som uttrycker sin oro för dessa ekonomiska konsekvenser är de med lägre inkomster. 

Anledningen till detta tros vara att de inte har samma möjlighet att spara undan en 

buffert som de med högre löner.
88
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Ett flertal uppger också att den sjukförsäkring som finns inte erbjuder tillräcklig 

ekonomisk trygghet vid långtidssjukskrivning, denna ekonomiska otrygghet är något 

som både höginkomsttagare och låginkomsttagare upplever.
89

 Den upplevda 

ekonomiska otryggheten är något som har ökat från 1997 till 2009.
90

  

 

Vad som anförts ovan kan jämföras med studien som presenterades i föregående kapitel 

5.1 där sjukförsäkringen/ersättningen ansågs vara för generös i Sverige. Om både hög- 

och låginkomsttagare är oroliga för sin ekonomi ifall en långtidssjukskrivning skulle bli 

aktuell anser jag att vi har ett problem i landet. Inte minst för att det kan medföra att 

arbetstagarna arbetar när de egentligen är sjuka. Jag anser att sjuknärvaro kan göra den 

framtida smällen större. Det vill säga att det kan förlänga sjukskrivningen både för den 

som jobbar trots en allvarlig förkylning och för den som är utmattad av stress. Att jobba 

sjuk förkortar sällan sjuktiden, snarare förlänger den, något som också Paula Liukkonen 

(forskare inom personalekonomi) framhåller i en rapport.
91

 

 

6.3 Varför drabbas kvinnor av utmattningssyndrom i större 
utsräckning än män? 
Tidigare studier påvisar att de kvinnor som angett att de varit sjukskrivna har jobbat 

deltid i större omfattning än de friska kvinnorna.
92 

Anledningen till att deltidsarbete kan 

generera i sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom tros vara att de har en svagare 

koppling till arbetsplatsen då de är borta mycket. När de varit frånvarande från arbetet 

har de inte haft samma tillgång till kompetensutveckling som de kvinnor som ej arbetat 

deltid haft. 
93

 Trots att fördelningen på arbetsmarknaden bland män och kvinnor är 

relativt jämlik är det ändå fler kvinnor som deltidsarbetar. Något som gör att de blir 

beroende av antingen en partner med en heltidstjänst alternativt av bidrag i någon form. 

Kvinnor arbetar dessutom främst inom yrken där lönen vid en heltidstjänst redan är låg 

vilket gör att den blir än lägre vid deltidsarbete.
94
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Bland de förvärvsarbetande föräldrarna i Sverige arbetade 90 procent av papporna heltid 

år 2009, medan procenten för mammorna var 66 procent.
95

 Därav kan det konstateras att 

det är vanligare för mammor än för pappor att arbeta deltid för att ta hand om barnen.  

 

Deltidsarbete utmynnar inte bara i högre risker för sjukskrivning bland kvinnorna, utan 

även till en sämre pension. Det är både den allmänna pensionen och tjänstepensionen 

som kan bli sämre av ett deltidsarbete.
96

 Detta beror på att pensionen grundar sig på den 

inkomst arbetstagaren haft under hela arbetslivet, något som också kallas 

livsinkomstprincipen. Hur mycket lägre pensionen blir påverkas av under hur lång tid 

deltidsarbetet pågår samt vid vilken tidpunkt i arbetslivet det sker.
97

 

 

En annan faktor vad gäller det höga antalet sjukskrivna kvinnor är också att det 

vanligtvis är kvinnorna som utför det obetalda arbetet, det vill säga hemarbetet och att ta 

hand om barnen. Därför är det  många kvinnor som upplever en ohälsosam stress då de 

förväntas klara av både det obetalda arbetet i hemmet samtidigt som de också ska klara 

av deras avlönade jobb på arbetsplatsen.
98

 Kvinnornas totala arbetsbelastning är därför 

högre än männens. Bland de sjukskrivna kvinnorna är det flera av dem som anser att de 

haft för lite egen tid, vilket gjort att de haft alldeles för små möjligheter till 

återhämtning efter arbetet.
99

  

 

En annan bidragande faktor till kvinnornas höga sjukskrivningsandel anses vara de 

neddragningar som skett inom den offentliga sektorn bland kommuner och landsting. 

