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Sammanfattning	  

Den psykiska ohälsan har ökat mycket i Sverige de senaste åren och psykisk ohälsa är nu den 
största anledningen till långtidssjukskrivningar. Rehabiliteringsansvaret har tidigare varit mer 
inriktat på den fysiska miljön framför den psykosociala miljön. Rehabiliteringens syfte är ”att 
ge människor i yrkesverksam ålder hjälp att återvinna sin arbetsförmåga och beredas 
möjlighet att genom förvärvsarbete försörja sig själv”. Vad som ska göras och hur 
rehabiliteringen ska se ut när det kommer till psykisk ohälsa är inte lika självklart som när en 
anställd exempelvis har brutit en arm. I socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen finns 
regler kring rehabiliteringsarbetet och lagen om anställningsskydd behandlar reglerna kring 
uppsägning av en arbetstagare. Ingen av lagarna innehåller detaljer kring 
rehabiliteringsarbetet. De mer detaljerade instruktionerna har framkommit genom rättspraxis 
från arbetsdomstolen. En sjuk arbetstagare har förstärkt anställningsskydd vilket gör att 
arbetsgivaren inte ska kunna säga upp en arbetstagare om arbetsgivaren inte först har fullgjort 
sin rehabiliteringsskyldighet. Om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar är inte 
alltid helt självklart. Denna uppsats kommer att undersöka vad som krävs för att arbetsgivaren 
ska anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, men även vilket ansvar arbetstagaren själv har 
samt vad som krävs för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en psykiskt sjuk arbetstagare. 
För att svara på dessa frågor har lagstiftning, förarbeten samt rättspraxis undersökts och 
analyserats.  
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Förkortningar	  
 

AD - Arbetsdomstolen 

AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling  

AML - Arbetsmiljölagen 

LAS - Lagen om anställningsskydd 

Prop. - Proposition 

SFB - Socialförsäkringsbalken 

SOU - Statens offentliga utredning 
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1.	  Inledning	  
 

1.2	  Bakgrund	  
De svenska invånarnas hälsa har under modern tid försämrats. Ohälsotalet, innebärande det 
genomsnittliga antalet dagar per försäkrad med arbetsskadepenning, sjukpenning och 
förtidspension har ökat kraftigt. År 1982 var ohälsotalet 37,2 dagar, år 1989 hade det ökat till 
46,6 dagar. Den ökning som skett kunde framförallt hänföras till de långa sjukfallen som 
varade i 90 dagar eller mer. De långa sjukfallen svarade för 48 procent av de totala 
kostnaderna för sjukförsäkringen även fast de endast utgjorde 2 procent av de totala 
sjukfallen. I början av 1990-talet blev ohälsotalet något bättre, 34,7 dagar för män och 42,7 
dagar för kvinnor. Det ökade dock sedan avsevärt i slutet av 1990-talet. Antalet 
sjukpenningdagar i Sverige år 1997 var 45 miljoner, år 2002 hade det stigit till nästan 100 
miljoner. Även antalet förtidspensionärer ökade under samma period från cirka 400.000 till 
490.000. För att minska sjukfrånvaron har de senaste åren flera politiska åtgärder 
genomförts.1 

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivning, vilket innebär 
sjukskrivning som är 60 dagar eller längre. Antalet långtidssjukskrivna på grund av psykisk 
ohälsa ökade kraftigt mellan åren 1999 till 2003, från 18 procent till 30 procent. Mellan åren 
2005 till 2010 skedde en minskning av dessa sjukskrivningar men de har börjat öka betydligt 
igen sedan 2011. År 2014 utgjorde psykisk ohälsa 35 procent av långtidssjukskrivningarna i 
Sverige.2   

Rehabiliteringsrådet är en kommitté som har till uppgift att stötta och bistå regeringen i frågor 
gällande rehabilitering. Deras arbete påbörjades i början av 2010 och utmynnade i SOU 
2011:15. Rehabiliteringsrådet delar in psykisk ohälsa i tre olika grupper, depression, 
ångestsyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa. Depression innebär att personen är 
nedstämd och har en dyster syn på sig själv och framtiden. Några av de symptom utöver det 
emotionella som kan uppstå är nedsatt koncentrations- och beslutsförmåga, minnesstörningar, 
kroppslig samt mental långsamhet. Depression är oftast en periodisk sjukdom, vilket innebär 
att sjukdomsperioden avlöses av friska perioder. Vid ångestsymtom är ångest det centrala, 
vilket kan innebära panikattacker som uppkommer kontinuerligt vid paniksyndrom. Det kan 
också innebära starkt ökad ängslighet som uppkommer kontinuerligt. Ångestsyndrom i sig 
behöver inte leda till arbetsoförmåga om det inte kompliceras av en sekundär depression 
vilket är vanligt i perioder. Stress kan vara olika problematiskt beroende på art. Livskriser, 
exempelvis brutna relationer, dödsfall, arbetsförlust kan leda till en anpassningsstörning med 
en ovanligt långvarig eller djup emotionell reaktion. Anpassningsstörning har ofta god 
prognos och brukar inte leda till sjukskrivning. Posttraumatiskt stressyndrom som uppkommit 
av en traumatisk händelse kan eventuellt leda till nedsatt arbetsförmåga då perioder av 
sekundär depression ofta uppkommer. Långvarig, icke livshotande stress utan tillräcklig 

                                                
1 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. Ss 9 – 10.  
2 Forsakringskassan.se, Socialförsäkringsrapport 2015:1 s 5. 
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återhämtning kan efter några år leda till utmattningssyndrom där de starkaste symptomen är 
sömnstörningar, stark trötthet, ökad stresskänslighet samt nedsatta kognitiva funktioner. Det 
håller ofta i sig länge och kan leda till långvarigt nedsatt arbetsoförmåga. Sekundär depression 
är också vanligt vid utmattningssyndrom.3  

Begreppet utbrändhet används oftast när den stressrelaterade ohälsan beror mer på reaktioner 
av arbetet. Den arbetspsykologiska beteckningen av utbrändhet innebär emotionell 
utmattning, ett cyniskt, distanserat förhållande till arbetet samt en sämre arbetsprestation. 
Utbrändhet grupperas bland ”Problem som har samband med svårigheter att kontrollera 
livssituationen”. Det finns dock starka belägg för att svår utbrändhet kan leda till nedsatt 
arbetsförmåga samt främst förutsäga framtida sjukskrivningar även för personer som tidigare 
inte lidit av psykisk ohälsa. I Sverige kallas sedan 2004 det tillstånd som kan uppträda efter 
mångårig stress för utmattningssyndrom. Det finns starka bevis för att ogynnsamma 
arbetsförhållanden kan leda till psykisk ohälsa.4 

”Rehabiliteringens syfte är att ge människor i yrkesverksam ålder hjälp att återvinna sin 
arbetsförmåga och beredas möjlighet att genom förvärvsarbete försörja sig själv (se prop. 
1990:140)” 

Det finns ingen lag som anger några specifika mål som gäller alla olika typer av 
verksamheter. Mål med rehabiliteringen innebär vad arbetsgivaren vill uppnå med 
rehabiliteringsarbete och anpassningsarbete. Målen ska verka för att hindra utslagning och 
underlätta inträde eller återinträde i arbetslivet. Arbetsmiljölagen ligger till grund för 
arbetsmiljöarbetet som ska innehålla både långsiktiga och övergripande mål samt kortsiktiga 
och mer handlingsinriktade mål. Även arbetsanpassningsarbetet och rehabiliteringsarbetet bör 
ha liknande målsättning (se 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen).5 Rehabiliteringsansvaret behandlas 
i socialförsäkringsbalkens 29-31 kapitel. Avsikten med reglerna om rehabiliteringsansvar i 
SFB är att behovet av rehabilitering ska uppmärksammas och åtgärdas snarast möjligt. Frågan 
om en arbetsgivare har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar uppkommer endast i samband med 
att en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad på grund av personliga skäl. Det är därför 
reglerna om ”saklig grund” för uppsägning enligt 7 § LAS som främst avgör hur långt 
rehabiliteringsansvaret sträcker sig.6 

 

 	  

                                                
3 SOU 2011:15 Ss 58-61. 
4 SOU 2011:15 Ss 64-65. 
5 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. S 22.  
6 Åhnberg. Ss 8-11. 
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1.3	  Problemformulering	  
	  
Vad krävs för att en arbetsgivare ska fullgöra sitt rehabiliteringsansvar vid psykisk ohälsa? 

Vilket ansvar har arbetstagaren själv? 

Vad krävs för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en psykiskt sjuk arbetstagare? 

