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Ett tack… 
 

Det har varit en lång väg att vandra för att så äntligen komma fram till ett av mina 

största mål hittills i livet, nämligen att bli jurist. Vägen har dock varit allt annat än rak. 

Redan under gymnasiet valde jag att flytta till Tyskland för att fördjupa mig i mitt andra 

modersmål och för att hitta min plats i tillvaron. Och jag lyckades med det. Men efter 

sju år utomlands var det dags att fullfölja planerna. Så det var med en inre beslutsamhet 

som jag flyttade hem och sökte in på juristprogrammet. 

 Den här tiden vid Uppsala universitet har varit en av de bästa i mitt liv, men 

samtidigt också en av de tuffaste. Jag har dock haft turen att vara omgiven av fantastiska 

människor, vilka jag här särskilt vill rikta min uppmärksamhet och tacksamhet till. 

 Först och främst vill jag uttrycka ett varmt tack till min handledare Jonas 

Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen, för hans kloka synpunkter och värdefulla råd 

under skrivandets gång. Men jag vill också tacka för hans lyhördhet och välvilja vad 

gäller hans uppsatsstudenter – och hans förmåga att få en att tro på sig själv. 

 Jag vill också frambringa ett stort tack till Elmzell Advokatbyrå i Stockholm, där 

jag fick göra min uppsatspraktik. Det var en otroligt inspirerande och lärorik tid. Ett 

särskilt tack till advokaten Ulrika Runelöv för hennes handledarskap och till advokaten 

Jakob Broman som gav mig tänkvärda insikter med sin bok Rehabiliteringsansvaret. 

 På vägen har jag också haft glädjen att möta några underbara människor som har 

blivit sanna vänner för livet och som sätter guldkant på tillvaron: Emelie, Helena, 

Lidija, Anna och Annica. Ni får mig alltid att skratta, dansa och le! Och inte att 

förglömma, stödet från grannarna tillika vännerna i korridoren på Triangeln. 

 Sist men inte minst, min familj. Jag hade aldrig lyckats utan ert gränslösa och 

kärleksfulla stöd! Mamma, pappa och min fina lillebror Christopher – ni har stöttat mig 

i mina svackor, ni har tröstat mig då toppbetygen inte trillade in och ni har glatts med 

mig när de trillade in. Ni är min inspiration, min styrka, mitt allt! 

 Nu blickar jag framåt! Och det är med stor förväntan, livstörst och längtan som jag 

tar klivet ut i yrkeslivet… 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Arbetsgivaransvaret vid arbetstagares sjukdom är ingen ny företeelse i svensk rätt. 

Redan året 1833 fastslogs det i Legostadgan för husbönder och tjänstehjon (den s.k. 

Tjänstehjonsstadgan) att en husbonde inte fick förskjuta ett tjänstehjon som hade tjänat 

honom troget och väl från det trettionde levnadsåret till sin ålderdom, då denne med 

anledning av hälsan eller åldern inte längre kunde uträtta något av betydelse för annan. 

Husbonden hade därmed en skyldighet att sköta och vårda ett sådant berömvärt 

tjänstehjon i utbyte mot den tjänst denne fortfarande kunde uträtta. Hade husbonden 

ingen möjlighet att försörja tjänstehjonet, skulle ansvaret läggas över på församlingen 

som hade att bereda det underhåll och den vård som tjänstehjonet hade behov av.1 

 Dåtidens fördelning av ansvaret vid arbetstagares sjukdom illustrerar hur samhället 

kunde komma att beröras genom att tjäna som ett skyddsnät i situationer då 

arbetsgivaren exempelvis inte hade de resurser som krävdes för att kunna uppfylla sitt 

ansvar. Detta tydliggör hur lagstiftaren redan då eftersträvade att utforma ett system 

med ett kollektivt ansvar vid den enskilde arbetstagarens sviktande hälsa. 

 En lång tid har förflutit sedan bestämmelsens tillkomst, dock synliggör redan denna 

historiska lagstiftning grunden till det diskussionstema som fortfarande är aktuellt inom 

lagstiftningsarbetet och som kommer vara föremål för denna uppsats – nämligen 

placeringen av den skiljelinje som finns mellan arbetsgivarens och samhällets ansvar för 

den enskilde arbetstagaren vid sjukdom eller skada. 

 Rättsutvecklingen sedan anställningsskyddslagens tillkomst har inneburit en 

förskjutning av ansvarsfördelningen från samhällets axlar till arbetsgivarens. När lagen 

trädde i kraft 1974 fick en arbetsgivare inte säga upp en arbetstagare vid sjukdom förrän 

denne fick rätt till hel förtidspension eller helt sjukbidrag. Det fanns inte heller någon 

lagreglering som syftade till att anpassa arbetet till den sjuka arbetstagaren eller bistå 

med en rehabiliteringsverksamhet till förbättring av dennes hälsa. Samtidigt fick 

arbetsgivaren inte heller frigöra sig från den sjuka arbetstagaren. Detta ledde i slutändan 

till ökande sjukskrivningstal genom en markant överströmning av arbetstagare från 

arbetsmarknaden till sjukskrivning. 

                                                           
1 Schmidt, Arbetsrätt I, s. 12 f. 
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Några år senare gjorde lokutionen ur förarbetena till anställningsskyddslagen inget 

arbete av någon betydelse intåg i Arbetsdomstolens rättspraxis som en fingervisning åt 

arbetsgivarna när uppsägning de facto ska anses motiverat vid fall av arbetstagares 

sjukdom. Detta visade sig bli en bedömningsfråga utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet som inte alltid visade sig helt enkel att besvara. 

 Den bedömningen, att en arbetstagare inte längre kunde utföra något arbete av 

betydelse för arbetsgivaren, innebar i praktiken att den sjuke arbetstagaren blev beviljad 

förtidspension – idag kallad sjukersättning – och kunde därmed utan uppsägning 

förskjutas från arbetsmarknaden till socialförsäkringssystemet i statens ansvar. 

 De höga sjukskrivningstalen blev dock en för stor belastning för välfärdsstaten 

Sverige och under 1990-talets början infördes regler om arbetsgivares 

rehabiliteringsansvar. Reglerna infördes emellertid inte i anställningsskyddslagen, utan 

inom socialförsäkringen i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) och på 

arbetsmiljörättens område genom införandet av specifika bestämmelser i 

arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Detta lade grunden till de krav som fortfarande 

idag ställs på arbetsgivaren och dennes verksamhet. 

 Lagstiftarens vilja var härigenom att stärka skyddet för den enskilde arbetstagaren. 

Därmed kom arbetsgivaren att belastas med ett förstahandsansvar för rehabiliteringen av 

sjuka arbetstagare samtidigt som förtidspensioneringen som system nedrustades. 

Dessutom kom reglerna att innehålla riktlinjer för hur rehabiliteringsarbetet skulle 

omsättas i praktiken. Prövningen i rättspraxis försköts därmed från rena 

uppsägningsförbud till att omfatta utredningar avseende arbetsgivarens ansvar för 

arbetstagares produktivitet. 

 Det ovan beskrivna scenariot väcker dock frågor: När en arbetstagare väl får 

sjukersättning, hur ser då samspelet ut mellan de socialförsäkringsrättsliga reglerna om 

sjukersättning och arbetsgivaransvaret samt Arbetsdomstolens rättspraxis? Går det att 

fastställa en socialförsäkringsrättslig ram som bestämmer det arbetsrättsliga 

förhållningssättet avseende arbetsgivaransvaret vid uppsägning av sjukdom och hur har 

Arbetsdomstolen förhållit sig till denna ram? Finns det förskjutningar som går att 

fastställa i rättspraxis? Har rätten att säga upp en arbetstagare påverkats alternativt 

förskjutits ur ett historiskt perspektiv? 

 Själva kärnan av uppsatsen handlar således om utvecklingen av Arbetsdomstolens 

rättspraxis om uppsägning vid sjukdom mot bakgrund av reglerna om sjukersättning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, i ljuset av reglerna om sjukersättning, belysa 

utvecklingen av Arbetsdomstolens rättspraxis om uppsägning vid sjukdom ur ett 

historiskt perspektiv. Lagtekniskt handlar det därmed om att utröna sambandet mellan 7 

§ i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 33 § andra stycket LAS samt 

reglerna om sjukersättning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga på rätten till uppsägning vid arbetstagares sjukdom mot 

bakgrund av förändringarna i regleringen om sjukersättning. Därmed kommer 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och arbetstagares sjukdom i sig som grund för 

uppsägning de lege lata inte att behandlas inom ramen för denna uppsats. Detta kommer 

endast ske till den graden som det är nödvändigt att belysa samspelet mellan de 

arbetsrättsliga och de socialförsäkringsrättsliga reglerna på området. 

 

1.4 Metod och material 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av traditionell rättsdogmatisk metod. Detta 

innebär att jag främst kommer att använda de klassiska rättskällorna i form av 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Då en stor del av uppsatsen avser att behandla ett 

samband som inte har avhandlats i doktrin i någon större utsträckning, kommer 

lagförarbeten och med detta lagstiftarens intentioner samt rättspraxis att inneha en 

central roll. 

 Då uppsatsen har sin fokus på rättsfall från Arbetsdomstolen har jag vid 

genomgången av rättspraxis, från anställningsskyddslagens tillkomst till dagens dato, 

använt mig av sammanfattningar av samtliga referat som finns att finna i 

löpnummerordning i sammanställningarna från Domstolsverket. Vidare har jag, för att 

försöka säkra en så pass heltäckande bild som möjligt, använt mig av sökorden 

anställningsskydd, sjukdom, sjukersättning, sjukpenning, omplaceringsskyldighet samt 

uppsägning från arbetsgivarens sida i sammanställningarnas sakregister och via 

tillgängliga databaser. Därutöver har jag sökt rättsfall via författningsregistret i 

sammanställningarna. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitel 2 där en övergripande presentation av det 

socialförsäkringsrättsliga skyddets utveckling vid arbetstagares sjukdom presenteras. 

Detta ger en inblick i utvecklingen av socialförsäkringens kanske viktigaste 

byggnadssten och beskriver därmed lagstiftarens intentioner vid denna utveckling samt 

de olika mekanismer som påverkar sjukersättningen. Härvid granskas också 

sjukskrivningstalen för att kunna ge en bild av mekanismernas betydelse. Avsnittet 

behandlar tillkomsten av AFL, förändringarna som vidtogs i denna lagstiftning och på 

AML:s område samt socialförsäkringsbalkens (2010:110) (SFB) tillkomst. 

 Kapitel 3 behandlar den arbetsrättsliga sidan av ämnet. Detta inkluderar 

lagstiftarens vilja avseende regleringen i 33 § andra stycket LAS samt bestämmelsens 

förhållande till 7 § LAS dels vad gäller 1974-års anställningsskyddslag, dels vad gäller 

dagens lagstiftning. Vidare behandlar avsnittet arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i 

enlighet med arbetsmiljörättslig lagstiftning i AML. 

 Vilken utveckling som har skett i rättspraxis redovisas kontinuerligt i främst det 

föregående kapitlet. Denna redogörelse kommer följa ett historiskt perspektiv som det 

kommer redogöras för inom ramen av ovannämnda kapitel. 

 I kapitel 4 genomförs avslutningsvis en analys vad gäller en eventuell förskjutning 

av gränsdragningen avseende arbetsgivaransvaret inför uppsägning på grund av 

arbetstagares sjukdom. Utgångspunkten är en kartläggning av rättspraxis, sett ur ett 

historiskt perspektiv, avseende samspelet och förhållandet mellan arbetsgivaransvaret 

samt de socialförsäkringsrättsliga reglerna om sjukersättning. 
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2 Socialförsäkringsskyddets utveckling vid arbetstagares sjukdom 
 

2.1 Sjukförsäkringens historia 

Redan den 17 december 1937 utsågs en kommitté som skulle utreda och komma med 

förslag på förbättringar avseende den svenska socialvården.2 Den frivilliga 

försäkringen, som hade tjänat dessförinnan, hade ur social synpunkt varken kunnat 

påverka anslutningsgraden tillräckligt eller kunnat uppnå en tillfredsställande 

effektivitet för att kunna tillgodose det hjälpbehov som uppstod vid sjukdom.3 

Socialvårdskommittén avgav därför under de efterföljande åren en rad betänkanden för 

att slutligen 1944 avlämna ett förslag till lag om allmän sjukförsäkring.4 

 En grundläggande byggsten i den svenska välfärden ansågs därmed vara en 

fungerande sjukförsäkring som skulle komma omfatta var och en i Sverige. I linje 

härmed beslöt staten att införa en allmän obligatorisk sjukförsäkring som kom att ersätta 

den frivilla sjukförsäkringen.5 Resultatet blev lagen (1947:1) om allmän sjukförsäkring. 