Kvinnorna utgör den största delen anställda inom just den offentliga sektor vilket 

innebär att det främst är kvinnorna som blivit påverkade av neddragningarna. Den 

största anledningen till varför kvinnorna sjukskriver sig är för att de drabbats av psykisk 

ohälsa.
100
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Kvinnorna befinner sig dessutom allt som oftast på lägre positioner än männen vilket 

gör att de har sämre möjligheter till både makt och inflytande på arbetsplatsen.
101

 

Många tjänster som försvunnit inom den offentliga sektorn är dessutom de 

administrativa tjänsterna. Paula Liukkonen diskuterar problemet med detta i en rapport 

där hon anser att när dessa tjänster försvinner finns inte längre någon som kan föreslå 

arbetsmiljöförbättringar och heller inte någon som kan följa upp och räkna ut vad 

tidigare arbetsmiljöinvesteringar genererat i.
102

 

 

Majoriteten av kvinnorna som varit långtidssjukskrivna anger också att de känt att de 

varit inlåsta på arbetsplatsen, vilket innebär att de upplevt att de inte kunnat byta jobb 

trots att det varit deras önskan. Anledningen till varför de inte bytt jobb tros vara att den 

nedsatta hälsan, den påfrestande sociala situationen samt att det dåliga självförtroendet 

gjort att de inte orkat med den ansträngningen. Om en jämförelse med de friska 

kvinnorna görs uppgav dessa att de bytt arbete ett flertal gånger, vilket betyder att de 

hittat sitt ”rätta” arbete och också vågat ställa högre krav på arbetsmiljön.
103

 

 

Med grund i det som tidigare nämnts är det två aspekter som anses vara viktiga för att 

främja friskare kvinnor i arbetslivet. Dels en ökad närvaro i form av heltidsarbete, och 

dels en större rörlighet vad gäller arbetsplats. Vad som också är viktig är ett jämställt 

hemarbete samt ett socialt stöd på arbetet.
104

 

 

Ett jämställt samhälle kan enligt mig vara nyckeln till en minskad sjukfrånvaro bland 

kvinnorna. När kvinnor och män tjänar lika mycket blir det troligen inte lika självklart 

att det är kvinnorna som ska gå ner till att deltidsarbeta bara för att de har en lägre lön. 

Försvinner den stora delen deltidsarbetande kvinnor försvinner också en stor risk till en 

kommande sjukskrivning. Vidare anser jag att det måste bli en bättre mix av kvinnor 

och män på arbetsplatser.  
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De kvinnodominerande arbetsplatserna har idag en lägre lönenivå och det är också på 

dessa arbetsplatser som de flesta nedskärningarna och omorganiseringarna görs, vilket 

inte direkt gynnar kvinnornas ställning i arbetslivet. Kvinnornas arbetsplatser måste 

också tas på lika stort allvar som männens.  

 

En stor andel av kvinnornas sjukskrivningar kan också bero på det obetalda arbetet som 

många kvinnor gör hemma, det vill säga städar, tar hand om barnen och lagar mat. Ett 

arbete som de egentligen inte får någon belöning för mer än ett städat hem och glada 

barn. Detta arbete är heller inget som arbetsgivaren kan gå in och påverka eftersom det 

skulle bli en inskränkning i arbetstagarens fritid, men det kan ifrågasättas att en anställd 

ska komma till jobbet och vara helt slut på grund av allt ”arbete” som sker hemma. 