 

1.4	  Syfte	  
Syftet med att utreda dessa frågor är att se hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
sträcker sig vid sjukdom, när uppsägning kan ske av en sjuk arbetstagare samt vilket ansvar 
arbetstagaren själv har. Avgränsning har gjorts till psykisk ohälsa. Det har avgränsats till 
svensk lagstiftning, praxis och förarbeten. I socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen 
finns regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom och i lagen om 
anställningsskydd finns bestämmelser kring uppsägning, men vad som ska göras och hur 
rehabiliteringen ska gå till definieras inte i lagtexten.  

 

1.5	  Metod	  
Metoden som används för att besvara frågeställningen är rättsdogmatisk metod. Lagtext, 
förarbeten och praxis från domstol har förklarats, undersökts och analyserats. Fokus har legat 
på att analysera rättsfall från arbetsdomstolen mot gällande lagstiftning.   
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2.	  Gällande	  rätt	  om	  rehabiliteringsansvar	  
 

2.1	  Arbetsmiljöreglering	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  	  
I arbetsmiljöregleringen sett från ett hundraårigt perspektiv går det att urskilja tre olika 
inriktningar men som inte avgränsas tidsmässigt. Den första arbetsmiljöregleringen kom redan 
år 1889 i form av yrkesfarelagen. Lagen innebar skydd för de anställda inom industrin mot 
ohälsa och olycksfall. År 1912 kom en arbetsskyddslag som gjorde att det lagstadgade 
arbetsskyddet blev mycket förstärkt. Det moderna arbetsskyddet växte fram under perioden 
1912-1949, då uppmärksammades främst de sanitära förhållandena i arbetslivet och faran med 
olika yrkessjukdomar. Lagen från 1912 reviderades och en ny arbetsskyddslag kom år 1949. 
Parterna på arbetsmarknaden började på mitten av 1960-talet uppmärksamma att 
förebyggande åtgärder gällande fysiska arbetsmiljöproblem och till viss del även 
psykologiska och sociala faktorer som stress och trivsel borde omfattas inom den 
arbetsmiljöreglering som fanns. År 1970 tillsattes en arbetsmiljöutredning som reviderade 
lagen från 1949, begreppet arbetsskydd ändrades till arbetsmiljö vilket gjorde att ett nytt 
synsätt på arbetsmiljöfrågor framkom genom 1978 års arbetsmiljölag.7 År 1991 kom 
rehabiliteringsreformen som innebar att rehabiliteringsfrågorna inordnades både i 
arbetsmiljölagen och lag om allmän försäkring, nu kallad socialförsäkringsbalken. Dessutom 
kom lagen att gälla både för privata och offentliga arbetsgivare samt arbetstagare. 
Arbetsgivarens ansvar blev då enligt arbetsmiljölagen att organisera arbetsanpassning och 
rehabiliteringsarbete.8  

 

1880 - 1930 1930 – 1970 1970 - 2012 
Arbetarskydd Arbetsmiljö Arbetsliv 
  

 
  

  Nuvarande arbetsmiljöbegrepp 

Olycksfall Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö 
  Farliga ämnen Motivation 
  

 
Arbetsglädje 

  
 

Socialt innehåll 
      
Arbetsmiljöområdets olika inriktningar från år 1880 till 2012. 9 

	  
 

                                                
7 Gunzel & Zanderin. Ss 13-21. 
8 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. S 14.  
9 Gunzel & Zanderin. S 13. 
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2.2	  Arbetsmiljölagen	  och	  rehabilitering	  
Det övergripande syftet med arbetsmiljölagen är att trygga en god och säker arbetsmiljö.10 
Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den ger allmänna riktlinjer, därför krävs 
komplettering genom tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal. Lagen innehåller endast 
grundläggande bestämmelser och översiktliga krav gällande olika arbetsmiljöfaktorer. 
Arbetsmiljöverket, tidigare kallat arbetarskyddsstyrelsen utarbetar tillsammans med 
arbetsmarknadens parter mer detaljerade förklaringar i form av föreskrifter och allmänna råd. 
Innehållet består av upplysningar i form av förklaringar och exempel på hur arbetsgivare ska 
göra för att uppfylla kraven. 11 Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen se till att organisera 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på ett sådant sätt att skyldigheter enligt 
socialförsäkringsbalken fullgörs. Mer specifika bestämmelser finns i arbetsmiljöföreskrifter 
från Arbetsmiljöverket. Det gäller främst föreskrifterna om arbetsanpassning och 
rehabilitering (AFS 1994:1) och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).12 

Förändringarna av arbetsmiljölagen år 1991 har gjort att roll och ansvarsfördelning har 
förtydligats samt att arbetsgivare fått ett tydligare ansvar för rehabiliteringsåtgärder. 3 kap. 2 a 
§ 3 st AML lyder ”Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på 
lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av 
de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom.” 
(paragrafen ändrad genom SFS 2010:1225). Lagen föreskriver att alla arbetsgivare omfattas 
av rehabiliteringsskyldigheten. Skrivningen ”på lämpligt sätt” ger arbetsgivare stor frihet över 
hur de ska anpassa och organisera rehabiliteringen. 13 Det framkommer i prop. 1990/91:140 
att anledningen till att reglerna införts i arbetsmiljölagen är att socialförsäkringsbalken utgår 
från den enskilde individens rätt till åtgärder och ersättning medan arbetsmiljölagen utgår från 
att arbetsgivare måste ha rutiner kring samt organisera arbetsanpassning och systematiskt 
bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete. 14 I regleringen i arbetsmiljölagen framgår det att 
arbetsmiljöverket ska fungera som tillsynsmyndighet. Arbetsmiljöverket kan använda sig av 
ett sanktionssystem med föreläggande samt förbud. Arbetsmiljöverket kan dock inte gripa in i 
enskilda rehabiliteringsärenden, det är försäkringskassan som har ansvar för det. Det är den 
enda sanktionsmöjligheten mot arbetsgivare som är kopplad till socialförsäkringsbalken. 15 

	  
2.3	  Socialförsäkringsbalken	  och	  rehabilitering	  
Rehabiliteringsansvaret behandlas i socialförsäkringsbalkens 29-31 kapitel. Av 30 kap. 6 § 
SFB framgår det att arbetsgivaren i samförstånd med arbetstagaren ska lämna nödvändiga 
upplysningar till försäkringskassan. Arbetsgivaren är också skyldig att vidta de åtgärder som 
krävs för en effektiv rehabilitering. I socialförsäkringsbalken hänvisas det vidare till reglerna i 

                                                
10 Ericson & Gustafsson. S 15.  
11 Ericson & Gustafsson. S 30.  
12 Åhnberg. Ss 7-8.  
13 Gunzel & Zanderin. Ss 106-107.  
14 Prop. 1900/91:140 s 48. 
15 Gunzel & Zanderin. S 107.  
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arbetsmiljölagen gällande arbetsgivarens skyldigheter beträffande arbetsanpassning och 
rehabilitering. 16 

Avsikten med reglerna om rehabiliteringsansvar i socialförsäkringsbalken är att behovet av 
rehabilitering ska uppmärksammas och åtgärdas snarast möjligt. Åtgärderna ska ha för avsikt 
att en person ska återfå sin arbetsförmåga och att han eller hon ska kunna försörja sig genom 
förvärvsarbete. Den enskilde individens behov och förutsättningar ska stå i fokus för 
rehabiliteringsarbetet. Enligt socialförsäkringsbalken har arbetsgivare, oavsett storlek, 
rehabiliteringsansvar för alla sina anställda, vilken anställningsform arbetstagaren har, 
visstidsanställning eller tillsvidareanställning påverkar inte rehabiliteringsansvaret. Dock 
ställs det oftast högre krav på större arbetsgivare. Vid en visstidsanställning begränsas 
rehabiliteringsansvaret till den tid arbetstagaren är anställd, efter att anställningen har upphört 
kan arbetstagaren hänvisas vidare till försäkringskassans rehabiliteringsinsatser.17  

I socialförsäkringsbalken (30 kap. 7 § SFB) framkommer det att en förutsättning för 
rehabilitering är att arbetstagaren är med och deltar i rehabiliteringsarbetet. Arbetstagaren 
måste enligt bästa förmåga delta i rehabiliteringen. Om en arbetstagare vägrar att delta i 
rehabiliteringen kan arbetstagaren förlora sin rätt till förstärkt anställningsskydd. Detta kan i 
sin tur leda till att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning.18 

	  
2.4	  Anställningsskyddslagen	  och	  rehabilitering	  
Den första lagen gällande anställningsskydd kom år 1974. Den är nu mera ersatt av Lag 
1928:80 Lagen om anställningsskydd, även kallad LAS.19 Rehabiliteringsreformen från 1991 
har indirekt påverkat hur anställningsskyddsreglerna i LAS har praktiserats, exempelvis har 
omplaceringsskyldigheten enligt LAS utökats gällande en arbetstagares möjlighet att fortsätta 
arbeta där arbetstagaren fått försämrad arbetsförmåga. Det är reglerna om ”saklig grund” för 
uppsägning (7 § LAS) som främst avgör hur långt rehabiliteringsansvaret sträcker sig.20  

	  

2.5	  Saklig	  grund	  för	  uppsägning	  
Om en arbetstagare ska sägas upp på grund av personliga skäl enligt 7 § LAS krävs det att 
uppsägningen från arbetsgivarens sida är sakligt grundad.21 Enligt prop. 1973:29 har det inte 
ansetts varken lämpligt eller möjligt att göra en generell definition av begreppet saklig grund 
då fallen är olika och förhållanden på arbetsplatser är varierande.22 Vad sakligt grundad 
uppsägning innebär har istället definierats genom rättspraxis från arbetsdomstolen.  