 Denna innehöll regler om sjukpenning, vilken skulle garantera en ersättning vid 

inkomstbortfall pga. sjukdom. De materiella rekvisiten för rätt till sjukpenning var – 

liksom fortfarande idag – sjukdom och arbetsoförmåga. Dessa rekvisit krävde dock att 

det därutöver fanns ett orsakssamband dem emellan, dvs. att sjukdom var anledningen 

till arbetsoförmåga. Som sjukdom betecknades varje onormalt kropps- eller 

själstillstånd, som inte sammanhängde med den normala livsprocessen.6 

Socialvårdskommittén framförde att begreppet arbetsoförmåga antingen innebar att 

arbetstagaren med anledning av sjukdom var oförmögen att utföra sitt arbete eller att 

arbetstagaren skulle avhålla sig från arbete för att bli frisk med avsikten att kunna återgå 

till arbetet. Därmed kunde graden av arbetsnedsättning variera, men för hel sjukpenning 

krävdes just fullständig arbetsoförmåga.7 

 Avsikten var enligt departementschefen att lagen skulle träda i kraft den 1 juli 1950, 

men på grund av dels de kostnader som lagstiftningen kom att innebära och dels den 

administrativa utmaningen reformen medförde, sköts lagens ikraftträdande fram på 

                                                           
2 Prop. 1946:312 s. 41. 
3 SOU 1944:15 s. 115. 
4 Prop. 1946:312 s. 42. 
5 Prop. 1946:312 s. 129. 
6 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 219. 
7 SOU 1944:15 s. 196. 
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framtiden. Det skulle komma att dröja ända fram till 1 januari 1955 innan lagen trädde i 

kraft och den tillämpades sedan under resterande del av 1950-talet.8 

 

2.2 Tillkomsten av lagen om allmän försäkring 

I slutet av 1950-talet fick socialförsäkringskommittén uppdraget att utarbeta en allmän 

lagstiftning som omfattade både sjuk- och pensionsförsäkringssystemen och 

sammanföra dessa i en allmän socialförsäkringslagstiftning som i princip skulle omfatta 

hela befolkningen.9 Tyngdpunkten i kommitténs förslag låg på förtidspensioneringen 

och grundtanken om att sjukhjälp ska utgå till dess pensionen tar vid.10 

 Detta arbete ledde till stiftandet av AFL som trädde i kraft den 1 januari 1963. 

Denna innehöll ett omfattande försäkringsskydd som täckte sjukförsäkringen, 

moderskapsförsäkringen, folkpensioneringen och tilläggspensionering vilka gav den 

enskilde individen skydd vid inkomstbortfall vid bl.a. sjukdom.11 Denna konstruktion 

av sjukförsäkringen var ett led i statens välfärdspolitik med syfte att skydda den 

enskilde mot olika risker. Lagstiftaren framhöll vidare att det arbetsrättsliga 

arbetstagarbegreppet skulle komma att följa det socialförsäkringsrättsliga och resultera i 

ett mer enhetligt begrepp, vilken också skulle komma att påverka rättstillämpningen.12 

 Under den efterföljande tiden omkonstruerades det system med sjukpenningklasser 

som hade införts med lagstiftningen till ett system med sjukpenninggrundande inkomst. 

Dessa regler kom att bestå och gäller fortfarande i stora delar, dock upptäcktes 

allteftersom negativa konsekvenser som systemet medförde. Av denna anledning valde 

lagstiftaren att återigen se över ersättningssystemet.13 

 Med uppdraget att göra en översyn av sjukpenningförsäkringen tillsattes den 29 

juni 1978 en kommitté.14 Sjukpenningkommittén, som den kom att kallas, behandlade i 

sitt betänkande frågor rörande sjukpenningen i den allmänna sjukförsäkringen, då 

underlaget för sjukpenningens beräkning gav otillfredsställande resultat i form av att 

bl.a. kompensationen vid korta sjukfall kom att bli alltför låg. För att komma tillrätta 

med de negativa effekterna undersökte kommittén möjligheterna för att kunna införa en 

sjuklöneperiod. Denna skulle därmed lägga över ansvaret för ersättningen under en 

                                                           
8 Prop. 1946:312 s. 130. Se även Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 207 ff. 
9 SOU 1961:39 s. 5 och s. 73. 
10 Prop. 1962:90 s. 143 och s. 276. 
11 Prop. 1962:90 s. 2. 
12 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 212. 
13 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 242. 
14 SOU 1981:22 s. 3. 
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begränsad tid av frånvaron på arbetsgivarna. Skulle frånvaron pga. sjukdom överskrida 

sjuklöneperioden utgick därefter sjukpenning från den allmänna försäkringen.15 För att 

undvika en merkostnad för arbetsgivarna diskuterades här en differentiering avseende 

arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen.16 Sedermera 

konstaterades dessutom att sjukförsäkringen behövde granskas avseende en framtida 

begränsning av kostnadsökningar och just sjuklönen ansågs vara ett instrument samt ett 

steg i riktningen att kunna uppnå besparingar för staten.17 

 För statligt anställda kom 3 kap. 16 § AFL att ändras den 1 januari 1985. Denna 

innebar att statliga arbetsgivare skulle ansvara för administrationen av korta sjukfall 

uppgående till högst 14 dagar i en följd. Den 1 januari 1992 kom sjuklönereglerna att 

omfatta även arbetsgivare inom den privata sektorn.18 

 

2.3 Rehabiliteringsreformen – En tidig och samordnad rehabilitering 

2.3.1 Sjukskrivningstalen och förtidspensionens utveckling (del I) 

Efter statens satsningar på välfärden ökade sjukfrånvaron i betydande grad under 1980-

talet, vilket resulterade i en kraftig kostnadsökning för staten. Antalet personer med 

förtidspension/sjukbidrag och långtidssjukfall ökade specifikt under perioden mellan 

1980 och 1990 från 311 000 till 436 000, vilket är en effektiv ökning med mer än 40 

procent. En stor del av antalet sjukfall bestod av arbetssjukdomar, huvudsakligen s.k. 

belastningssjukdomar. Psykiska sjukdomar och missbruksproblem var dock ofta 

orsaken till långvarig frånvaro från arbetsplatsen. Utvecklingen var ett resultat av både 

en högkonjunktur som regel- och praxisförändringar. Ett flertal domar från 

Försäkringsöverdomstolen öppnade vägen för dels längre sjukskrivningsperioder, dels 

sjukpenning vid rehabiliteringsfall som översteg ett år. Som resultat fick allt fler 

sjukpenning under individuellt inriktade utbildningsperioder, något som 

Försäkringskassan tidigare haft en avog inställning till.19 

 I början av 1990-talet drabbades den svenska ekonomin av en kraftig 

lågkonjunktur. Till följd av detta föll tillväxten och arbetslösheten ökade. Underskottet i 

statens budget blev stort och utrymmet för privat och offentlig konsumtion minskade 

kraftigt. Ett stort antal människor blev arbetslösa. Detta innebar ett tydligt behov av 

                                                           
15 SOU 1981:22 s. 15. 
16 SOU 1981:22 s. 18. 
17 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 251 f. 
18 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 253. 
19 SOU 1996:113 s. 75 ff. 
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kontroll över de ökade kostnaderna som socialförsäkringarna medförde i takt med 

sjukfrånvarons ökning. Som en följd härav vidtogs en rad åtgärder för att få kontroll 

över socialförsäkringskostnaderna och för att skapa en mer effektiv försäkring.20 

 

2.3.2 Rehabiliteringsreformen (1991/1992) 

Efter sjukfrånvarons utveckling valde regeringen att göra en översyn av främst 

sjukförsäkringens regler samt uppgifter när det gäller förebyggande åtgärder och i 

samband med rehabilitering. För detta ändamål tillkallades den 28 mars 1985 en 

kommitté som antog namnet rehabiliteringsberedningen. 

 I sitt betänkande argumenterade rehabiliteringsberedningen för att knyta 

anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten hårdare till arbetsplatsen. En 

grundläggande anledning var att 85 procent av de långtidssjukskrivna hade en 

anställning. Det framfördes att en av de viktigaste målsättningarna för rehabiliteringen 

av anställda måste vara att de ska kunna behålla det tidigare arbetet eller åtminstone bli 

kvar på arbetsplatsen. Risken att annars bli kvar i socialförsäkringssystemet och därmed 

ligga staten till last eller hamna utanför arbetsmarknaden ansågs vara för stor.21 

 För att vidare komma med förslag till åtgärder som minskade den arbetsrelaterade 

sjukfrånvaron och utslagningen samt förebygga hälsorisker tillsatte regeringen den 24 

november 1988 en kommission. Arbetsmiljökommissionen, som den kom att kallas, 

utarbetade därefter ett förslag för att fastslå ramarna för arbetsgivaransvaret och 

därutöver förtydliga arbetstagares rättigheter i rehabiliteringssammanhang.22 

 Dessa betänkanden var några av dem som låg till grund för den s.k. 

rehabiliteringsreformen. Det var ett mångårigt samarbete mellan socialdepartementet 

och arbetsmarknadsdepartementet som låg bakom utformningen och avsåg en 

effektivisering av både arbetsmiljön och rehabiliteringsverksamheten.23 

 Som ett led i att bromsa kostnadsutvecklingen samt kunna värna om det 

trygghetssystem som socialförsäkringen innebär, beslutades det om sänkningar av 

kompensationsgraden vad gäller sjukpenningen i sjukförsäkringen.24 Utvecklingen 

innebar en rad konsekvenser för den enskilde. Långdragna sjukperioder ledde i många 

fall till förtidspension i stället för en sedermera återgång till arbetslivet. I slutändan 

                                                           
20 SOU 1996:113 s. 78. 
21 SOU 1988:41 s. 141. 
22 SOU 1990:49 s. 11. 
23 Prop. 1990/91:141 s. 34. 
24 Prop. 1990/91:141 s. 59. 
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resulterade detta i en successiv utslagningsprocess som ofta medförde att den enskilde 

under flera år stod utanför arbetsmarknaden för att till sist sluta i förtidspension. Allt på 

bekostnad av socialförsäkringssystemet. Bidragssystemet innebar därmed att den 

enskilde ställde in sig på en framtida tillvaro utanför arbetslivet och arbetsmarknaden. 

Lagstiftaren ansåg här att aktiva rehabiliteringsinsatser måste sättas in tidigare för att 

underlätta rehabiliteringen av den som drabbas av sjukdom under arbetslivet. Men 

lagstiftaren såg här också ett tydligt samband mellan utslagningsprocessen och 

arbetsmiljön. Det fanns starka beröringspunkter mellan arbetet för en god arbetsmiljö 

och arbetet för en framgångsrik rehabilitering.25 

 Det konstaterades att det åligger skyddskommittén på arbetsplatserna att verka för 

att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatsen. I 

lagstiftningen fanns dock inte några generella regler om arbetsgivarens ansvar för att en 

anställd, som drabbats av sjukdom eller skada, får del av de anpassnings- och 

rehabiliteringsinsatser som behövs för att denne ska kunna fortsätta arbeta.26 Den 

befintliga regleringen med försäkringskassornas ansvar för rehabiliteringen fungerade 

inte som det var tänkt och kostnaderna hade med åren blivit för stora för staten att 

bära.27 Av denna anledning ville lagstiftaren flytta över ansvaret på arbetsgivaren att 

klarlägga den anställdes behov vad gäller rehabilitering och att därefter vidta 

erforderliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.28 

 Med reformen kom således regleringen om det förebyggande systematiska 

arbetsmiljöarbetet i 3 kap. 2 § AML och 3 kap. 2 a § första stycket AML, reglerna om 

den organiserade arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten i 3 kap. 2 a § 

tredje stycket AML samt ändrade regler om arbetsanpassning i 3 kap. 3 § andra stycket 

AML.29 Vidare kom ett helt nytt kapitel om rehabilitering och rehabiliteringsersättning 

att införas i 22 kap. AFL. Detta innebar bl.a. ett uttryckligt ansvar för arbetsgivaren att 

utreda sina sjukskrivna medarbetares rehabiliteringsbehov.30 Ett sista steg var att 

samtidigt införa lagen (1991:1047) om sjuklön. Därmed kom reformen att genomsyra 

både arbetsmiljörättens område såväl som det socialförsäkringsrättsliga området.31 

  