Visserligen är förändringen kring jämställdsarbete pågående men utifrån dessa rapporter 

och studier känns det ändå som om det är en bit kvar till ett fullständigt jämställt 

arbetsliv, om det ens är möjligt? 
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7 Sammanfattande analys 
Arbetsgivaren har en relativt stor frihet vad gäller rehabiliteringen, en frihet som dock 

ifrågasätts och då speciellt vid en rehabilitering från den psykiska ohälsan. Detta är 

något som kan skapa problem för arbetstagare eftersom rehabiliteringen kan bli bra för 

vissa och sämre för vissa.
105

 Regleringen kring när rehabiliteringsinsatserna bör sättas in 

är dessutom vag, då det inte längre regleras i någon lag. För att implementera tidiga 

insatser kan en sjukskrivningstjänst användas där arbetstagaren sjukanmäler sig via 

företagshälsovården som då kan ställa följdfrågor gällande sjukdomen.
106

 

 

Trots de ifrågasatta, vaga regleringarna går det att konstatera att arbetsgivaren ändå har 

höga krav vid rehabiliteringen. De ska kunna påvisa att de gjort allt de kan för att 

undvika en uppsägning av den sjukskrivne arbetstagaren, större arbetsgivare har högre 

krav med tanke på att deras omplaceringsmöjligheter är större. Utifrån de behandlade 

rättsfallen kan fastställas att arbetstagaren själv innehar en stor roll vid rehabiliteringen. 

Arbetstagaren ska påvisa en vilja att delta.  

 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi anser att den höga sjukskrivningsnivån i 

Sverige kan bero på den höga sjukersättningen.
107

 Något som kan betvivlas med grund i 

att både tjänstemän och arbetare i Sverige anger att de är oroliga för sin ekonomi om de 

skulle bli sjukskrivna en längre period.
108

 Konsekvenserna av det kan troligtvis utmynna 

att många går till jobbet trots att de är sjuka och den framtida smällen kan därmed bli 

större, något som också diskuteras i en rapport.
109
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Det är flest kvinnor som sjukskriver sig, och oftast på grund av utmattningssyndrom. 

Anledningarna till det är många. Kvinnorna återfinns främst i den offentliga sektorn där 

många neddragningar skett och de tjänster som försvunnit är de administrativa.  

Problemet läggs fram i en rapport där det konstateras att arbetsmiljön blivit sämre när 

administratörer inte längre finns som kan följa upp arbetsmiljöarbetet.
110

 

Jämställdhetsproblemen i samhället kan också vara en orsak till kvinnornas höga andel 

av sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom. Kvinnor gör mycket av det 

obetalda arbetet hemma, vilket gör att de inte får den tid till återhämtning som de skulle 

behöva.  
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8 Slutsats  
Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet för arbetstagare med utmattningssyndrom ser, 

ur laglig mening, likadan ut som för arbetstagare som drabbats av en fysisk skada. 

Arbetsgivaren är den som ska fördela rehabiliteringsarbetet
111

 och denne är alltid 

skyldig att ha en systematisk arbetsanpassnings– och rehabiliteringsverksamhet i 

beredskap.
112

 Behovet av rehabilitering ska undersökas regelbundet och när behovet 

finns ska insatser genast sättas in.
113

 Rehabiliteringen ska sedan ske tillsammans med 

den drabbade arbetstagaren och även dennes företrädare inom frågor som rör 

arbetsmiljön, respekten för arbetstagaren ska här vara vägledande.
114

 Arbetsgivaren är 

sedan skyldig att vidta alla åtgärder som finns för att så långt som möjligt undvika 

uppsägning
115

 och för att rehabiliteringen ska kunna ske effektivt. Uppgifter angående 

arbetstagaren ska också lämnas till försäkringskassan.
116

 Rehabiliteringsåtgärderna ska 

anpassas efter varje individ,
117

 kan arbetstagaren inte arbeta kvar med samma uppgifter 

ska arbetsgivaren undersöka möjligheterna till omplacering.
118

 Om en återgång till 

arbetsplatsen inte fungerar kan en uppsägning vara aktuell.
119

 

 

9 Förslag till framtida forskning 
För ett mer omfattande underlag till diskussionen angående om en föreskrift kring 

rehabilitering för psykisk ohälsa är nödvändig eller inte hade det varit intressant att 

kontakta olika typer av företag för att se hur de ställer sig till frågan. Utifrån det 

underlaget hade fler slutsatser kunnat dras. Utöver detta hade även en jämförelse mellan 

vad kvinno- och mansdominerande företag svarar på frågan varit intressant.  
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