                                                
16 Åhnberg. S 7.  
17 Åhnberg. Ss 9-11.  
18 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. Ss 58-61.  
19 Sigeman. S 194. 
20 Åhnberg. S 8. 
21 Sigeman. S 199. 
22 Prop. 1973:129, s 118 f. 
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Sakliggrundbegreppet kan delas in i tre kriterier, misskötsel, medvetenhet samt skada. 
Misskötsel innebär att arbetstagaren bryter mot anställningsavtalet på något sätt. Det kan 
exempelvis vara om en arbetstagare inte följer säkerhetsföreskrifter, bryter mot ordningsregler 
eller inte utför sitt arbete i enlighet med anställningsavtalet. Medvetenhetsbegreppet måste 
kopplas till misskötsel. Lagens mening är att den anställde ska vara ”medveten om att han 
missköter sig och vilka konsekvenser det kan få”. Det innebär att arbetstagaren måste förstå 
att han eller hon har gjort fel, att arbetsgivaren inte accepterar det felaktiga sättet som 
arbetstagaren har agerat på samt även förstå att han eller hon kan bli uppsagd om denne inte 
ändrar sitt beteende. Skada som är det sista kriteriet markerar att inte all medveten misskötsel 
är saklig grund för uppsägning. Misskötseln måste också vara av betydelse för arbetsgivaren. 
Misskötsel som sker någon enstaka gång och inte direkt skapar någon ekonomisk skada eller 
annan typ av skada för arbetsgivaren innebär inte saklig grund för uppsägning. Skadan måste 
dock inte vara av ekonomisk karaktär. Skada kan även innebära ”negativ inverkan på 
arbetsmoralen eller förlorat förtroende” vilket exempelvis att nonchalera arbetstider faller 
under. Sakliggrundbegreppet består av dessa tre kriterier och alla måste föreligga i en viss 
situation för att det rättsligt ska kunna föreligga saklig grund för uppsägning.23  

Utöver saklig grund gäller även tvåmånadersregeln. Den innebär att ”uppsägningen inte får 
grundas enbart på sådant som arbetsgivaren känt till mer än två månader före underrättelse om 
uppsägning.24 Omplaceringsregeln är den sista regeln och innebär att ”Istället för uppsägning 
måste arbetsgivaren omplacera arbetstagaren, om det skäligen kan krävas”. Omplaceringen 
kräver att det finns något ledigt arbete på företaget, arbetsgivaren måste alltså inte skapa en 
tjänst för att kunna omplacera arbetstagaren. För att en rättsligt grundad uppsägning ska 
kunna ske måste sakliggrundbegreppet, tvåmånadersregeln samt omplaceringsregeln vara 
uppfyllda. 25 

	  

2.6	  Förstärkt	  anställningsskydd	  
Vid uppsägning av personliga skäl krävs misskötsamhet samt att arbetstagaren är frisk när 
misskötseln sker. En arbetsgivare kan dock alltid utgå från att en arbetstagare är frisk. Det är 
upp till arbetstagaren att hävda att han eller hon är sjuk och bevisa sjukdomen, samt även att 
sjukdomen är orsaken till viss misskötsel om arbetstagaren vill åberopa förstärkt 
anställningsskydd. Om en arbetstagares misskötsel beror på sjukdom är tanken att 
arbetstagaren ska skyddas maximalt i sin anställning, den sjuke har då förstärkt 
anställningsskydd. 26 Att en arbetstagare är sjuk är i sig inte en anledning som kan leda till 
uppsägning då det inte är misskötsel att vara sjuk. Om sjukdomen däremot medför att en 
arbetstagare missköter sitt arbete exempelvis genom att inte klara av sina arbetsuppgifter, vara 
olovligt frånvarande eller att kvalitén på arbetstagarens arbete anses mycket låg kan 
uppsägning rättsligen ske.27 En princip som utformades av arbetsdomstolen under 1980-talet 

                                                
23 Iseskog. Uppsägning. Ss 104-133. 
24 Sigeman. S 206. 
25 Sigeman. Ss 199-200.  
26 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. Ss 76-77. 
27 Sigeman. S 204. 
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var att ”Om den sjuke missköter sina åtaganden i anställningen så att han inte längre kan 
utföra arbete av någon betydelse föreligger saklig grund för uppsägning”.28 Det viktiga i den 
meningen är att arbetstagaren ska utföra arbete av någon betydelse. Utföra arbete av någon 
betydelse avgörs genom att försöka avväga vad arbetstagaren utför mot de kostnader eller 
problem som han eller hon skapar. Det är således konstaterat att en stor arbetsgivare har helt 
andra möjligheter att omplacera en anställd samt planera om vid exempelvis olovlig frånvaro 
jämfört med en liten arbetsgivare. Det innebär dock inte att en stor arbetsgivare måste 
acceptera vilka olägenheter som helst. 29 

Under 1990-talet utvecklades det förstärkta anställningsskyddet för arbetstagaren vid sjukdom 
då regler om rehabilitering tillkom i lagstiftningen. De nya reglerna innebär att saklig grund 
för uppsägning inte finns om arbetsgivaren inte har fullgjort de skyldigheter som kommer av 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. I praktiken har det förstärkta anställningsskyddet 
förstärkts genom ändringar i arbetsmiljölagen (3 kap. 2 a § AML) och socialförsäkringsbalken 
(30 kap. 6 § SFB) då rehabiliteringsansvar har påförts. De nya reglerna innefattar att 
”arbetsgivaren är skyldig att klarlägga och kartlägga den sjuke arbetstagarens behov av 
stödjande åtgärder”. Syftet är att arbetstagaren ska bli frisk eller minst klara av sitt arbete hos 
arbetsgivaren. 30  

 

2.7	  Rehabiliteringsutredning	  och	  rehabilitering	  
Enligt tidigare lagstiftning behövde arbetsgivaren endast göra rehabiliteringsutredning i vissa 
fall, dessa regler ändrades i juli 2007. Arbetsgivaren måste nu i praktiken göra en 
rehabiliteringsutredning vid alla tillfällen där en arbetstagare inte fullgör sina åtaganden i 
anställningen om det kan bero på sjukdom.31 Efter att en utredning är gjord ska arbetsgivaren 
upprätta en plan för de stödjande åtgärder som ska vidtas. Enligt socialförsäkringsbalken (30 
kap. 12-14 §§ SFB) har försäkringskassan i vissa fall formell skyldighet att skapa en 
rehabiliteringsplan. Arbetsrättsligt bör arbetsgivaren dokumentera de rehabiliteringsinsatser 
de har gjort för arbetstagaren och att insatserna är relevanta för arbetstagarens rehabilitering. 
Detta är viktigt om en tvist skulle uppstå, arbetsgivaren har då bevis på att de haft seriösa och 
genomtänkta insatser för att arbetstagaren ska bli frisk eller kunna återgå till arbete trots 
sjukdomen.32  

Enligt arbetsmiljölagen (3 kap. 2 § AML) är arbetsgivaren skyldigt att genomföra de 
arbetsanpassningsåtgärder som är möjliga, vilket innebär ekonomiskt försvarbara och tekniskt 
möjliga och meningen med dessa åtgärder ska vara att arbetstagaren ska kunna börja arbeta 
hos arbetsgivaren igen. Arbetsgivaren måste även genomföra andra stödjande åtgärder för att 
hjälpa arbetstagaren. Dessa insatser kan exempelvis vara arbetsträning, sociala insatser, 
behandling eller kompetensutveckling. Vad som blir aktuellt i olika situationer beror på 