                                                           
25 Prop. 1990/91:141 s. 32 f. 
26 Prop. 1990/91:141 s. 40. 
27 Prop. 1990/91:141 s. 49. 
28 Prop. 1990/91:141 s. 41. 
29 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 19. 
30 Prop. 1990/91:141 s. 87 ff. och Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 108. 
31 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 19. 
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Officiellt angavs att anledningarna till införandet av sjuklönesystemet var att dels skapa 

en fungerande administration av den korta sjukfrånvaron och dels fördelningspolitiska 

motiv avseende inkomstförluster vid sjukdom. Samtidigt ansågs ett ökat ansvar för 

arbetsgivaren kunna fungera som ett incitament till fler aktiva insatser i arbetsmiljön på 

arbetsplatserna samt mer effektiva rehabiliteringsåtgärder.32 

 Det bakomliggande syftet med att placera reglerna om rehabiliteringsarbetet i AML 

var att lagen utgår från arbetsgivarens skyldigheter inför lagstiftaren och i förhållande 

till arbetstagarna som kollektiv att dels organisera, dels säkerställa rutiner för ett 

systematiskt förebyggande arbete med miljön på arbetsplatsen. Arbetsanpassning som 

åtgärd är här endast en del i ansvaret. De gällande bestämmelserna i AFL utgår däremot 

från den enskildes rätt till ersättning och åtgärder, något som denna dock inte kan kräva 

i enlighet med AML. Detta innebär att genom bestämmelserna i AML knyts 

arbetsgivarens ansvar till lagens tillsynssystem med dåvarande Yrkesinspektionen som 

tillsynsorgan och därvid uppkommer risken för sanktioner vid eventuell försummelse.33 

 Rehabiliteringsreformen innebar ändringar som genomfördes den 1 juli 1991 i 

AML och 1 januari 1992 i AFL. Kärnan i reformen handlade således om att motverka 

själva uppkomsten av arbetsskador samt olycksfall. Både ansvaret och kontrollen härför 

låg hos arbetsgivaren. Målet med anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder var att få den 

skadade eller sjuke arbetstagaren tillbaka till arbete.34 

 I praktiken innebar reformen att arbetsgivaren skulle se till att den anställdes behov 

av rehabiliteringsåtgärder utreds när denne har varit frånvarande i fyra veckor på grund 

av sjukdom, vid upprepade korttidssjukfall eller när arbetstagaren själv begärde det. En 

rehabiliteringsutredning skulle därmed alltid ske i samråd med arbetstagaren och 

därefter överlämnas till den lokala försäkringskassan. Det låg vidare på arbetsgivaren att 

svara för att sådana arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kunde genomföras 

inom ramen för den egna verksamheten också vidtogs. Fanns inte möjlighet härtill låg 

det på arbetsgivaren att se till att dessa åtgärder vidtogs i anslutning till den egna 

verksamheten. Fokus skulle således ligga på att den anställde kunde beredas fortsatt 

arbete hos arbetsgivaren och att andra alternativ först skulle komma att prövas när 

arbetsgivarens möjligheter var uttömda. Försäkringskassornas roll kom därmed att 

ändras till att fungera såsom övergripande ansvariga för samordningen av 

                                                           
32 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 329. 
33 Prop. 1990/91:140 s. 48. 
34 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 18 f. 
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rehabiliteringsverksamheten.35 Om det inte gick att finna en lösning som gjorde det 

möjligt att arbetstagarens anställning bestod, blev det en uppgift för samhället att 

medverka till att den enskilde kunde finna något annat och mer lämpligt arbete. Om inte 

heller detta gick, fick det övervägas vilket stöd i övrigt som samhället kunde erbjuda.36 

 Försäkringskassornas roll och samspelet mellan olika institutioner i samhället är 

något Arbetsdomstolens har diskuterat i rättspraxis. I AD 1998 nr 20 klargjorde 

domstolen genom ett obiter dictum betydelsen av bestämmelserna i 22 kap. AFL. Enligt 

denna reglering har arbetsgivaren ett förstahandsansvar för att vidta arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder. För detta ändamål ska arbetsgivaren genomföra en 

rehabiliteringsutredning som ska tillställas den lokala försäkringskassan, som i sin tur 

har det övergripande tillsyns- och samordningsansvaret för rehabiliteringsverksamheten. 

Därutöver eftersträvar lagregleringen en samverkan mellan arbetsgivaren, arbetstagaren 

och försäkringskassorna. Skulle det anses nödvändigt i den enskilda situationen krävs 

också en samverkan med andra samhällsorgan såsom exempelvis Arbetsförmedlingen 

och socialtjänsten. Domstolen fortsätter med att påpeka att det för arbetstagaren är av 

vitalt intresse att den i lagen föreskrivna ordningen iakttas. Genom ett fungerande 

samarbete mellan arbetsgivaren och berörda samhällsorgan stärks, även till fördel för 

arbetsgivaren, den samlade kompetensen avseende den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. En arbetsgivare som säger upp en arbetstagare utan att ha iakttagit sina 

skyldigheter enligt lag måste därför normalt anses sakna saklig grund för uppsägning 

vid arbetstagares sjukdom. 

 I förarbetena till ändringen i AML framhävde departementschefen att vad som är 

rimligt att kräva av arbetsgivaren i fråga om åtgärder för att arbetstagaren ska kunna 

fortsätta sin anställning, kan bara avgöras efter en prövning av omständigheterna i det 

enskilda fallet, där såväl arbetstagarens som arbetsgivarens förhållanden och 

förutsättningar vägs in. Det framhävdes vidare att det utökade ansvaret för arbetsgivaren 

också skulle komma att påverka arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. I slutändan kan 

därmed bedömningen av vad som är saklig grund komma att påverkas.37 

 Vidare framfördes i förarbetena till ändringen i AFL att det i arbetsgivarens ansvar 

bör ingå att vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras 

inom eller i anslutning till den egna verksamheten såsom exempelvis arbetsprövning, 

                                                           
35 Prop. 1990/91:141 s. 3 f. 
36 Prop. 1990/91:141 s. 43. 
37 Prop. 1990/91:140 s. 52 f. 
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arbetsträning, utbildning och omplacering. Det framhävdes att det även bör kunna bli 

fråga om att genom tekniska åtgärder anpassa den fysiska miljön och därmed minska 

arbetsbelastningen för den enskilde. Det kan även gälla åtgärder beträffande 

arbetsinnehåll och arbetsorganisation.38 Vad gäller omfattningen av arbetsgivarens 

ansvar avseende tekniska hjälpmedel noterades i motiven till ändringarna i AML att 

rimligheten även här avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.39 

 I motiven till ändringarna i AFL markerades särskilt att det är ytterst viktigt för den 

enskildes trygghet i anställningen att arbetsgivaren gör allt som är möjligt för att 

anställningen ska kunna bestå fortsättningsvis.40 En motsvarande kommentar gjordes 

även i förarbetena till ändringarna i AML. Där ville lagstiftaren påminna arbetsgivarna 

om den skyldighet enligt LAS som dessa har att före uppsägning överväga alla 

möjligheter som finns att flytta arbetstagaren till en annan uppgift inom företaget, dvs. 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.41 

 Vid sidan av arbetsgivarens ansvar finns också ett krav om arbetstagarens 

medverkan vid rehabiliteringsåtgärder. Enligt motiven till rehabiliteringsreformen 

konstateras att möjligheterna till rehabilitering också innebär att krav kan ställas på den 

enskilde arbetstagaren att delta både vid utredning och vid planering av en lämplig 

rehabilitering. Dessa krav ska dock vara rimliga. Det noterades även att ett sådant 

samarbete bör ske tillsammans med den försäkrade. Detta betyder dock inte att 

utredning och planering bör kunna förhindras genom att den försäkrade inte medverkar. 

Detta skulle nämligen kunna innebära en rätt för försäkringskassorna att dra in eller 

sätta ned ersättning i form av exempelvis sjukpenning. Detsamma gäller om en 

försäkrad vägrar att delta aktivt i rehabiliteringen, framför allt om en återgång till arbete 

skulle kunna bli aktuellt för den enskilde genom deltagande i rehabiliteringsåtgärder.42 

 Det rehabiliteringsansvar som hade införts för arbetsgivarna i den statliga sektorn 

1985 och i den privata sektorn 1992, hade inte påvisat önskat resultat. Som ett led i en 

utökning av arbetsgivarens ansvar dels i form av arbetsmiljöarbetet, dels genom 

effektivare rehabiliteringsinsatser, menade staten att det här fanns skäl att göra 

ytterligare förändringar genom att förlänga sjuklöneperioden. Detta innebar att 

arbetsgivaren fick anledning att effektivisera det förebyggande arbetet med arbetsmiljön 

                                                           
38 Prop. 1990/91:141 s. 42. 
39 Prop. 1990/91:140 s. 52. 
40 Prop. 1990/91:141 s. 43. 
41 Prop. 1990/91:140 s. 51f. 
42 Prop. 1990/91:141 s. 48. 
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för att kunna pressa kostnaderna för arbetstagares sjuklön. En förlängning av 

sjuklöneperioden föreslogs från 14 till 28 dagar. Med denna ändring beräknades upp till 

165 000 sjukfall avlastas från försäkringskassorna och resurser skulle därmed kunna 

frigöras. Den 1 januari 1997 förlängdes sjuklöneperioden till 28 dagar. Denna kom dock 

att sänkas åter till 14 dagar redan under det påföljande året. Reformarbetet avseende 

sjuklönen har dock fortlöpande varit föremål för diskussion.43 

 Av det föregående följer att de förändringar som följde i sjukpenningförsäkringen 

under 1990-talet var många och främst hade ekonomiska motiv. Sjukpenningen kom att 

användas som ett finansiellt instrument i konjunkturssvängningar och medförde att 

rättstryggheten i form av kontinuitet och stabilitet för den enskilde försäkrade individen 

fick lägre dignitet för lagstiftaren. Villkor för erhållandet av ersättning kunde komma att 

ändras efter skadefallets inträffande, ersättningsvillkoren försämrades, en diskussion 

uppstod om ersättningsgrundande inkomst och olika grupper fick svårt att kvalificera 

sig för försäkringsskydd. Detta slog särskilt mot den yngre gruppen av arbetstagare som 

försökte komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt slogs staten av insikten om framtida 

problem med finansieringen av socialförsäkringen på grund av det ökande antalet 

pensionärer, de låga födelsetalen och det därmed minskande antalet människor i 

arbetsför ålder.44 

 

2.4 Ändring av rehabiliteringsreformen – Fokus på åtgärder 

2.4.1 Sjukskrivningstalen och förtidspensionens utveckling (del II) 

Under 1990-talets första hälft sjönk sjukfrånvaron i landet. Främst var det korta och 

medellånga ersättningsfall som minskade och den kraftiga ökningen av långvariga 

sjukfall bröts.45 Men under decenniets andra hälft ökade sjukfrånvaron igen. Denna 

ökning fortsatte och år 2000 påvisades ett högre antal sjukpenningdagar jämfört med 

hela 1990-talet. Framför allt långtidssjukfall hade ökat påfallande under slutet av 1990-

talet. Från 123 000 i maj månad 1997 till 217 000 i maj månad 2000, vilket innebär en 

ökning med nästintill 80 procent på tre år. Inte bara antalet sjukfall ökade, utan även 

längden av sjukskrivningen.46 

 

                                                           
43 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 330 f. 
44 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 326 ff. 
45 SOU 1996:113 s. 79. 
46 SOU 2000:78 s. 15. 



 

 
 

20 

2.4.2 Reform av lagen om allmän försäkring (2007) 

Med ändringarna som genomfördes i och med 1991/1992-års rehabiliteringsreform kom 

ett nytt kapitel om rehabilitering att införas i AFL. Enligt rehabiliteringsberedningen 

skulle begreppet rehabilitering innebära en helhetssyn avseende den enskilde 

individen.47 Denna reform kom att påtagligt integrera rehabiliteringen i 

socialförsäkringen. I förarbetena till lagändringen presenterades en rad olika förslag för 

att förhindra långtidssjukskrivningar och förtidspensionering.48 Reformen hade baserats 

på tre delar: en bättre arbetsmiljö, en effektivare rehabilitering samt en generell 

arbetsgivarperiod.49 

 Efter 1990-talets ökande sjukskrivningstal beslutade regeringen den 3 juni 1999 att 

se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, då regeringen inte var tillfreds med hur 

situationen såg ut på rehabiliteringsområdet. Vidare ansågs det att resurserna måste 

användas effektivare för både den enskilde individens som för samhällets skull.50 

Utredningen som kom att kallas utredningen om den arbetsinriktade rehabiliteringen 

framförde att 1991/1992-års rehabiliteringsreform inte hade uppnått väntat resultat. 