                                                
28 Iseskog. Uppsägning. S 172.  
29 Iseskog. Uppsägning. S 172. 
30 Iseskog. Uppsägning. Ss 174-175.  
31 Iseskog. Uppsägning. S 175-176.  
32 Iseskog. Uppsägning. Ss 175-178 
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arbetstagarens hälsotillstånd, arbetsgivarens verksamhet, personalomsättning etcetera.33 De 
insatser arbetsgivaren måste göra begränsas till att gälla åtgärder som gör att arbetstagaren 
kan återgå i arbete hos arbetsgivaren, samt att det ska täckas inom en rehabiliteringsplan som 
försäkringskassan oftast upprättar. Det innebär i praktiken att om exempelvis en medicinsk 
utredning har visat att arbetstagaren inte kommer kunna arbeta hos arbetsgivaren inom dennes 
nuvarande verksamhet har inte arbetsgivaren någon juridisk skyldighet att genomföra 
stödjande åtgärder för att arbetstagaren ska kunna arbeta hos någon annan arbetsgivare. 
Rättsreglerna som finns styr inte vem som betalar rehabiliteringsinsatserna. Det är 
arbetsgivaren som måste se till att insatserna åtgärdas och det är arbetstagarens rättighet att 
genomgå insatserna.34 

 

2.8	  Avsked	  och	  förstärkt	  anställningsskydd	  
Anställningsskyddslagen reglerar reglerna om avsked. Enligt 18 § LAS får avsked ske när en 
arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Avsked kan bara ske på grund 
av personliga skäl och anställningen kan då upphöra med en gång. Avsked kan endast ske när 
arbetstagaren brutit mot sitt anställningsavtal på ett mycket allvarligt sätt. Skadan som 
arbetstagaren tillfogat måste inte i sig vara grov utan arbetstagaren ska ha brutit mot ett 
principiellt viktigt åtagande samt att arbetsgivaren av en stark anledning ska ha förlorat 
förtroendet för arbetstagaren.35 Arbetsdomstolen har kommit fram till att en arbetstagare 
förlorar sitt förstärkta anställningsskydd om det finns grund för avsked. 36  

 

	  
	   	  

                                                
33 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. Ss 34-36. 
34 Iseskog. Uppsägning. Ss 175-178. 
35 Iseskog. Uppsägning. Ss 185-186. 
36 Iseskog. Rehabiliteringsansvar. S 93. 
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3.	  Praxis	  från	  arbetsdomstolen	  
 

3.1	  Fullgjort	  rehabiliteringsansvar	  och	  sakligt	  grundad	  uppsägning	  
Nedan följer några rättsfall där en arbetstagare varit psykiskt sjuk och blivit uppsagd. 
Arbetsgivaren har ansetts fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det har funnits saklig grund 
för uppsägning.  

 

3.1.1	  ”Ingenjören”	  
AD-dom 2007 nr 95 handlar om en ingenjör som blivit avstängd och uppsagd med hänvisning 
till att hon hade bristande kompetens och dåliga arbetsprestationer. Arbetstagaren hade innan 
uppsägningen varit sjukskriven för nedstämdhet och var vid uppsägningstillfället sjukskriven 
för nedstämdhet. Tvisten handlar om det funnits saklig grund för att säga upp arbetstagaren. 
Förbundet som företrädde arbetstagaren hävdade att arbetsgivaren inte tydligt visat vilka 
förbättringar som krävdes av arbetstagaren. De har inte heller beaktat arbetstagarens 
hälsotillstånd vid bedömning av hennes arbetsförmåga. Arbetsgivaren hävdade att 
arbetstagaren hade sådan bristande kompetens att arbetstagaren inte kunnat utföra något 
arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen kom fram till att det inte åligger 
arbetsgivaren att erbjuda arbetstagaren utbildningar som höjer arbetstagarens grundläggande 
kompetens. En rehabiliteringsutredning gjordes och arbetstagaren erbjöds flera olika 
hälsostödjande åtgärder som arbetstagaren tackade nej till då hon ansåg sig frisk och ville 
börja arbeta. Arbetsdomstolen utredning visade att arbetsgivaren inte haft anledning till att 
utgå ifrån att arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga berodde på hennes hälsotillstånd. 
Arbetsdomstolen fann även att arbetsgivaren har uppfyllt de omplaceringsskyldigheter som 
kan förväntas av dem. Sammanfattningsvis fann arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade 
genomfört de åtgärder som skäligen kunde krävas av dem och att uppsägningen därför var 
sakligt grundad. 

 

3.1.2	  ”Brevbäraren”	  
AD-dom 2001 nr 55 handlar om en brevbärare som rev sönder och slängde bort flera 
försändelser, när detta upptäcktes sade han upp sig själv. Arbetstagaren ville senare ta tillbaka 
sin uppsägning då han hävdade att han vid uppsägningen var deprimerad och inte kunde 
bedöma situationen. Tvisten handlar om arbetstagaren provocerats att säga upp sig själv vilket 
kan jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida och om uppsägning från 
arbetsgivaren ska anses skett om uppsägningen varit sakligt grundad. Förbundet som 
företrädde arbetstagaren gjorde gällande att arbetsgivaren hade provocerat fram uppsägningen 
då de hade underlåtit att anpassa arbetsplatsen efter arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga och 
där med underlåtit att vidta de rehabiliterande åtgärder som krävdes. Arbetsgivarparten 
hävdade att arbetstagaren är bunden av sin uppsägning då inget otillbörligt skett. Förbundet 
menar också att det måste stått klart för arbetsgivaren att arbetstagaren led av psykisk 
sjukdom vilket föranledde handlingen och gör det oskäligt att betrakta arbetstagaren som 
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bunden till uppsägningen. Arbetsgivaren har hävdat att de inte visste om eller borde ha vetat 
att arbetstagaren led av psykisk sjukdom vid den aktuella tidpunkten. Arbetsgivaren menade 
också att arbetstagaren inte var i ett tillstånd där han inte förstod innebörden av samtalet som 
förekom uppsägningen. Arbetsdomstolen fann efter sin utredning att arbetstagarens handlande 
kan ha berott på hans sjukdomstillstånd då han behandlades med olika mediciner mot 
depression, ångest och oro. Arbetsdomstolens utredning visade också att arbetsgivaren inte 
visste eller borde vetat att arbetstagaren led av djup depression. Arbetstagaren hade under 
samtal med arbetsgivaren utryckt att han var nere på grund av kärleksproblem och ville och 
kunde klara sig på egen hand. Det fanns därför inget behov av rehabiliterande åtgärder från 
arbetsgivarens sida. Det är heller inte visat att arbetsgivaren kände till att arbetstagaren 
regelbundet medicinerats med antidepressiva mediciner. Arbetstagaren har hela tiden skött 
sina arbetsuppgifter fram till de sönderrivna kuverten. Arbetsdomstolen fann att 
arbetstagarens handlande med de sönderrivna kuverten inte kan ses som ett uttryck av hans 
sjukdom. De fann också att arbetsgivaren endast till begränsad del hade kännedom om 
arbetstagarens sjukdomstillstånd. Det innebär att arbetsgivaren inte kände till eller borde känt 
till att arbetstagaren vid tiden för uppsägningen led av djup depression och inte klart kunde 
förstå konsekvenserna av sitt handlande. Utredningen visade att arbetsgivaren endast till 
begränsad del kände till arbetstagaren psykiska besvär och arbetstagaren har inte heller påtalat 
detta till arbetsgivaren, det gör att arbetsgivaren inte kan anses ha underlåtit att vidta särskilda 
rehabiliteringsåtgärder för att underlätta för arbetstagaren. Arbetsdomstolens utredning visade 
därmed att arbetsgivaren inte kan anses ha åsidosatt sitt rehabiliteringsansvar, med anledning 
av detta kan inte arbetstagaren anses ha provocerats att säga upp sig själv. Arbetsdomstolen 
fann som nämnts tidigare att arbetstagaren vid uppsägningstillfället hade begränsad insikt om 
arbetstagarens hälsotillstånd och att arbetstagaren inte medvetet utövat någon otillbörlig 
påtryckning mot arbetstagaren. Då det inte visats något otillbörligt handlande från 
arbetsgivarens sida ansågs uppsägningen inte fram provocerad och uppsägningen var giltig.  