Anledningarna härtill angavs vara flera, men det framhävdes att ansvaret som hade 

ställts arbetsgivaren och samspelet med myndigheterna vad gäller ansvaret för 

rehabilitering var otydligt.51 Kostnaderna för socialförsäkringen ökade och antalet 

långtidssjukskrivningar steg återigen. I samband härmed framkom också att insatserna 

för arbetsinriktad rehabilitering inträdde i ett allt senare skede eller alltmer sällan.52 

 Betydelsen av just en framgångsrik rehabilitering framhölls av utredningen som 

särskilt viktig, bl.a. för att kunna tillgodose framtida behov av arbetskraft. Det 

framfördes dock att situationen skulle komma att se allvarlig ut om inte fler i arbetsför 

ålder kvarhölls på arbetsmarknaden.53 

 Den 21 april 2005 valde lagstiftaren att återigen tillsätta en utredare för att göra en 

översyn av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilken antog namnet 

rehabiliteringsutredningen. Denna skulle bland annat utreda möjligheten till en 

arbetsrättslig reglering av arbetstagarens rätt till en rehabiliteringsutredning där 

utförandet vilar på arbetsgivaren samt möjligheterna att reglera arbetsgivarens 

                                                           
47 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 337. 
48 Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall?, s. 338. Se även prop. 1989/90:62. 
49 SOU 1988:41 s. 188 ff. 
50 SOU 2000:78 s. 3. 
51 SOU 2000:78 s. 53 ff. 
52 SOU 2000:78 s. 23. 
53 SOU 2000:78 s. 109 och s. 389 ff. 
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skyldigheter att genomföra rehabiliteringsinsatser.54 Vad gäller anpassningen av 

förhållandena på arbetsplatsen till individen och arbetsgivarens skyldighet därvidlag 

regleras som bekant i AML, medan AFL reglerar åtgärder för att stärka den enskilde 

arbetstagarens rätt till att kunna återgå i arbete efter en längre eller kortare tids 

sjukskrivning. Därutöver reglerar AFL arbetsgivarens ansvar i detta sammanhang.55 Det 

handlar således om två delar för att kunna säkerställa arbetstagarens återinträde på 

arbetsplatsen genom anpassning av arbetsplatsen samt arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder. Dessa delar är i praktiken så nära sammankopplade att 

funderingar uppkom att placera dem i en och samma lag. Därmed skulle arbetsgivarens 

ansvar i 22 kap. AFL kommit att överföras till 3 kap. AML och slås ihop med reglerna 

om arbetsanpassning och den organiserade arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamheten.56 Utredningen fann dock att en sådan lagstiftning enbart 

skulle komma att omfatta den som redan har en anställning under själva 

sjukskrivningsperioden. Detta hade medfört att övriga sjukskrivna personer måste få 

rätten till stöd och insatser reglerade i annan lagstiftning. Två parallella spår i 

rehabiliteringsarbetet ansågs inte önskvärt. Därför ersattes dessa tankegångar med 

utredningens förslag att ersätta arbetsgivarens skyldighet att genomföra en 

rehabiliteringsutredning med en skyldighet att upprätta en plan för åtgärder på 

arbetsplatsen.57 

 Med anledning av rehabiliteringsutredningen trädde den 1 juli 2007 nya regler i 

kraft i 22 kap. AFL. Kravet på att arbetsgivaren ska genomföra en 

rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § AFL avskaffades. Arbetsgivaren hade dock 

fortfarande ansvaret att lämna behövliga upplysningar till Försäkringskassan för att 

kunna klarlägga den försäkrades behov av rehabilitering samt kunna medverka därtill. 

Någon egentlig förändring av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt AML och det 

arbetsrättsliga regelverket innebar de nya reglerna i 22 kap. AFL dock inte. För att 

markera arbetsgivarens ansvar infördes en hänvisning till AML i 22 kap. 3 § AFL.58 

 Vidare avskaffades tidpunkterna avseende inträdandet av arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar vid längre tids sjukdom, vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller 

                                                           
54 Prop. 2006/07:59 s. 13 och s. 17. 
55 SOU 2006:107 s. 265. 
56 SOU 2006:107 s. 266. 
57 SOU 2006:107 s. 271 ff. 
58 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 20. 
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när arbetstagaren begär det. Dessutom togs de tidsfrister i 22 kap. 5 § AFL och 22 kap. 

6 § AFL avseende avstämningsmöte och rehabiliteringsplan bort.59 

 Den utredningsskyldighet som arbetsgivaren hade avseende rehabiliteringsbehovet 

och som hade införts genom 1991/1992-års rehabiliteringsreform, blev obligatoriskt den 

1 juli 2003. Denna skyldighet upphörde dock att gälla med de ändringar som infördes 

den 1 juli 2007.60 Nu skulle arbetsgivaren, efter samråd med arbetstagaren, lämna de 

upplysningar till Försäkringskassan som behövdes för att klargöra 

rehabiliteringsbehovet.61 

 

2.5 Rehabiliteringskedjan – En reformerad sjukskrivningsprocess 

2.5.1 Reform av lagen om allmän försäkring (2008) 

Den 1 juli 2008 införde lagstiftaren den s.k. rehabiliteringskedjan. Till grund för detta 

låg budgetpropositionen för 2008 som innehöll förslag för minskad sjukfrånvaro.62 

 Redan i september månad 2004 hade regeringen valt att utse en utredare som skulle 

genomföra en omfattande analys av socialförsäkringarna utifrån ett brett perspektiv. 

Socialförsäkringsutredningen, som den kom att kallas, presenterade sitt 

slutbetänkande63 i oktober 2006. I arbetet diskuterade utredningen orsakerna till den 

kraftiga ökningen av antalet personer som är frånvarande från arbetet på grund av 

ohälsa. Utredningen kom fram till att anledningen till att fler och fler lämnat arbetslivet 

på grund av ohälsa är en mjuk sjukförsäkring. Detta har i slutändan resulterat i en ökad 

utslagning med allvarliga konsekvenser som följd, både ur samhällsekonomiskt som 

personligt perspektiv. En mjuk sjukförsäkring innebär skillnader och förskjutningar i 

tillämpningen av lagar och regler, variationer i utnyttjandet över tid samt en allmän 

acceptans av att försäkringen fått en roll den inte är tänkt att spela. Enligt utredningen 

har försäkringen inte kommit att fungera i praktiken som den var tilltänkt. Utredningen 

menade därmed att sjukförsäkringen har blivit något av en slasktratt för problem som 

den egentligen inte var avsedd för. Brist på arbete kan enligt de regler och bestämmelser 

som finns aldrig vara ett skäl för sjukskrivning.64 

                                                           
59 Prop. 2006/07:59 s. 19 ff. 
60 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 108. 
61 Prop. 2006/07:59 s. 22. 
62 Prop. 2007/08:136 s. 33. 
63 SOU 2006:86. 
64 Prop. 2007/08:136 s. 48. 
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Jämfört med hur regleringen såg ut innan reformen går rehabiliteringskedjan ut på att 

Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan och rätten till sjukpenning genom fasta 

tidsgränser, vilket är en ny modell för prövning av rätten till sjukpenning. Denna modell 

består av tre steg i stället för sju steg som gällde innan. Därmed har man uppnått en 

snabbare process hos Försäkringskassan än tidigare.65 

 Rehabiliteringskedjan innebär vidare att det först prövas om en arbetstagare kan 

återgå till de tidigare arbetsuppgifterna och i vilken utsträckning dessa kan underlättas. 

Därefter prövas möjligheterna till omplacering inom ramen för arbetsgivarens egen 

verksamhet och sist arbetsuppgifter utanför verksamheten. Resultatet av denna prövning 

avgör om fortsatt rätt till sjukpenning föreligger. Under de första 90 dagarna av en 

sjukskrivning avser bedömningen om den försäkrade har förmåga att klara sitt vanliga 

arbete eller om denne kan återgå till arbete efter anpassning av arbetsuppgifterna. Från 

och med den 91:a dagen i en sjukperiod innebär prövningen av rätten till sjukpenning 

att bedömningen också avser om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos 

arbetsgivaren. Från och med den 181:a dagen av en sjukperiod görs bedömningen 

utifrån den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.66 

 Ändringarna i sjukförsäkringssystemet var inte avsedda att påverka tillämpningen 

av arbetsrätten när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Lagstiftaren pekade 

särskilt på kravet på saklig grund för uppsägning av en arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom i enlighet med bl.a. den rättspraxis som utvecklats 

av Arbetsdomstolen genom åren. Den innebär inte heller någon förändring i den 

grundläggande skyldighet en arbetsgivare har, enligt AML, AFL och indirekt genom 

arbetsrätten, att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att arbetstagaren ska 

kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Innan denna skyldighet har fullgjorts föreligger 

inte saklig grund för uppsägning.67 

 Reglerna avseende arbetsgivarens rehabiliteringsansvar fick den 1 januari 2009 

delvis ny utformning. Försäkringskassan kunde genom de nya reglerna begära att den 

anställde lämnar ett utlåtande från arbetsgivaren. Detta ska innehålla uppgifter om hur 

den anställdes arbetsförmåga ska kunna tillvaratas inom arbetsgivarens verksamhet 

genom arbetsanpassning, rehabilitering och omplacering.68 

 
                                                           
65 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 20 f. 
66 Prop. 2007/08:136 s. 58. 
67 Prop. 2007/08:136 s. 72. 
68 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 108. 
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2.6 Socialförsäkringsbalkens införande 

2.6.1 Sjukskrivningstalen och förtidspensionens utveckling (del III) 

Antalet sjukskrivningar ökade kraftigt ända fram till 2002. Det allvarliga var dock inte 

enbart det faktum att antalet ökade, utan framför allt att sjukskrivningarna ökade i 

längd. Denna utveckling höll i sig ända fram till år 2005 då ökningen upphörde, men vid 

en jämförelse ur ett historiskt perspektiv låg denna fortfarande på en hög nivå med 

595 000 registrerade nya sjukskrivningar. År 2006 fick 231 800 personer sjukpenning 

och under efterföljande år var inflödet av nya sjukfall nere på de nivåer som föregick 

uppgången i sjukfrånvaron i mitten av 1990-talet. Framför allt minskade antalet långa 

sjukfall kontinuerligt. Anledningen till denna utveckling var dels att Försäkringskassan 

blivit striktare i sin bedömning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen, dels fanns 

det helt enkelt färre sjukfall.69 

 Vid en jämförelse ur ett historiskt perspektiv blir det direkt påtagligt när det 

framhävs att antalet människor som står utanför arbetsmarknaden pga. sjukdom har ökat 

markant sedan 1970-talet. Andelen av befolkningen med förtidspension/sjukersättning 

tredubblades under de senaste trettio åren fram till år 2006, vilket också 

socialförsäkringsutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande.70 

 I åtskilliga utredningar har analyser till ohälsan presenterats och i åtskilliga 

rapporter har anledningen till ohälsan utretts. Gemensamt har dessa framställningar den 

slutsatsen att utvecklingen av sjukfrånvaron har kommit att påverkas av främst följande 

faktorer: Antalet psykiska diagnoser har ökat och indikerar att det psykiska 

välbefinnandet har försämrats successivt, både villkoren i arbetslivet och synen på 

arbete har förändrats, vidare har det skett en snabb ökning av antalet individer i de övre 

åren fram till pensionsåldern, brister föreligger fortfarande i administrationen hos 

Försäkringskassan, drivkrafterna har försvagats ur ett ekonomiskt perspektiv, 

flaskhalsar finns alltjämt inom sjukvården och attityden till sjukskrivning i sig har 

förändrats.71 Sjukskrivning har helt enkelt blivit ett alltmer accepterat sätt att hantera de 

påfrestningar som förekommer i människors liv.72 

 I regeringens budgetproposition för 2013 går att utläsa att det efter tidigare kraftiga 

upp- och nedgångar av sjukfrånvaron under decennier är utvecklingen sedan år 2010 på 

                                                           
69 SOU 2006:107 s. 71 ff. 
70 SOU 2006:86 s. 10. 
71 SOU 2006:107 s. 85. 
72 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 80 f. 
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väg att stabiliseras. Under tidigare år var sjukfrånvaron i Sverige en av de högsta i 

världen. I relation till andra jämförbara länder ligger nu den svenska sjukfrånvaron på 

en likvärdig nivå. Detta innebär i sin tur att andelen sjukfall i Sverige ligger i nivå med 

genomsnittet inom EU.73 

 Om utvecklingen ses i siffror motsvarade sjukfrånvaron i form av antalet personer 

som uppbär sjukpenning, sjuklön, sjukersättning eller aktivitetsersättning sammanlagt 

671 000 år 2006. Antalet var nere på 504 000 år 2011, vilket innebär en effektiv 

minskning med 167 000 personer och motsvarar nästintill 25 procent. Vad gäller enbart 

sjukersättningen i sig har antalet personer minskat med 179 000, från 536 000 år 2006 

till 357 000 år 2012 och motsvarar drygt 33 procent.74 

 En viktig del i utvecklingen spelar rehabiliteringskedjan, vilken har bidragit till att 

förkorta sjukskrivningstiderna. Tidsgränserna i sjukskrivningsprocessen har haft en stor 

effekt och medfört att sjukperioderna har förkortats.75 

 

2.6.2 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar idag 

Idag regleras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar främst i 30 kap. SFB. Det finns en 

uttrycklig koppling mellan reglerna i 30 kap. SFB och AML vad gäller arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar samt dennes skyldigheter avseende arbetsanpassning och 

rehabilitering enligt arbetsmiljörätten. Denna koppling återfinns i 30 kap. 6 § SFB och 

har inte ändrats sedan år 2007. Medverkansskyldigheten för arbetstagarens del regleras i 

30 kap. 7 § SFB. De bestämmelser om rehabilitering som tidigare fanns i 22 kap. AFL 

har i princip överförts oförändrade till 30 kap. SFB och gäller där fortfarande sedan den 

1 januari 2011. 

 Arbetsgivarens utredningsansvar, som kom i och med 1991/1992-års 

rehabiliteringsreform, var en obligatorisk skyldighet i enlighet med 22 kap. 3 § AFL att 

utreda sina anställdas rehabiliteringsbehov vid sjukdom. Detta förändrades den 1 juli 

2007 och kom att innebära att arbetsgivaren efter samråd med den anställde skulle 

lämna upplysningar till Försäkringskassan. Det rörde samtliga upplysningar som kunde 

behövas för att klargöra rehabiliteringsbehovet. Den 1 januari 2009 ändrades reglerna på 

så sätt att Försäkringskassan kunde begära att den anställde inkom med ett utlåtande 

från sin arbetsgivare. Detta utlåtande skulle avse uppgifter om hur den anställdes 

                                                           
73 Prop. 2012/13:1, Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, s. 20 f. 
74 Prop. 2012/13:1, Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, s. 21. 
75 Prop. 2012/13:1, Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, s. 26. 
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arbetsförmåga skulle kunna tillvaratas inom arbetsgivarens verksamhet just avseende 

arbetsanpassning, rehabilitering och omplacering. Dessa uppgifter förväntas 

arbetsgivaren, i enlighet med 30 kap. 6 § SFB, ta fram tillsammans med den anställde. 

Utformningen av denna reglering skedde med avsikten att den anställde själv ska ta 

större ansvar för att tillvarata sin arbetsförmåga och därmed aktivt efterfråga lösningar 

på arbetsplatsen. Försäkringskassan funktion härvid är att begära in uppgifterna vid 

behov.76 

 Såsom nyhet i SFB i förhållande till tidigare lagstiftning på området är att 

ändamålet med rehabiliteringen tydliggörs. I 29 kap 2 § SFB fastslås att rehabiliteringen 

syftar till att en sjuk arbetstagare ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättning 

att själv kunna försörja sig genom arbete. Det rör sig således om så kallad 

arbetslivsinriktad rehabilitering.77 

 Om arbetstagaren inte avser att inkomma med det begärda utlåtandet kan 

sjukpenningen komma att dras in. Skulle situationen i stället vara den att den försäkrade 

gjort vad som krävs men arbetsgivaren inte medverkar ska naturligtvis den enskildes 

ersättning inte ifrågasättas. Enligt 110 kap. 31 § SFB är arbetsgivare nämligen skyldiga 

att på begäran inkomma med de uppgifter till Försäkringskassan som behövs för att 

beslut ska kunna fattas. Fullgör arbetsgivare inte sin skyldighet riskerar denne böter i 

enlighet med 115 kap. 4 § SFB.78 

 

                                                           
76 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 108 f. 
77 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 142. 
78 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 109. 
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3 Anställningsskyddet vid sjukdom 
 

3.1 Tillkomsten av anställningsskyddslagen 

Frågan om anställningstryggheten för den enskilde arbetstagaren var någonting som 

under slutet av 1960-talet trädde allt mer i förgrunden. En tydlig förändring i 

strukturerna på arbetsmarknaden upptäcktes och vissa arbetstagargrupper hamnade i ett 

alltmer utsatt läge. Dessa grupper utgjordes av främst äldre arbetstagare, men även 

arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Lagstiftaren beslöt sig här för att vidta åtgärder 

till främjande av anställningstryggheten.79  

 För detta ändamål uppdrog regeringen i december 1969 till en grupp sakkunniga att 

göra en omfattande utredning av anställningstryggheten med fokus på frågan huruvida 

stödet till äldre arbetskraft vid arbetslöshet skulle behöva kompletteras med en 

lagreglering avseende just trygghet i anställningen.80 

 De sakkunniga, som antog namnet utredningen rörande ökad anställningstrygghet 

och vidgad behörighet för arbetsdomstolen, avlämnade sitt betänkande Trygghet i 

anställningen till lagstiftaren år 1973.81 Utredningen anförde att framför allt två problem 

framstod som särskilt viktiga när man studerade problemen på arbetsmarknaden. Dessa 

problem gällde dels den ökande arbetslösheten som grundade sig i pågående 

strukturförändringar inom näringslivet, dels den utsatta situationen som kännetecknade 

vissa arbetstagargrupper. Därmed kom utredningen att fokusera på möjligheterna till att 

förbättra skyddet för bestående anställningar.82 

 Anställningsskyddet kom så slutligen att stärkas för arbetstagare genom lagen 

(1974:12) om anställningsskydd83 som trädde i kraft den 1 juli 1974. Ett centralt syfte 

med denna var att i lagstiftning fastlägga två huvudprinciper, nämligen att 

anställningsavtal i regel ska gälla tillsvidare samt att det krävs saklig grund för en 

arbetsgivares uppsägning av arbetstagare.84 

 

                                                           
79 Prop. 1973:129 s. 18. 
80 Prop. 1973:129 s. 18. 
81 Prop. 1973:129 s. 19. 
82 SOU 1973:7 s. 58. 
83 Fortsättningsvis kallad 1974-års LAS. 
84 Bylund, Elmér, Viklund & Öhman, Anställningsskyddslagen, s. 12. 
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3.2 1974-års reglering 

3.2.1 Saklig grund 

1974-års LAS tillhör de viktigaste lagstiftningsreformer som genomfördes på det 

arbetsrättsliga området under 1970-talet. Lagstiftningens huvudprincip var menad som 

en genomgripande inskränkning i den s.k. fria uppsägningsrätten som ansågs gälla inom 

arbetsrätten för arbetsgivare. Denna grundsats fastslogs av Arbetsdomstolen i AD 1932 

nr 100. Under efterföljande decennier ansågs dock den inskränkningen gälla, att en 

uppsägning är ogiltig om denna strider mot lag och goda seder. Arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt kom därmed allt mer att trängas tillbaka genom den rättsutvecklingen 

som skedde på arbetsmarknaden genom bl.a. uttryckliga regleringar i kollektivavtal. 

 Inför 1974-års LAS föreslog utredningen att arbetstagarna ska skyddas mot 

obefogade uppsägningar genom en grundläggande huvudregel. Denna huvudregel ska 

innebära att en uppsägning måste vara sakligt grundad och återfinns i 7 § första stycket 

LAS. Utredningen menade dock att det knappast går att fastställa vad som utgör saklig 

grund för uppsägning, då det råder stor skillnad på de individuella uppsägningsfallen 

samt då förhållandena på arbetsplatserna runt om i landet varierar kraftigt. Faktorn som 

utgör saklig grund måste därmed alltid sättas i relation till det individuella fallet i sig. 

Vidare framhöll utredningen att arbetsbrist i princip får anses utgöra saklig grund, dock 

bör arbetsgivaren alltid ha arbetstagarnas anställningstrygghet för ögonen.85 

Huvudregeln om saklig grund skulle kompletteras med en regel om att uppsägning inte 

får ske utan att arbetsgivaren, där så skäligen kan krävas, har erbjudit arbetstagaren 

annan anställning hos arbetsgivaren, en s.k. omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet 

regleras i 7 § andra stycket LAS.86 

 I AD 2006 nr 11 konstaterade Arbetsdomstolen att omplaceringsskyldigheten i 

princip inte innebär någon rätt för arbetstagaren att behålla samma slags befattning eller 

samma slags anställningsvillkor som tidigare. En arbetstagare kan därmed exempelvis 

behöva acceptera en lönesänkning. Lagens bestämmelser syftar i stället primärt till att 

skydda en anställning som sådan. En arbetstagare som dock utan godtagbar anledning 

avböjer ett omplaceringserbjudande får i allmänhet finna sig i att bli uppsagd. 

Domstolen fortsatte med att tillägga att i en situation där det finns en ledig 

tillsvidareanställning kan det inte anses skäligt att i stället erbjuda en tidsbegränsad 

anställning. Om man skulle komma fram till att det inte funnits någon lämplig 
                                                           
85 Prop. 1973:129 s. 61 f. 
86 Prop. 1973:129 s. 61. 
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tillsvidareanställning till förfogande och att uppsägning därför skulle vara enda 

alternativet måste dock även tidsbegränsade anställningar kunna komma ifråga, för att 

fullgöra omplaceringsskyldigheten. 

 När det gäller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen pekar 

utredningen på en grupp av uppsägningsfall som måste tillägnas särskild 

uppmärksamhet. Dessa grundar sig nämligen i arbetstagarens tilltagande ålder eller 

sjukdom, vilket medför att arbetstagaren inte längre kan fullgöra sina arbetsuppgifter. 

Utredningen framhöll behovet av ett ökat hänsynstagande avseende denna grupp.87 

 

3.2.2 Sjukdom som grund för uppsägning 

I utredningen framhölls vidare att sjukdom endast bör uppfylla kraven för uppsägning, 

dvs. saklig grund, om denna har kommit till uttryck i en stadigvarande och väsentlig 

nedsättning eller förlust av arbetsförmågan. Det torde därmed innebära en skyldighet för 

arbetsgivaren att överväga alla tänkbara möjligheter som kan komma inrymmas i 

anställningen i form av omplacering till mer lämpade eller bättre anpassade 

arbetsuppgifter, innan en eventuell uppsägning av arbetstagarens anställning sker.88 

 I förarbetena till 1974-års LAS menade departementschefen, i likhet med 

utredningen, att tilltagande ålder och sjukdom inte i och för sig utgör grund för 

uppsägning. Det är dock naturligt att äldre arbetstagare inte förmår att prestera i lika stor 

utsträckning eller samma takt som sina yngre kollegor. Inte desto mindre är det av flera 

olika skäl utomordentligt viktigt att äldre arbetstagare i arbetsför ålder får stanna kvar 

hos sina arbetsgivare och därmed på arbetsmarknaden. Detta gäller även i fråga om 

arbetstagare som på grund av sjukdom har begränsad arbetsförmåga.89 

 Ett grundläggande argument till departementschefens inställning är att kunna 

förhindra en ålder- och hälsorelaterad indelning på arbetsmarknaden. För detta ändamål 

bör ålder och sjukdom inte kunna godtas som saklig grund för uppsägning i sig. I stället, 

menar departementschefen vidare, bör den begränsning av arbetstagarens 

prestationsförmåga som sjukdom kan innebära, leda till att arbetsgivaren vidtar 

särskilda åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren, såsom exempelvis genom 

omplacering till ett mindre krävande arbete eller hjälpmedel på arbetsplatsen.90 

                                                           
87 Prop. 1973:129 s. 62. 
88 Prop. 1973:129 s. 63. 
89 Prop. 1973:129 s. 126 
90 Prop. 1973:129 s. 126. 
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Däremot kan sjukdom innebära en nedsättning av arbetstagarens arbetsförmåga som är 

av sådan stadigvarande karaktär att denne inte längre kan utföra arbete av någon 

betydelse. En nedsättning av denna grad bör dock i princip kunna åberopas som grund 

för uppsägning. Vidare menar departementschefen att sjukdom först bör kunna innebära 

en anledning till att arbetsförhållandet upphör när arbetstagaren erhåller pension eller 

rätt till sjukbidrag eller förtidspension enligt AFL. I vart fall bör uppsägning inte kunna 

ske så länge arbetstagaren erhåller sjukpenning från Försäkringskassan.91 Utav fast 

rättspraxis i AD framgår att det är endast i undantagsfall som en arbetsgivare har saklig 

grund för uppsägning med hänvisning till arbetstagares sjukdom.92 

 I 33 § LAS formulerades detta såsom att arbetsgivaren kunde få arbetstagaren att 

lämna anställningen när denne får rätt till hel förtidspension eller helt sjukbidrag enligt 

AFL. Arbetsgivaren var då tvungen att meddela arbetstagaren skriftligen minst en 

månad i förväg. Denna bestämmelse innebär därmed ett undantag från kravet om saklig 

grund i 7 § första stycket LAS. 