 

3.1.3	  ”Forskaren”	  
AD-dom 1999 nr 26 handlar om en forskare som sagts upp från sin anställning då han på 
grund av sjukdom anses haft varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Arbetstagaren hade innan 
uppsägningen varit sjukskriven och fått sjukbidrag i flera år på grund av psykisk sjukdom. 
Tvisten i målet handlar om arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägning då arbetstagaren 
mot bakgrund av sjukdom haft varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Förbundet som företrädde 
arbetstagaren hävdade att arbetstagarens arbetsförmåga inte var varaktigt nedsatt och att 
arbetsgivaren inte hade fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, arbetsanpassning och 
omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren hävdade i sin tur att arbetstagarens arbetsförmåga 
varit varaktigt nedsatt och att han inte kunnat utföra något arbete av betydelse för dem, samt 
att de hade uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. Arbetsdomstolen menar att arbetsgivaren ska 
göra allt som är möjligt för att en anställning ska bestå. Arbetstagaren gav dock inte tillåtelse 
åt arbetsgivaren att ta del av utlåtanden från läkaren. Arbetsdomstolen fann att arbetstagarens 
ovilja att dela med sig av relevant information från läkarna väsentligen försvårade 
arbetsgivarens möjlighet att kartlägga och avgöra vilka rehabiliteringsåtgärder som behövdes. 
Arbetsgivaren saknade relevant information för att kunna genomföra lämpliga insatser. 
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Arbetstagaren var i flera år sjukskriven på grund av sjukdom och kunde då inte utföra något 
arbete hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen menar därför att det är rimligt att bedöma att 
arbetstagarens arbetsförmåga kommer vara bestående nedsatt under en avsevärd tid framöver. 
Arbetsgivaren tog flera gånger initiativ till rehabiliteringsmöten men arbetstagaren avböjde 
erbjudande om arbetsträning. Arbetsgivarens ansvar är att vidta arbetsinriktade åtgärder, men 
bedömningen var att arbetstagaren främst var i behov av medicinska insatser. Arbetstagaren 
deltog i viss rehabilitering men uteblev från flera möten. Nära uppsägningen hade 
arbetstagaren underlåtit att medverka på ett sådant sätt att det blev omöjligt för arbetsgivaren 
att genomföra rehabiliterande åtgärder. Arbetsdomstolen fann därför att några ytterligare krav 
gällande rehabiliteringsinsatser inte hade kunnat ställas på arbetsgivaren vid tiden för 
uppsägning. Arbetsgivaren hade utrett möjligheten till omplacering, vilket inte var möjligt då 
det inte fanns några vakanta tjänster. Därav fann arbetsdomsdomstolen att uppsägningen var 
sakligt grundad. 

 

3.2	  Ej	  fullgjort	  rehabiliteringsansvar	  och	  ogiltig	  uppsägning	  
Nedan följer några rättsfall där en arbetstagare varit psykiskt sjuk och blivit uppsagd. 
Arbetsgivaren har inte ansetts fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det har inte funnits saklig 
grund för uppsägning.  

 

3.2.1	  ”Maskinarbetaren”	  
AD-dom 1999 nr 2 handlar om en arbetstagare som blivit uppsagd då arbetsgivaren hävdade 
att arbetstagaren uppsåtligen skadat en av arbetsgivarens maskiner och därför orsakat 
ekonomisk skada. Tvisten handlar om uppsägningen av arbetstagaren var sakligt grundad. 
Föreningen som företrädde arbetstagaren hävdade att arbetstagaren blev uppsagd när han var 
inlagd för vård på grund av psykisk sjukdom. De menade även att arbetsgivaren hade brustit i 
sitt rehabiliteringsansvar då arbetsgivaren inte hade utrett arbetstagarens sjukdomstillstånd. 
Förbundet förnekade att arbetstagaren skulle ha orsakat skada på en av bolagets maskiner och 
om det skulle visa sig att arbetstagaren hade orsakat skadan menade de att arbetstagaren inte 
var medveten om att han orsakat skadan då han var påverkad av sin psykiska sjukdom. 
Föreningen yrkade därför på att uppsägningen skulle förklaras ogiltig då arbetstagaren var i 
behov av rehabilitering. Arbetsgivaren hävdade att de efter att de hade upptäckte skadan på 
maskinen haft ett möte med arbetstagaren och att arbetstagaren då erkände att han hade 
orsakat skadan samt att han inte hade någon förklaring till varför han förorsakat skadan. 
Arbetsgivaren menade att arbetstagaren avsiktligt orsakat skada och därmed grovt har 
åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren yrkade på att det förelåg grund för 
avskedande eller uppsägning. Arbetsdomstolen utredning visade att det var troligt att 
arbetstagaren åstadkommit skadorna. De fann även att arbetsgivaren vid uppsägningstillfället 
måste känt till att arbetstagaren vid det inträffade tillfället led av psykisk sjukdom. Trots detta 
hade arbetsgivaren inte närmare undersökt om arbetstagarens psykiska ohälsa kan ha påverkat 
arbetstagarens handlande. Arbetsgivaren hade inte heller närmare undersökt de faktiska 
omständigheterna utan utgick ifrån att arbetstagaren uppsåtligen orsakat skadorna. 
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Arbetsdomstolen menar att en arbetsgivare i normala fall inte ska behöva tolerera ett sådant 
beteende från en arbetstagare och att det vanligtvis kan leda till avsked då det är en allvarlig 
handling. Arbetstagaren hade skött sitt arbete anmärkningsfritt under 14 år innan händelsen 
och led vid händelsen av psykisk ohälsa. Arbetsdomstolen fann att inget tydde på att 
arbetstagen efter rehabilitering skulle göra något liknande eller utgöra en säkerhetsrisk. 
Arbetsdomstolen beaktade även att arbetsgivaren vid uppsägningstillfället kände till 
arbetstagarens hälsotillstånd men ändå inte genomförde någon utredning av arbetstagarens 
hälsotillstånd. Med detta som grund fann arbetsdomstolen att arbetstagarens uppsägning inte 
kunde anses vara sakligt grundad och därför förklarades den ogiltig.  

 

3.2.2	  ”Olovlig	  frånvaro”	  
AD-dom 2013 nr 65 handlar om en arbetstagare som led av psykisk sjukdom och 
alkoholsjukdom och blev uppsagd då han varit olovligt frånvarande från arbetet. Tvisten i 
målet handlar om uppsägningen är sakligt grundad. Förbundet som företrädde arbetstagaren 
hävdade att arbetstagarens ogiltiga frånvaro berodde på hans psykiska sjukdom och 
alkoholsjukdom och därför inte ska anses som olovlig. De menade också att arbetsgivaren inte 
har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och att uppsägning därför inte är sakligt grundad. 
Arbetsgivarparten gjorde gällande att arbetstagaren varit ogiltigt frånvarande ett flertal gånger 
vilket är en saklig grund för uppsägning. De hävdade också att de fullgjort sitt 
rehabiliteringsansvar då arbetstagaren inte har fullgjort det behandlingskontrakt som 
upprättades som ett led i rehabiliteringen. Arbetsdomstolens utredning visade att arbetstagaren 
haft problem med psykisk ohälsa och alkoholproblem sedan 2009. Arbetstagaren har varit 
inlagd på ett behandlingshem för sina problem men har efter behandlingen fått ett återfall som 
ledde till olovlig frånvaro och tre varningar från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har under tiden 
arbetstagaren vårdades på behandlingshemmet aktivt deltagit i arbetstagarens rehabilitering 
genom uppföljningsmöten på behandlingshemmet, upprättat ett vårdprogram för hans fortsatta 
rehabilitering, samt anpassat hans arbetsuppgifter. Samtidigt konstaterade arbetsdomstolen att 
arbetsgivaren påfallande snabbt efter vården vid behandlingshemmet avslutades startade en 
process för att avsluta arbetstagarens anställning. Arbetsgivaren har på grund av 
säkerhetsaspekter goda skäl att ställa stränga krav på nykterhet och drogfrihet hos sina 
anställda. Arbetsdomstolen menar dock att återfall och bakslag i rehabiliteringen är något som 
arbetsgivaren borde räknat med. Den sjukdomskaraktär som arbetstagaren led av kan göra det 
svårt för honom att rätta sig efter föreskrifter gällande sjukanmälan och sjukintyg. 
Arbetsdomstolens utredning visade att arbetstagaren var i mycket dåligt psykiskt skick vid 
tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren har inte försökt utreda arbetstagarens behov av 
psykisk vård eller försökt involvera arbetstagarens läkare i rehabiliteringsprocessen. 
Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren inte har motsatt sig att delta i rehabiliteringsprocessen, 
han har dock inte klarat av att fullfölja alla moment i vårdprogrammet. Arbetstagarens läkare 
tyckte inte att alla moment i vårdprocessen var anpassade efter arbetstagaren och han utryckte 
förvåning över att arbetstagaren inte var sjukskriven under den här tiden. Arbetsdomstolen 
fann att arbetstagaren var i mycket dåligt hälsoskick vid tiden för uppsägningen men att han 
var behandlingsbar och med relevant rehabilitering skulle kunna komma tillbaka till sin 
anställning. Arbetsgivaren är en förhållandevis stor arbetsgivare och inget har visat på att 
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arbetstagarens frånvaro har drabbat arbetsgivarens verksamhet avsevärt. Anställningen hos 
företaget kan anses som mycket viktig för att arbetstagarens rehabilitering ska lyckas då han 
har arbetat på företaget under många år. Sammanfattningsvis fann arbetsdomstolen att den 
frånvaro arbetstagaren haft bedöms ha sin grund i hans psykiska ohälsa och alkoholsjukdom. 
Vid tiden för uppsägningen menar arbetsdomstolen att rehabiliteringsmöjligheterna inte kunde 
anses vara helt uttömda. Det fanns inte heller grund för att arbetstagaren skulle ha motsatt sig 
att medverka i de rehabiliteringsåtgärder som erbjudits. Arbetsdomstolen kom därför fram till 
att uppsägningen skulle förklaras ogiltig då den inte var sakligt grundad. 

 

3.3	  Grund	  för	  avsked	  
Nedan följer några rättsfall där arbetstagare varit psykiskt sjuka och misskött sig. Tvisten i 
målen handlar om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden hos arbetsgivaren att det 
förelegat grund för avsked.  

 

3.3.2	  ”Kriminalvårdaren”	  
AD-dom 2005 nr 86 handlar om en kriminalvårdare som har blivit avskedad från sin 
anställning efter att han dömts för narkotikabrott och dopingbrott. Tvisten handlar om det 
funnits grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Förbundet som företrädde 
arbetstagaren hävdade att arbetstagaren mådde psykiskt dåligt på grund av sin livssituation 
vilket var anledningen till att han brukat droger. Arbetsgivaren kände till att arbetstagaren 
mådde psykiskt dåligt och har därför ett utrednings- och rehabiliteringsansvar som de inte har 
fullgjort. Arbetsgivaren hävdade att arbetstagaren gjort sig skyldig till narkotika och 
dopingbrott vilket innebär att han grovt åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren menade också att arbetstagarens personliga förhållanden inte varit av sådant 
slag att de är skyldiga att rehabilitera eller omplacera arbetstagaren. Arbetsdomstolen fann att 
arbetstagarens brottslighet inte hade något samband med hans anställning inom 
kriminalvården då gärningarna inte innebar innehav eller bruk av narkotika på arbetsplatsen. 
Arbetstagaren har därför inte i direkt förhållande till arbetsgivaren åsidosatt sina åtaganden. 
Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagarens agerande allvarligt skadat förhållandet 
mellan honom och arbetsgivaren. Att arbetstagaren haft en anmärkningsfri anställningstid i 10 
år, att brotten begicks i samband med personlig kris och att inget talat för att arbetstagaren 
kommer återfalla i missbruk är inget som ändrade arbetsdomstolens bedömning. 
Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagaren haft personliga problem och mått psykiskt 
dåligt, de ansåg att arbetstagarens brottslighet allvarligt skadat förtroendet mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren och att det inte är rimligt att arbetsgivaren ska behöva 
rehabilitera eller behandla arbetstagaren. Arbetsdomstolen fann därför att arbetstagaren grovt 
åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren och att det därmed funnits grund för att avskeda 
honom. 
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3.3.3	  ”Misshandeln”	  	  
AD-dom 1998 nr 30 handlar om en anställd på posten som har misshandlat en annan anställd 
och efter det blivit avskedad. I samband med misshandeln ska arbetstagaren ha befunnit sig i 
ett labilt sinnestillstånd på grund av psykiska besvär. Tvisten i målet handlar om arbetsgivaren 
haft rätt att avskeda eller i vart fall säga upp arbetstagaren på grund av att arbetstagaren 
misshandlade en annan anställd. Förbundet som företrädde arbetstagaren hävdade att 
arbetsgivaren hade brustit i sitt rehabiliterings- och arbetsanpassningsansvar. Arbetsgivaren 
menade att rehabiliteringsfrågan saknade betydelse när det gäller avskedsfrågan. 
Arbetsgivaren menade också att de hade anpassat arbetsuppgifterna, gjort en 
rehabiliteringsutredning och haft rehabiliteringsmöten. Arbetsdomstolen fann att 
arbetstagaren hade erhållit väl anpassade arbetsuppgifter. De fann också att arbetstagarens 
svårigheter i väsentlig utsträckning berodde på medicinsk natur och att arbetsgivaren vid tiden 
för händelsen inte hade påkallat några insatser. Avgörande var dock att arbetsdomstolen inte 
fann något tydligt samband mellan arbetsanpassningen på företaget och händelsen som 
inträffade. De såg snarare ett samband mellan arbetstagarens medicin och psykiska besvär. 
Enligt arbetsdomstolen skulle därför inga frågor kring arbetsanpassning och rehabilitering 
vara av betydelse vid prövning av avskedsfrågan. Arbetsdomstolen fann ingen anledning att 
betvivla att arbetstagaren vid tillfället hade svårt att behärska sig på grund av hans psykiska 
besvär. Hans tillfälliga labila tillstånd ska dock inte tillmätas betydelse vid bedömning av 
avskedsfrågan. Arbetstagaren har oprovocerat misshandlat en annan anställd och dömdes 
därför för misshandel till skyddstillsyn. Gällande avsked ser arbetsdomstolen mycket strängt 
på misshandel på eller i anslutning till arbetsplatsen. Då arbetstagaren helt uppsåtligt och 
oprovocerat misshandlat en annan anställd fann arbetsdomstolen att arbetstagaren grovt 
åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade därför grund för att avskeda 
arbetstagaren. 

 

3.3.4	  ”Arbetsvägran”	  
AD-dom 2003 nr 50 handlar om en arbetstagare på posten som avskedats på grund av 
arbetsvägran och olovlig frånvaro under tre månaders tid. Arbetstagaren hävdade att 
frånvaron berodde på att hon varit psykiskt sjuk under perioden och att hon saknade insikt om 
sin sjukdom. Tvisten handlar om det funnits grund för avsked eller saklig grund för 
uppsägning. Arbetsdomstolen fann att arbetstagarens beteende normalt kan ligga till grund för 
avskedande då arbetstagaren allvarligt åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. 
Arbetsdomstolen fann också att arbetstagarens hälsotillstånd och psykiska sjukdom inte kunde 
anses vara orsaken till arbetstagarens beteende. De fann även att arbetsgivaren inte haft 
anledning att misstänka att arbetstagarens beteende kunnat bero på att hon led av psykisk 
sjukdom. Arbetsgivaren försökte förmå arbetstagaren att besöka företagshälsovården vilket 
arbetstagaren bestämt vägrat. Arbetsgivaren hade även kallat arbetstagaren till flera möten för 
att diskutera olika lösningar och framtida arbetsuppgifter utan att det gav något resultat. 
Sammanfattningsvis fann arbetsdomstolen att arbetsgivaren måste anses ha uttömt alla 
möjligheter att kontakta arbetstagaren och finna andra lösningar för att skaffa sig mer 
kännedom om hennes hälsotillstånd. Arbetsdomstolen fann därför att avskedandet varit 
berättigat då arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden hos arbetsgivaren. 
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4.	  Analys	  
 

I AD-domen om ingenjören framkommer det att en rehabiliteringsutredning gjorts men att 
arbetstagaren tackat nej till de hälsoåtgärder som hon erbjöds. Enligt 30 kap. 7 § SFB 
framkommer det att en förutsättning för rehabilitering är att arbetstagaren är med och deltar i 
rehabiliteringsarbetet. Om en arbetstagare vägrar att delta i rehabiliteringen kan arbetstagaren 
förlora sin rätt till förstärkt anställningsskydd. I detta fall hade arbetsgivaren alltså fullföljt 
sina skyldigheter medan arbetstagaren förlorade sitt förstärkta anställningsskydd eftersom hon 
tackade nej till rehabiliteringsinsatserna. Misskötsel är ett rekvisit som måste vara uppfyllt för 
att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Sjukdom i sig är inte misskötsel, men att missköta 
sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom kan vara misskötsel enligt 7 § LAS. 
Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren inte haft anledning att utgå ifrån att 
arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga berodde på hennes hälsotillstånd. Det innebär att 
arbetsgivaren kunde utgå från att arbetstagaren var frisk. Arbetsdomstolen fann att 
uppsägningen var sakligt grundad. Det berodde främst på att arbetstagaren hade tackat nej till 
hälsoåtgärder och därmed förbrukat sitt förstärkta anställningsskydd, rehabiliteringsansvaret 
anses då fullgjort, samt att rekvisitet misskötsel ansågs uppfyllt vilket innebär att det finns 
saklig grund för uppsägning. 