 AD 1978 nr 139 handlade om frågan huruvida saklig grund för uppsägning förelåg 

avseende två arbetstagare som led av kronisk alkoholism. Arbetsdomstolen fann att 

arbetstagarna i målet led av sjukdom i form av kronisk alkoholism och ansåg att det 

måste antas att denna sjukdom är anledningen till arbetstagarnas frånvaro.  

 Arbetsdomstolen pekade på departementschefens uttalande i förarbetena till LAS 

där denne konstaterade att en begränsning av arbetstagarens prestationsförmåga som 

utgörs av sjukdom eller ålder borde medföra att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder 

för att underlätta arbetet för arbetstagaren. Ålder och sjukdom borde dock i princip inte 

godtas som saklig grund för uppsägning. Däremot, tillade Arbetsdomstolen, kunde 

sjukdom eller ålder medföra en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som var så 

väsentlig att arbetstagaren inte längre kunde utgöra arbete av någon betydelse för sin 

arbetsgivare. En sådan nedsättning borde kunna åberopas som grund för uppsägning.  

 Uttalandet från förarbetena gjordes i samband med att den föreslagna bestämmelsen 

om saklig grund för uppsägning motiverades. Arbetsdomstolen menade att 

motivuttalandet måste av denna anledning tillmätas den största betydelse när det gäller 

att bestämma om sjukdom utgör saklig grund för uppsägning. Denna inställning 

bekräftades också av Arbetsdomstolen som drog slutsatsen att lagen innebär ett 

                                                           
91 Prop. 1973:129 s. 126. 
92 Se t.ex. domarna AD 1987 nr 164 och AD 1996 nr 115. 
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principiellt förbud för arbetsgivare att säga upp arbetstagare på grund av sjukdom och 

att en sådan uppsägning därför kan godtas enbart i undantagsfall. 

 För att kunna utreda huruvida det rörde sig om ett undantagsfall i målet vägde 

Arbetsdomstolen betydelsen av arbetstagarnas intresse att behålla anställningen mot 

arbetsgivarens konsekvenser som det medförde att ha arbetstagare som ofta uteblir från 

arbetet samt intresset att rekrytera annan arbetskraft i de sjukas ställe.93 

 Vid bedömningen tog Arbetsdomstolen hänsyn till att det rörde sig om en stor 

arbetsgivare och öppnade dörren för att väga in detta perspektiv i framtida mål. 

Domstolen konstaterande att liknande svårigheter skulle kunna tillmätas betydelse på så 

sätt att saklig grund för uppsägning hade förelegat i fallet av ett litet företag med endast 

ett fåtal anställda. Arbetsdomstolen ansåg dock att i båda fallen måste arbetstagarna 

vara i så dåligt skick att dessa inte kan fullgöra arbete av någon betydelse. Endast då 

kan uppsägningarna godtas såsom sakligt grundade. 

 I likhet med utredningen till 1974-års LAS pekade Arbetsdomstolen i AD 1998 nr 

20 på den grundtanke som LAS bygger på, nämligen att uppsägning vid arbetstagares 

sjukdom gäller som en sista instans och är den yttersta åtgärd som får sättas in först när 

alla andra möjligheter att lösa problemet har uttömts. 

 En arbetsgivare har därmed en rad olika åtgärder att försöka vidta innan en 

uppsägning vid arbetstagares sjukdom kan anses som sakligt grundad. I AD 11981 nr 51 

underströk Arbetsdomstolen detta och betonade att det ligger i arbetsgivarens ansvar att 

under alla förhållanden göra en noggrann utredning i omplaceringsfrågan. Detta 

innebär också att arbetsgivaren måste ta tillvara föreliggande möjligheter att ordna en 

omplacering. Motsvarande gäller enligt AD 1999 nr 10 även avseende en utredning av 

rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Domstolen menade vidare att det i praktiken 

inte kan röra sig om saklig grund om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig. Det finns därmed en koppling mellan 

omplaceringsskyldigheten och en arbetsgivares ansvar enligt både AML och AFL att 

medverka till en effektiv rehabilitering och arbetsanpassning. 

 Vikten av arbetsgivarens ansträngningar har också framhållits i rättspraxis. Av 

Arbetsdomstolens avgörande AD 1993 nr 89 framgår att om en arbetsgivare underlåter 

att göra en sådan utredning och det härvidlag anses oklart om det faktiskt funnits en 

                                                           
93 Se bl. a. AD 1978 nr 139 (jfr AD 1987 nr 164 och AD 1993 nr 42). Se också socialförsäkringsutskottets 
uttalande i 1990/91:SfU16. 
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möjlighet att omplacera, bör det i regel medföra att omplaceringsskyldigheten inte är 

fullgjord.94 

 Vad gäller omfattningen av arbetsgivarens omplaceringsskyldighet menade 

lagstiftaren i förarbetena till 1974-års LAS att denna skyldighet inte bara gäller en 

ändring av arbetsuppgifter, utan även kan innebära förflyttning till annan anställning.95  

 Omfattningen av omplaceringsskyldigheten har också varit uppe till diskussion i 

rättspraxis. I linje med förarbetena konstaterade Arbetsdomstolen i AD 1993 nr 42 att 

vidden av arbetsgivarens skyldighet ytterst måste prövas mot omständigheterna i det 

enskilda fallet. En viss omorganisation av arbetsplatsen bör kunna krävas. I avgörandet 

pekar dock domstolen också på arbetsgivarens arbetsledningsrätt och menar att även 

efter lagändringarna måste arbetsgivaren anses ha principiell rätt att besluta om den 

egna verksamheten. Det kan enligt domstolen inte anses ingå i bolagets skyldigheter att 

utvidga den egna verksamheten i ett försök att bereda arbetstagaren fortsatt arbete.  

 Arbetsdomstolen har också i ett flertal rättsfall uttalat sig om liknande 

begränsningar vad gäller arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. I AD 1998 nr 13 

menade domstolen att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att inrätta en särskild 

befattning utöver de befattningar som redan finns hos arbetsgivaren för att på så sätt 

kunna bereda arbetstagaren fortsatt anställning. Vidare finns det i realiteten även den 

möjligheten, såsom i avgörandet AD 1997 nr 52, att arbetstagarens hälsotillstånd de 

facto innebär att arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete för arbetstagaren. En 

liknande situation förelåg i AD 2001 nr 1 där domstolen fann att arbetsgivaren inte 

genom några ytterligare anpassningsåtgärder skulle kunna möjliggöra för arbetstagaren 

en fortsatt anställning. Därmed får arbetsgivaren också anses ha gjort vad som skäligen 

kan krävas för att försöka uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Arbetsdomstolen har 

dock framhållit att det kan finnas krav på en annan typ av åtgärder.96 

 En annan typ av åtgärder skulle enligt Arbetsdomstolens resonemang i AD 1999 nr 

10 kunna innebära en omorganisation där arbetsuppgifter anpassades genom att samlas 

ihop från olika håll för att sedan omfördelas. Likaså kan nämnas avgörandet AD 2001 

nr 92 där domstolen fann det skäligt att kräva en omfördelning av negativt belastande 

arbetsuppgifter, vilka kunde flyttas över och fördelas på andra arbetstagare. 

                                                           
94 Se också AD 1993 nr 42, AD 2001 nr 1, AD 1998 nr 67, AD 1998 nr 57, AD 1998 nr 20, AD 1998 nr 
13, AD 1997 nr 145, AD 1997 nr 115, AD 1997 nr 73, AD 1997 nr 52, AD 1997 nr 39, AD 1996 nr 115, 
AD 1993 nr 96 och AD 1981 nr 51. 
95 Prop. 1973:129 s. 121. 
96 Se också AD 2012 nr 51och AD 2011 nr 41. 
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Det finns dock situationer där omständigheterna förhindrar en sådan lösning. I AD 2006 

nr 57 menade domstolen att det inte var fråga om att avlasta arbetstagaren en mindre del 

särskilt påfrestande arbetsmoment, utan det var i stället fråga om att befria honom från 

merparten av de arbetsuppgifter som ingick i arbetet. Domstolen menade att det kunde 

ifrågasättas om en sådan lösning var möjlig utan att verksamheten utökades på ett sätt 

som överskred gränsen för de skyldigheter som en arbetsgivare har i 

rehabiliteringshänseende. En omfördelning medför också ökad risk för förslitnings- och 

belastningsskador för de arbetstagare som fråntas mindre ansträngande arbetsuppgifter 

och därmed får ett mer monotont och fysiskt påfrestande arbete. I fråga om den delen av 

rehabiliteringsarbetet som avser arbetsanpassning menade Arbetsdomstolen att 

arbetsgivaren inte var skyldig att vidta en anpassningsåtgärd som skulle innebära 

praktiska och organisatoriska svårigheter. I denna situation fann Arbetsdomstolen det 

inte skäligt att kräva en omfördelning av arbetsuppgifterna.97 

 Vad gäller kravet på andra åtgärder har Arbetsdomstolen upprätthållit just det 

synsättet i avgörandet AD 2002 nr 32 som rörde en brandman vilken inte kunde utföra 

rök- och kemdykning. Här ansåg domstolen det befogat att ställa särskilt stränga krav på 

arbetsgivaren vad gäller vidtagandet av åtgärder i syfte att bereda arbetstagaren fortsatt 

arbete. Det hade nämligen inte visats att arbetstagaren saknade förmåga att utföra 

samtliga arbetsuppgifter vilka ankommer på en brandman. Förbundet menade att denne 

kunde användas i räddningstjänstens förebyggande arbete. Den föreslagna anpassningen 

hade dock inte bemötts av arbetsgivaren och således hade det inte klargjorts huruvida 

denna möjlighet övervägts. Därmed ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte 

fullgjort sin skyldighet att utreda möjligheterna till fortsatt anställning. 

 Arbetsgivarens skyldighet att försöka vidta andra åtgärder begränsas vidare om 

arbetstagaren inte medverkar aktivt.98 Vägrar således en arbetstagare att delta i en 

rehabiliteringsåtgärd såsom exempelvis omplacering kan detta betraktas som 

arbetsvägran. I AD 1993 nr 96 menade domstolen att en sådan situation kan anses 

utgöra saklig grund för uppsägning. Det kräver dock att rehabiliteringsåtgärden antas 

kunna leda till en återgång i arbete och arbetet är av sådant slag att arbetstagaren 

skäligen bör godta erbjudandet. Arbetsdomstolen menar att de bestämmelser som finns i 

AFL inte har någon uttömmande reglering vad gäller en arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga som vägrar att medverka i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

                                                           
97 Se även AD 1993 nr 42, AD 2007 nr 12, AD 2006 nr 90 och AD 2006 nr 83. 
98 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 142. 
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Bestämmelserna tar nämligen endast sikte på vad Försäkringskassan kan göra. Av 

denna anledning gäller en annan utgångspunkt vid domstolens prövning.   

 Denna inställning är något som Arbetsdomstolen tog tillvara på i AD 1997 nr 39. I 

avgörandet konstaterade AD att en arbetstagares inställning och val att inte medverka i 

en rehabiliteringsåtgärd kan påverka anställningsskyddet.99 Arbetsdomstolen gör här en 

jämförelse mellan möjligheterna att agera utifrån både socialförsäkringsrättsliga 

utgångspunkter och arbetsrättsliga utgångspunkter. Vid arbetsvägran kan den lokala 

försäkringskassan dra in sjukbidraget, medan arbetsgivaren kan anses ha uppfyllt sitt 

rehabiliteringsansvar. Avser det en omplacering som arbetstagaren skäligen bör godta 

uppkommer en risk för den enskilde att förlora sin anställning. 

 

3.3 1980-års ändringar 

I oktober 1977 tillkallade den dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet en 

kommitté, den s.k. anställningsskyddskommittén, med uppdrag att göra en översyn av 

anställningsskyddslagstiftningen.100 Denna skulle ske mot bakgrund av de erfarenheter 

som hade gjorts vid tillämpningen av den tidigare lagstiftningen.101 

Anställningsskyddskommittén överlämnade promemorian Uppsägningsskydd för vissa 

långtidssjuka102 i slutet av januari 1979. Den efterföljande propositionen föreslog ett 

förstärkt anställningsskydd för långtidssjuka.103 

 Uppsägning kunde som regel inte ske när arbetstagaren uppbar sjukpenning enligt 

reglerna i AFL. Annorlunda gällde dock när sjukpenningen avlöstes av antingen helt 

sjukbidrag eller av hel förtidspension.104 Bakgrunden till undantagsbestämmelsen är 

kravet om saklig grund för uppsägning i 7 § första stycket LAS.105 

 Den föreslagna ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 1980, innebar att 

anställda som får rätt till helt sjukbidrag inte längre kom att omfattas av bestämmelsen i 

den dåvarande 33 § första stycket LAS.106 En grundläggande anledning till den 

föreslagna lagändringen var svårigheterna för arbetstagare att finna en ny anställning 

efter en längre tids frånvaro från arbetslivet. Detta föreföll ännu svårare i lågkonjunktur 

                                                           
99 Se även AD 1997 nr 145, AD 2006 nr 11, AD 2001 nr 50, AD 1999 nr 26 och AD 1998 nr 67. 
100 Prop. 1979/80:4 s. 3. 
101 Prop. 1981/82:71 s. 36. 
102 Ds A 1979:2. 
103 Prop. 1979/80:4 s. 1. 
104 Prop. 1979/80:4 s. 5. 
105 Prop. 1981/82:71 s. 103.  
106 Prop. 1979/80:4 s. 11. 
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med svag efterfrågan på arbetskraft. Vidare motiverades ändringen med de negativa 

effekter som en uppsägning kan komma innebära för en anställd vad gäller dennes 

motivation till att engagera sig i en rehabilitering och därefter återgå till 

arbetsmarknaden. Vissheten om en fortsatt anställning ger den trygghet en sjuk 

arbetstagare behöver för att engagera sig i sin egen rehabilitering.107 Här hänvisades till 

den reglering som redan fanns inom den offentliga sektorn vad gäller 

anställningsskyddet för långtidssjuka och de därmed förknippade positiva 

erfarenheterna av en sådan strängare reglering.108 

 I 33 § första stycket LAS formulerades detta vid den här tiden att arbetsgivaren 

kunde få den sjuke arbetstagaren att lämna anställningen när denne får rätt till hel 

förtidspension enligt AFL. Arbetsgivaren har då att meddela arbetstagaren skriftligen 

minst en månad i förväg. 

 

3.4 1982-års reglering 

Den nya anställningsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 1982 och ersatte 1974 års 

LAS. Denna innebar den skillnaden jämfört med formuleringen i 33 § första stycket 

LAS från 1980-års ändringar att arbetsgivaren inte längre behövde meddela 

arbetstagaren en månad i förväg, utan så snart denne fått kännedom om 

pensionsbeslutet. Vidare gjordes den redaktionella ändringen att regleringen flyttades 

till 33 § andra stycket LAS. Således kunde arbetsgivaren fortfarande få arbetstagaren att 

lämna anställningen när denne fick rätt till hel förtidspension enligt reglerna i AFL. 

 Vad gäller uppsägning på grund av sjukdom och ålder står uttalandena i förarbetena 

i överensstämmelse med motiven till 1974-års LAS och hänvisar till dessa uttalanden.109 

Här framhävs dock bakgrunden till anställningsskyddslagstiftningen vad gäller 

arbetstagarnas behov av trygghet i anställningen. En av de viktigaste anledningarna 

avseende bakgrunden till lagstiftningen var de svårigheter som ansågs förknippade med 

att behålla svaga arbetstagargrupper på arbetsmarknaden i början på 1970-talet.110 

 I Arbetsdomstolens avgörande AD 1987 nr 164 vidhåller domstolen betydelsen av 

förarbetena till 1974-års LAS och menar att dessa fortfarande får anses vägledande på 

området av uppsägningar i fall av sjuka arbetstagare. 

 
                                                           
107 Prop. 1979/80:4 s. 7. 
108 Prop. 1979/80:4 s. 11. 
109 Prop. 1981/82:71 s. 66. 
110 Prop. 1981/82:71 s. 33. 
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3.5 Ändringar av 33 § andra stycket LAS 

Sedan ikraftträdandet av den nya anställningsskyddslagstiftningen har bestämmelsen i 

33 § andra stycket LAS kommit att ändrats ytterligare ett fåtal gånger.  

 Den ändring som trädde i kraft den 1 januari 2003 innebar att arbetsgivaren kunde 

få den sjuke arbetstagaren att lämna anställningen när denne får rätt till hel 

sjukersättning som inte är tidsbegränsad. Arbetsgivaren ska då underrätta arbetstagaren 

så snart som arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning. 

 Denna ändring grundade sig på den förändringen som då skedde i 

ersättningssystemet. Pensionsförmånen förtidspension och förmånen sjukbidrag kom att 

ersättas med sjukersättning och aktivitetsersättning. Dessa förmåner var därmed inte 

längre en del av det allmänna pensionssystemet, utan s.k. kontantförmåner som 

aktualiserades vid sjukdom och som är del av sjukförsäkringssystemet. Begreppet 

sjukersättning används i fall, då en arbetstagare på grund av sjukdom eller skada har en, 

ur medicinsk synpunkt, långvarig eller varaktig arbetsoförmåga. Den arbetstagaren som 

har drabbats av en arbetsoförmåga under minst ett år men som inte bedömdes vara 

varaktig, ett försäkringsfall som hitintills motsvarats av förmånen sjukbidrag, fick 

således nu en tidsbegränsad sjukersättning.111 För att bestämmelsen i 33 § andra stycket 

LAS skulle aktualiseras krävdes till följd därav att sjukersättningen inte var 

tidsbegränsad, dvs. att arbetsoförmågan bedömdes såsom varaktig. Möjligheten till att 

beviljas tidsbegränsad sjukersättning togs bort den 1 juli 2008.112 

 Idag gäller enligt 33 § andra stycket LAS att en arbetsgivare kan få en sjuk 

arbetstagare att lämna sin anställning när denne får rätt till hel sjukersättning i enlighet 

med reglerna i SFB. Arbetsgivaren ska då ge arbetstagaren besked om detta så snart 

arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning. 

 Denna reglering tar sin utgångspunkt i bestämmelsen 33 kap. 6 § SFB, i vilken 

anges att arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt på så sätt att den försäkrade 

inte bedöms kunna återfå sin arbetsförmåga. Det tidigare kravet på hel sjukersättning 

som inte är tidsbegränsad ändrades, då tidsbegränsad ersättning numera faller under 

aktivitetsersättningen i 33 kap. 7 § SFB och därmed utanför regleringen i LAS. För rätt 

till aktivitetsersättning krävs att nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Vid 

beslut om sjukersättning har Försäkringskassan ett åliggande att genomföra en 

                                                           
111 Prop. 2001/02:84 s. 108. 
112 Prop. 2007/08:136 s. 103. 
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efterkontroll av den försäkrades arbetsförmåga inom en period av tre år i enlighet med 

33 kap. 17 § SFB.113 

 Tilläggas kan att omskrivningen stadigvarande nedsatt arbetsförmåga brukar förstås 

som en nedsättning som är bestående i högre utsträckning än det tidigare begreppet 

varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Detta kan bland annat utläsas av bestämmelsen i 33 

kap. 6 § SFB, där det direkt framgår att det för rätten till sjukersättning krävs att 

rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade arbetstagaren 

återfår sin arbetsförmåga. 

 I förarbetena till lagändringen beskrevs omskrivningen stadigvarande nedsatt 

arbetsförmåga såsom fall av kroniska sjukdomar eller irreversibla skador där varken 

medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering kunde anses leda till att den försäkrade 

skulle återfå sin arbetsförmåga.114  

 Arbetstagarens anställning upphör, som ovan nämnt, då arbetsgivaren har fått 

kännedom om beslutet om sjukersättning och därmed underrättat arbetstagaren. I AD 

2007 nr 40 uppkom frågan när arbetsgivaren hade rätt att säga upp en sjuk arbetstagare i 

enlighet med 33 § andra stycket LAS. Den sjuke arbetstagaren hade av 

Försäkringskassan erhållit ett beslut om hel sjukersättning. Arbetstagaren hade dock 

överklagat detta beslut. Arbetsdomstolen pekade härvid på den princip som lagregeln 

bygger på, nämligen den att arbetsgivarens ansvar gentemot den anställde upphör så 

snart denne har beviljats hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad. Förutsättningarna 

gäller också enligt denna bestämmelse i de fall beslutet om sjukersättning har fattats 

mot den anställdes vilja. Det krävs dock att det står klart att sjukersättning har beviljats 

och därmed ärendet om sjukersättning har blivit slutligt avgjort. Detta kräver också att 

tiden för överklagan har avvaktats. I denna situation kunde arbetsgivaren inte åberopa 

33 § andra stycket LAS, då arbetstagaren hade överklagat Försäkringskassans beslut. 

Därmed ansåg domstolen att arbetsgivaren inte hade rätt att avsluta anställningen förrän 

det förelåg ett lagakraftvunnet beslut om hel sjukersättning utan tidsbegränsning. 

 Enligt 33 kap. 9 § SFB kan sjukersättning (liksom även aktivitetsersättning) 

beviljas enligt olika förmånsnivåer om hel sjukersättning (100 procent), tre fjärdedels 

sjukersättning (75 procent), halv sjukersättning (50 procent) eller en fjärdedels 

sjukersättning (25 procent).115 Dessa nivåer av partiell sjukersättning innebär att 

                                                           
113 Regleringen motsvaras av 7 kap. 3 b § AFL. 
114 Prop. 2007/08:136 s. 88. 
115 Dessa motsvaras av regleringen i tidigare 7 kap. 2 § AFL. 
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Försäkringskassan har bedömt att det föreligger en varaktig nedsättning av den 

försäkrades arbetsförmåga. I enlighet med ordalydelsen i 33 § andra stycket LAS 

omfattas situationer av partiell sjukersättning inte av regleringen, vilket innebär att en 

arbetsgivare inte har rätt att avsluta en anställning utan att saklig grund föreligger. 

 I AD 2010 nr 3 diskuterade Arbetsdomstolen huruvida ett beslut om partiell 

sjukersättning kunde påverka intresseavvägningen vid bedömningen om saklig grund. 

Fallet gällde en arbetstagare som beviljats en fjärdedels sjukersättning. I samband med 

beslutet om sjukersättningen sade arbetsgivaren upp arbetstagaren sedan hon innan 

uppsägningstillfället avböjt ett erbjudande om en anställning om 75 procent av heltid. 

Tvisten gällde huruvida arbetstagaren hade rätt att behålla sin heltidsanställning eller 

om bolagets uppsägning var sakligt grundad. 

 Arbetsdomstolen framhöll att det med anledning av Försäkringskassans beslut om 

sjukersättning ansågs utrett att arbetstagaren hade en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. 

Vidare menade domstolen att en arbetstagares arbetsförmåga som beskrivs som 

varaktigt nedsatt innebär att arbetstagaren normalt inte kan förväntas återfå 

arbetsförmågan. En arbetsgivare som har rätt att avsluta ett anställningsförhållande vid 

ett beslut om hel sjukersättning har bedömts inneha ett större intresse att kunna avsluta 

anställningen än en arbetstagare att behålla sin anställning. Domstolen konstaterade 

dock att lagstiftaren inte hade uttalat sig till dessa bestämmelser i förarbetena huruvida 

regleringen om partiell sjukersättning bör påverka anställningsskyddet. 

Arbetsdomstolen menade att när nedsättningen har bedömts såsom varaktig bör en 

arbetsgivares intresse av att kunna anpassa anställningsavtalet till arbetstagarens 

faktiska arbetsförmåga vara större än arbetstagarens intresse av att eventuellt kunna 

återgå till en heltidsanställning hos arbetsgivaren. Parterna har trots allt alltjämt 

möjlighet att i framtiden avtala om förändrat arbetstidsmått. 

 

3.6 1978 års arbetsmiljölag 

3.6.1 Allmänt om det arbetsmiljörättsliga rehabiliteringsansvaret 

Vid ikraftträdandet av AML den 1 juli 1978 fanns det endast reglering avseende 

arbetsanpassning och rehabilitering i 2 kap. 1 § andra stycket AML och 3 kap. 3 § andra 

stycket AML. Dessa bestämmelser fastslog att arbetsgivaren var skyldig att anpassa 
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förhållandena på arbetsplatsen till arbetstagarnas förutsättningar i både fysiskt som 

psykiskt hänseende samt även till den enskildes förutsättningar för arbetet.116 

 Den 1 januari 1986 trädde en ändring i 6 kap. 9 § AML i kraft, vilken innebar att 

skyddskommittén på arbetsplatsen fick till uppgift att arbeta för en organiserad 

anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Vikten av ett ökat engagemang från olika 

institutioner i samhället underströks genom införandet av en ny bestämmelse i 

arbetsmiljöförordningen (1977:1166) (AMF). Denna 8 a § AMF fastslog att både 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick rätt att delta i anpassnings- och 

rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen. Detta medförde i praktiken ett ökat 

engagemang från Försäkringskassan, medan det från Arbetsförmedlingen minskade.117 

 Idag återfinns de centrala bestämmelserna i 3 kap. 2 a § AML samt 3 kap. 3 § 

AML. Dessa behandlar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i form av 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen likväl som 

arbetsgivarens skyldighet att genom anpassningsåtgärder tillgodose den enskilde 

arbetstagarens förutsättningar för arbetet på arbetsplatsen. Vidare ska framtida sjukdom, 

skador och olycksfall förhindras genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 

med bestämmelserna i 3 kap. 2 § AML och 3 kap. 2 a § AML.118 

 Det är den gängse uppfattningen att AML innehåller ett ekonomiskt perspektiv 

genom att en arbetsanpassningsåtgärd inte ska kunna krävas av arbetsgivaren om den 

skulle anses ekonomiskt oförsvarlig. Bedömningen ska göras utifrån verksamhetens 

resurser och förutsättningar. Detta är dock något som Arbetsdomstolen bortsåg ifrån i 

avgörandet AD 1996 nr 115. Arbetsgivarsidan anförde att de av arbetsgivaren vidtagna 

rehabiliteringsåtgärderna från dess början till uppsägningen av den anställde hade kostat 

arbetsgivaren drygt 500 000 kr. Arbetsdomstolen fann att det inte förelåg saklig grund 

för uppsägningen, utan att ta ställning till uppgiften. 