I AD-domen med brevbäraren fann arbetsdomstolen att arbetstagarens handlande kan ha 
berott på hans sjukdom. Det är relevant eftersom en arbetstagare har förstärkt 
anställningsskydd vid sjukdom. Arbetsdomstolens utredning visade också att arbetsgivaren 
inte visste eller borde vetat att arbetstagaren led av djup depression samt att arbetstagaren 
ville klara sig på egen hand och inte ville ha någon hjälp från arbetsgivaren. 
Rehabiliteringsåtgärder var därför inte nödvändiga och arbetstagaren förlorade även här rätten 
till sitt förstärkta anställningsskydd när han tackade nej till rehabilitering, vilket gjorde att 
rehabiliteringsansvaret ansågs fullgjort. Arbetsdomstolen fann att uppsägningen var sakligt 
grundad enligt 7 § LAS vilket främst grundade sig på följande, arbetsdomstolen fann att 
arbetstagarens handling inte berodde på hans sjukdom och att arbetsgivaren hade begränsad 
kännedom om arbetstagaren sjukdomstillstånd. Det innebär att arbetsgivaren kan anta att 
arbetstagaren är frisk och då gäller inte det förstärkta anställningsskyddet. Handlingen i sig 
anses uppfylla rekvisiten misskötsel och skada. Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren 
förstod konsekvensen av sitt handlande, vilket uppfyller rekvisitet medvetenhet. 
Rehabiliteringsansvaret ansågs fullgjort och uppsägningen var därför sakligt grundad enligt 7 
§ LAS.  

I SFB framkommer att rehabiliteringsåtgärder ska ha för avsikt att en arbetstagare ska återfå 
sin arbetsförmåga och att han eller hon ska kunna försörja sig genom förvärvsarbete. I AD-
domen med forskaren börjar arbetsdomstolen med att nämna att arbetsgivaren ska göra allt 
som är möjligt för att en anställning ska bestå. I 30 kap. 7 § SFB framkommer det att en 
förutsättning för rehabilitering är att arbetstagaren är med och deltar i rehabiliteringsarbetet. 
Arbetstagaren måste enligt bästa förmåga delta i rehabiliteringen. Om en arbetstagare vägrar 
att delta i rehabiliteringen kan arbetstagaren förlora sin rätt till förstärkt anställningsskydd. I 
forskarfallet fann arbetsdomstolen att arbetstagarens ovilja att dela med sig av läkarutlåtanden 
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väsentligt försvårade rehabiliteringsarbetet för arbetsgivaren. Arbetstagaren motsade sig även 
arbetsträning hos arbetsgivaren och var frånvarade vid flera rehabiliteringsmöten, vilket gör 
att arbetsgivarens ansetts fullföljt sitt rehabiliteringsansvar. På grund av detta förlorar 
arbetstagaren sitt förstärkta anställningsskydd. Arbetsdomstolen fann att arbetstagarens 
arbetsförmåga skulle anses vara varaktigt nedsatt vilket uppfyller rekvisitet misskötsamhet 
som krävs för att en uppsägning ska vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. Arbetstagarens 
motvilja att underlätta och delta i rehabiliteringen ledde alltså till att arbetsgivaren fick saklig 
grund för uppsägning. 

Enligt 18 § LAS får avsked ske när en arbetstagare grovt åsidosatt sina åtaganden mot 
arbetsgivaren. I fallet med maskinarbetaren fann arbetsdomstolen att arbetstagaren 
åstadkommit allvarliga skador vilket kan leda till avsked. Det förstärkta anställningsskyddet 
har förstärkts genom ändringar i arbetsmiljölagen (3 kap. 2 a §) och socialförsäkringsbalken 
(30 kap. 6 §). De nya reglerna innefattar att arbetsgivaren är skyldig att klarlägga och 
kartlägga den sjuke arbetstagarens behov av stödjande åtgärder. Arbetsgivaren ska göra en 
rehabiliteringsutredning vid alla tillfällen där en arbetstagare inte fullgör sina åtaganden i 
anställningen och det kan bero på sjukdom. Vid sjukdom har arbetstagare förstärkt 
anställningsskydd. Arbetsdomstolen fann i maskinarbetarfallet att arbetsgivaren måste känt 
till att arbetstagaren varit psykiskt sjuk vid uppsägningstillfället men att arbetsgivaren trots 
detta inte närmare undersökte om arbetstagarens sjukdom påverkat hans handlande utan 
utgick från att arbetstagaren uppsåtligen hade orsakat skadorna. Arbetsdomstolen la vikt vid 
att arbetstagaren hade skött sitt arbete anmärkningsfritt under 14 år innan händelsen samt att 
arbetstagaren vid händelsen led av psykisk sjukdom. Något som verkar vara rätt avgörande 
för domen är att arbetsgivaren vid uppsägningstillfället kände till att arbetstagaren var sjuk 
och inte utredde detta vidare, arbetsgivaren hade därför inte fullföljt sitt rehabiliteringsansvar 
och saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS fanns inte. 

I fallet med den olovliga frånvaron konstaterade först arbetsdomstolen att arbetstagaren varit 
olovligt frånvarande från arbetsplatsen vid flertal tillfället. Det i sig kan innebära saklig grund 
för uppsägning enligt 7 § LAS. Arbetsdomstolen konstaterade också att arbetsgivaren hade 
vidtagit flera åtgärder för att rehabilitera arbetstagaren men att de inte hade försökt att 
involvera arbetsgivarens läkare i processen, vilket kan ses som att de inte har anpassat 
åtgärderna tillräckligt mycket för den enskilde arbetstagaren. Enligt 30 kap. 7 § SFB är en 
förutsättning för rehabilitering att arbetstagaren är med och deltar i rehabiliteringsarbetet. 
Arbetstagaren måste enligt bästa förmåga delta i rehabiliteringen. Arbetsdomstolen fann att 
arbetstagaren inte hade motsatt sig att delta i rehabiliteringsprocessen, han hade dock inte 
klarat av att fullfölja alla moment i vårdprogrammet vilket gör att arbetstagaren har fullgjort 
sitt ansvar enligt socialförsäkringsbalken. Arbetsdomstolen fann att den frånvaro 
arbetstagaren haft bedöms ha sin grund i hans psykiska ohälsa och alkoholsjukdom vilket gör 
att arbetstagaren har förstärkt anställningsskydd. Arbetsdomstolen tog också upp att 
arbetsgivaren är en förhållandevis stor arbetsgivare och inget har visat på att arbetstagarens 
frånvaro har drabbat arbetsgivarens verksamhet avsevärt. För att sakligt grund för uppsägning 
ska föreligga enligt 7 § LAS måste skadan vara av betydelse för arbetsgivaren vilket den inte 
var i det här fallet. Arbetsdomstolen menade att arbetstagaren var i mycket dåligt hälsoskick 
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vid tiden för uppsägningen men att han var behandlingsbar och med relevant rehabilitering 
skulle kunna komma tillbaka till sin anställning, det innebär att arbetsgivaren inte fullgjort sitt 
rehabiliteringsansvar. Den olovliga frånvaron bedömdes ha sin grund i arbetstagarens 
psykiska ohälsa och alkoholsjukdom, arbetstagaren har då förstärkt anställningsskydd och 
uppsägningen var inte sakligt grundad. 

I fallet med kriminalvårdaren konstaterade arbetsdomstolen att arbetstagaren haft personliga 
problem och mått psykiskt dåligt, de ansåg att arbetstagarens brottslighet allvarligt skadat 
förtroendet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vilket gör att det förelegat grund för 
avsked enligt 18 § LAS. Enligt arbetsdomstolen är det då inte rimligt att arbetsgivaren ska 
behöva rehabilitera eller behandla arbetstagaren. 

I fallet med misshandeln prövade domstolen rehabiliteringsfrågan. Arbetsdomstolen fann att 
arbetstagaren hade erhållit väl anpassade arbetsuppgifter. Det fann också att arbetstagarens 
svårigheter i väsentlig utsträckning berodde på medicinsk natur och att arbetsgivaren vid tiden 
för händelsen inte hade påkallat några insatser. Avgörande var dock att arbetsdomstolen inte 
fann något tydligt samband mellan arbetsanpassningen på företaget och misshandeln som 
inträffade. Därför menade arbetsdomstolen att rehabiliteringsfrågan inte skulle ha någon 
betydelse vid prövandet av avsked. Arbetsdomstolen ser mycket strängt på misshandel på 
eller i anslutning till arbetsplatsen, därför har arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden 
mot arbetsgivaren och grund för avsked enligt 18 § LAS finns. 

I fallet med arbetsvägran fann arbetsdomstolen att arbetstagarens beteende normalt kan ligga 
till grund för avskedande enligt 18 § LAS då arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden mot 
arbetsgivaren. Dock har arbetstagare förstärkt anställningsskydd vid sjukdom vilket gör att 
avsked inte blir självklart, det måste bland annat prövas om sjukdomen är orsaken till 
handlandet. Arbetsgivaren försökte förmå arbetstagaren att besöka företagshälsovården vilket 
arbetstagaren bestämt vägrat. Arbetsgivaren hade även kallat arbetstagaren till flera möten för 
att diskutera olika lösningar och framtida arbetsuppgifter utan att det gav något resultat. Enligt 
30 kap. 7 § SFB måste arbetstagaren vara med och medverka till rehabiliteringen, annars 
mister de sitt förstärkta anställningsskydd. Arbetsdomstolen fann att arbetstagarens 
hälsotillstånd och psykiska sjukdom inte kunde anses vara orsaken till arbetstagarens 
beteende. De fann även att arbetsgivaren inte haft anledning att misstänka att arbetstagarens 
beteende kunnat bero på att hon led av psykisk sjukdom. Det gör att arbetsgivaren måste 
anses ha uttömt alla möjligheter att kontakta arbetstagaren och finna andra lösningar för att 
skaffa sig mer kännedom om hennes hälsotillstånd. Vilket gör att det förstärkta 
anställningsskyddet inte gäller och avskedandet var berättigat då arbetstagaren grovt åsidosatt 
sina åtaganden hos arbetsgivaren. 

 

4.1	  Slutsats	  
Frågan om en arbetsgivare har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar uppkommer endast i 
samband med att en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad på grund av personliga skäl. 
Arbetsdomstolen gör då två olika prövningar. Den första prövningen handlar om 
arbetstagarens sjukdom och om arbetsgivaren kände till eller borde känt till sjukdomen. Den 
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andra prövningen handlar om det funnits saklig grund för uppsägning eller avsked. Nedan 
redovisas några av de rekvisit som arbetsdomstolen prövar. 

Ett av de rekvisit som oftast prövas först är om arbetstagarens misskötsel beror på sjukdom. 
Hur pass stor kännedom arbetsgivaren har om arbetstagarens sjukdom verkar också vara ett 
viktigt rekvisit. Om arbetsgivaren kände till eller borde känna till att arbetstagaren är sjuk 
gäller det förstärkta anställningsskyddet. Det är då betydligt svårare för arbetsgivaren att säga 
upp arbetstagaren. Om arbetsgivaren kände till arbetstagarens hälsotillstånd kan alltså bli 
avgörande. Samtidigt är det upp till arbetstagaren att bevisa att han eller hon är sjuk. Här 
ligger alltså det största ansvaret på arbetstagaren. 

Ett annat rekvisit som prövas är hur delaktig arbetstagaren har varit i rehabiliteringen. Om 
arbetstagaren tackar nej till rehabiliteringsinsatser eller inte deltar i rehabilitering enligt sin 
bästa förmåga kan det leda till att arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 
Arbetstagarens egen medverkan i rehabiliteringen är alltså viktig för bedömningen. 

Det finns ett tredje rekvisit gällande arbetstagaren. Om det visas att arbetstagaren var sjuk vid 
händelsen som föranledde uppsägningen verkar arbetsdomstolen väga in hur länge 
arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren samt om arbetstagaren har skött sig bra tidigare 
under anställningen. Även här ligger fokus på arbetstagaren och dennes förmåga. 

Även arbetsgivarens medverkan till rehabilitering prövas. Om arbetstagaren har skött sin del 
av rehabiliteringen tar arbetsdomstolen ställning till om fortsatt rehabilitering av arbetstagaren 
skulle kunna göra att arbetstagaren får tillbaka sin arbetsförmåga och kan återvända till arbete 
hos arbetsgivaren. Målet ska alltid vara att arbetstagaren ska klara av att komma tillbaka till 
arbetet hos arbetsgivaren. Här ligger fokus på arbetsgivarens insats. När dessa rekvisit har 
prövats bedömer arbetsdomstolen om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 

Arbetsdomstolen prövar sedan om det funnits saklig grund för uppsägning. För att uppsägning 
av personliga skäl ska kunna ske måste rehabiliteringsansvaret vara fullgjort. För att saklig 
grund för uppsägning ska vara uppfyllt måste rekvisiten misskötsamhet, skada samt 
medvetenhet vara uppfyllda. Sjukdom i sig är inte misskötsel men om en arbetstagare varit 
sjuk en längre tid prövar arbetsdomstolen om arbetstagarens förmåga är varaktigt nedsatt. Om 
så är fallet kan det likställas med misskötsel. Hur mycket arbetstagarens misskötsel har skadat 
arbetsgivarens verksamhet är ett rekvisit som också prövas samt om arbetstagaren varit 
medveten om konsekvenserna av sitt handlande.  

Om det finns saklig grund för avsked ser reglerna lite annorlunda ut. I de flesta fall gäller det 
att om det finns grund för avsked av en arbetstagare behöver inte arbetsgivaren rehabilitera 
arbetstagaren. De gånger arbetsdomstolen kan pröva rehabiliteringsfrågan är om det är oklart 
om det finns grund för avsked eller endast för uppsägning, de prövar dock oftast den frågan 
först. Ett undantag där arbetsdomstolen dock prövar rehabiliteringsfrågan är om handlandet 
från arbetstagaren som ligger till grund för avskedet kan bero på brister i arbetsmiljön. Då 
prövar domstolen om misskötsel hade samband med bristande arbetsmiljö, då fungerande 
arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. 
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4.2	  Avslutande	  synpunkter	  
Den psykiska ohälsan och sjukskrivningar har ökat mycket den senaste tiden vilket kan ses 
som en indikation på att något bör göras. Ett utökat rehabiliteringsansvar kan vara ett steg i 
rätt riktning. Att arbetsgivare ska ta ansvar för sjuka människor där sjukdomen i sig inte beror 
på arbetsgivaren är säkert något som kan ifrågasättas. Här gäller det att se det hela från ett 
större perspektiv, både hur det påverkar den samhällsekonomiska kostnaden, företagets 
långsiktiga intäkter men främst individens välmående. Något som framkommit under studiens 
gång är att målet med rehabiliteringen är att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete hos 
arbetsgivaren. Det är bra ur flera perspektiv. Kostnadsmässigt är det fördelaktigt då en 
sjukskriven eller arbetslös arbetstagare kostar samhället pengar medan en frisk arbetstagare 
tjänar pengar åt sig själv, åt arbetsgivaren samt till staten i form av skattepengar. Personligen 
för arbetstagare är säkert arbetet viktigt för många då det förutom den ekonomiska aspekten 
och den sociala aspekten kan arbete skapa samhörighet och en känsla av inre tillfredställelse. 
Om en person är psykisk sjuk och alltså redan mår dåligt kanske tillståndet blir ännu värre om 
personen utöver detta förlorar sitt jobb. Det kanske tar mycket längre tid för personen att bli 
frisk vilket inte är önskvärt varken sett till personens välmående eller den 
samhällsekonomiska kostnaden. Att det finns ett rehabiliteringsansvar för sjuka arbetstagare 
är därför mycket viktigt.  

En arbetsgivare måste inte acceptera vilket beteende som helst från sina arbetstagare. Flera 
AD-domar har visat att en prövning av rehabiliteringsansvaret inte måste göras om det finns 
grund för avsked av arbetstagaren. Arbetsgivaren har då inget rehabiliteringsansvar av 
arbetstagaren. Det kanske kan ses som att arbetstagaren straffas flera gånger för sitt brott 
vilket inte är önskvärt. Men då en arbetstagare grovt åsidosatt sina åtaganden hos 
arbetsgivaren känns det inte rimligt att arbetsgivaren ska behöva rehabilitera arbetstagaren. 
Även om sjukdomen kan rehabiliteras är risken att förtroendet för arbetstagaren inte går att 
reparera hos arbetsgivaren där misskötseln skedde. Det är samtidigt bra att det är skillnad 
gällande rehabiliteringsansvaret vid uppsägning och avsked. Det är rimligt att en arbetsgivare 
måste rehabilitera en arbetstagare där det hade förelegat grund för uppsägning om 
arbetstagaren inte varit sjuk, då misskötseln är av lindrigare slag. Vid avsked är misskötseln 
grov och då är det inte rimligt att kräva av arbetsgivaren att denne ska fortsätta stötta 
arbetstagaren. Det blir förmodligen bättre både för arbetstagaren och arbetsgivaren om 
arbetstagaren söker sig till ett annat arbete. 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig relativt långt, men samtidigt har 
arbetstagarens roll i hela rehabiliteringen visats sig vara omfattande. Det finns ett bra skydd 
för arbetstagare som är sjuka förutsatt att arbetstagaren aktivt är med och deltar i 
rehabiliteringen och är med och kämpar för att bli frisk. Att rehabiliteringsansvaret är 
omfattande känns rimligt med tanke på att även arbetstagarens ansvar är omfattanden. Ett 
omfattande rehabiliteringsansvar kan gynna både arbetstagaren, arbetsgivaren och samhället 
på lång sikt.  
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Källförteckning	  
 

Propositioner 

Arbetsmiljö och rehabilitering. Proposition 1990/91:140 

Proposition med förslag om lag med anställningsskydd. Proposition 1973:29 

 

SOU 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande SOU 2011:15. 
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