 

3.6.2 Samspelet mellan AML och SFB 

I 3 kap. 2 a § tredje stycket AML finns en uttrycklig koppling till arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar i 30 kap. SFB. Bestämmelsen fastslår att arbetsgivaren ska 

tillgodose att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

för fullgörandet av de uppgifter som tillkommer denne enligt AML och 30 kap. SFB. 

                                                           
116 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 17. 
117 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 18. 
118 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 24. 
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Som tidigare nämnt finns det inget sanktionssystem knutet till arbetsgivarens 

skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder enligt SFB. I 30 kap. 6 § andra stycket SFB 

finns dock en explicit hänvisning till AML, vilket i sig torde kunna aktualisera 

Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar. Sambandet mellan arbetsgivarens åtgärdsansvar i 

SFB och organisationsansvar i AML må vara otydligt, men det tillkommer 

Arbetsmiljöverket att kunna uppställa krav som är knutna till organisationsfrågorna hos 

den enskilde arbetsgivaren genom risken om framtida förelägganden. Brister i 

åtgärdsansvaret skulle i princip kunna grunda sig i brister vad gäller organisationen av 

rehabiliteringsverksamheten. Det ska dock understrykas att Arbetsmiljöverket inte kan 

ingripa i enskilda rehabiliteringsärenden enligt regleringen i AML, då denna är en 

offentligrättslig lagstiftning. Det tillsynsansvaret faller i stället på Försäkringskassan.119 

 Enligt 6 kap. 6 a § AML kan dock skyddsombudet på arbetsplatsen begära 

påtryckning av Arbetsmiljöverket avseende en bristande arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet hos en arbetsgivare. Detta kan också avse ett enskilt fall. 

Skulle inte arbetsgivaren efterkomma skyddsombudets begäran kan denne vända sig till 

Arbetsmiljöverket som efter framställan ska pröva om föreläggande eller förbud ska 

meddelas i enlighet med 7 kap. 7 § AML.120 Det ska dock understrykas att på grund av 

lagens offentligrättsliga natur kan kraven avse ett ärende med en enskild arbetstagare, 

men i dessa fall knyts kravet till arbetsplatsen ifråga och därmed inte till individen.121 

 Det ska tilläggas att arbetsgivaren inte får hindra skyddsombudet i sitt arbete enligt 

6 kap. 10 § AML. Detta är den enda skadeståndssanktionerade regeln i AML. Därmed 

går det inte att framställa skadeståndskrav enbart av den anledningen att arbetsgivaren 

inte fullgör sin skyldighet vad gäller arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamheten 

på arbetsplatsen i 3 kap. 2 a § AML och 3 kap. 3 § AML.122 

 Arbetsmiljöverket ska således betrakta arbetsgivarens verksamhet som sådan. 

Därmed är kopplingen mellan SFB och AML viktig, då det är den enda 

sanktionsmöjlighet gentemot arbetsgivare som är knuten till SFB. Detta innebär att 

Arbetsmiljöverket principiellt sett kan agera mot arbetsgivare som inte har en fullgod 

                                                           
119 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 107 och s. 114. 
120 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 148. Se här också avgörandet AD 1997 nr 115 där 
en handläggare hos Försäkringskassan tog kontakt med Yrkesinspektionen i Malmö, då denna ansåg att 
kommunen inte uppfyllde sitt anpassnings- och rehabiliteringsansvar enligt AML. 
121 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 114. 
122 Broman, Ericson, Öhrn, Rehabiliteringsansvaret, s. 148. 



 

 
 

41 

rehabiliteringsorganisation, men även indirekt vid arbetsgivarens försummelse att 

fullfölja dennes åtgärdsansvar i enlighet med SFB.123 

 Vad gäller skiljelinjen mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och anpassning av 

arbetsplatsen kan den vara svår att utröna. Lagstiftaren förde dock ett resonemang kring 

detta i förarbetena till ändringarna i AFL innan införandet av 1991/1992-års 

rehabiliteringsreform. Rehabilitering ur ett socialförsäkringsrättsligt perspektiv avser 

åtgärder för att kunna uppnå målet med rehabiliteringen. Det kan uppnås med 

förändringar av den enskilde arbetstagarens förhållanden på arbetsplatsen, genom 

exempelvis ändrad arbetsorganisation eller arbetsträning. Det är den enskilde 

arbetstagaren som står i centrum och det är dennes förutsättningar som ska styra 

rehabiliteringsprocessen.124 

 Även i förarbetena till ändringarna i AML fördes ett resonemang vad gäller denna 

gränsdragning. Där anges att begreppen arbetsmiljöanpassning och rehabilitering 

kompletterar varandra. Rehabiliteringsbegreppet handlar om den yrkesinriktade 

rehabiliteringsinsatsen för vilken arbetsgivaren har ansvaret. Åtgärder som här kan bli 

aktuella är exempelvis utbildning eller arbetsträning. Begreppet arbetsanpassning syftar 

på ändringar i den yttre arbetsmiljön och kan bl.a. avse tekniska hjälpmedel, ändringar i 

arbetsmiljön eller arbetsorganisationen. Dessa begrepp går dock hand i hand, då en 

anpassning av arbetsmiljön ofta är en förutsättning för en framgångsrik rehabilitering.125 

                                                           
123 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 107. 
124 Prop. 1990/91:141 s. 88. 
125 Prop. 1990/91:140 s. 46. 



 

 
 

42 

 

4 Analys och avslutande kommentarer 
 

4.1 Samspelet mellan socialförsäkringsrätten och arbetsrätten vid sjukersättning 

Utgångspunkten avseende samspelet mellan socialförsäkringsrätten och arbetsrätten vid 

sjukersättning återfinns uttryckligen i 33 § andra stycket LAS. Det krävs att den sjuke 

arbetstagaren har beviljats hel sjukersättning från Försäkringskassan för att 

arbetsgivaren ska kunna friställa denne utan vidare i enlighet med denna bestämmelse. 

Föreligger inget sådant beslut aktualiseras anställningsskyddet mot bakgrund av 

regleringen i 7 § första stycket LAS med kravet om saklig grund för uppsägning. 

 Enligt departementschefens uttalande i förarbetena till 1974-års LAS gäller 

huvudregeln att sjukdom inte utgör saklig grund för uppsägning. Därmed aktualiseras 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS. Det är också här 

samspelet kommer in i bilden, då omplacering fungerar som en del – om än fristående – 

i det arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete som ligger på arbetsgivarens ansvar 

utifrån arbetsmiljörättsliga såväl som socialförsäkringsrättsliga regler på området. 

 Dessa regler har genom Arbetsdomstolens arbete vad avser bedömning för saklig 

grund kompletterats, förtydligats och anpassats under tidens gång. Lagstiftaren har 

genom de ändringar som företagits i sjukförsäkringen valt att lägga allt större ansvar 

vad gäller sjuka arbetstagare på arbetsgivarna genom att stärka anställningsskyddet. 

Detta steg valde lagstiftaren genom framför allt rehabiliteringsreformen under början av 

1990-talet när sjuktalen steg allt högre och blev en för stor belastning för den svenska 

staten. Balansen mellan ett realistiskt anställningsskydd och arbetsgivarnas ansvar har 

ändrats genom olika mekanismer såsom exempelvis ersättandet av pensionsförmånen 

förtidspensioneringen med sjukersättningen som en del av sjukförsäkringssystemet, där 

beslut kontrolleras återkommande av Försäkringskassan. Därmed har också balansen 

mellan anställningsskyddet och arbetsgivarens ansvar utformats till arbetstagarens 

fördel på arbetsgivarnas bekostnad. 

 Det framgår ur motiven att lagstiftaren har resonerat kring en eventuell 

arbetsrättslig lösning i frågan. Den utredning avseende en eventuell arbetsrättslig 

reglering som vidtogs i samband med 2007-års reformering av AFL diskuterade ett 

överförande av regleringen kring arbetsgivaransvaret vid rehabiliteringsutredning och 

efterföljande rehabiliteringsinsatser från dåvarande AFL till AML. Detta har dock 
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kommit att uteslutas, då det ansågs medföra komplikationer ur ett lagtekniskt 

perspektiv. En reglering i AML skulle endast kommit att omfatta personer som redan 

befann sig i anställning medan övriga sjukskrivna skulle ha uteslutits ur regleringen. 

Två olika regleringar var ingenting lagstiftaren ansåg ändamålsenligt att överväga. 

 Därmed ligger fortfarande ett stort ansvar på Arbetsdomstolen att fortsätta 

komplettera, förtydliga och anpassa reglerna till de individuella situationerna som 

förekommer i rättspraxis. 

 

4.2 Slutsatser ur Arbetsdomstolens ställningstaganden 

Vid en återblick av Arbetsdomstolens rättspraxis sedan 1970-talet till dagens dato, 

framgår inte bara att föremålet för prövningarna har ändrats från rena bedömningar 

avseende saklig grund för arbetsgivarens uppsägning av den sjuke arbetstagaren till 

bedömningar huruvida arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar innan 

uppsägningen vidtogs. Även karaktären av sjukdomarna har ändrats. 

 Under 1970-talet bottnade många uppsägningar i de tvister som fördes till 

Arbetsdomstolen i arbetstagarens alkoholism. Arbetsdomstolen förhöll sig strikt till 

lagstiftarens vägledande kommentarer i förarbetena till 1974-års LAS. Här uttalade 

också domstolen ett principiellt uppsägningsförbud i samband med arbetstagares 

sjukdom, vilket var i linje med lagstiftarens intentioner. 

 Rättsfallen från 1980-talet är inte många i detta hänseende. De mest avgörande i 

detta sammanhang förtydligar arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och ansvaret att 

genomföra en noggrann utredning vad gäller omplaceringsmöjligheterna. Vidare fastslår 

domstolen relevansen av förarbetenas betydelse till 1974-års LAS.  

 Under 1990-talet behandlar de flesta rättsfallen ur Arbetsdomstolens rättspraxis 

frågan huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. Flertalet av 

rättsfallen berör förslitningsskador eller skador som har uppkommit i samband med 

utförandet av arbetsuppgifter. Det är också här som en vändning i domstolens 

resonemang blir synlig. 

 Förarbetena till 1991/1992-års rehabiliteringsreform har varit tydligt formulerade 

avseende arbetsgivarens arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar inom ramen för 

sin verksamhet. Vidden därav har dock inte varit lika tydligt formulerat. 

Arbetsdomstolen har under denna period och framåt, till stor del inom ramen för sitt 

arbete, fått arbeta med att förtydliga och precisera det ansvar som har lagts på 

arbetsgivarna, men även det ansvar som har lagts på arbetstagarna. I enlighet med 
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motiven till rehabiliteringsreformen ska rimligheten avgöras mot bakgrund av 

omständigheterna i det enskilda fallet och detta är också något som Arbetsdomstolen 

har fått arbeta efter i sin utredningar. Omständigheterna i rättspraxis är trots allt olika 

från rättsfall till rättsfall, även om grunddragen i mångt och mycket utmynnar i liknande 

resonemang. 

 Med tiden har Arbetsdomstolens arbete, vad särskilt avser bedömning för saklig 

grund, inte bara kompletterats och förtydligats under tidens gång, utan även anpassats 

på så sätt att en liten men tydlig förskjutning kan skönjas. 

 Det som tydligast framgår ur Arbetsdomstolens rättspraxis från denna tid är en 

begränsning av arbetsgivaransvaret i samband med uppsägning på grund av 

arbetstagares sjukdom. Domstolen konstaterade att förarbetena inte ger stöd för att 

arbetsgivaren ska åläggas ett längre gående ansvar för arbetstagarens rehabilitering än 

att denne ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Med detta överlämnas det 

överskridande ansvaret till samhällets övriga institutioner såsom Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 

 Det är tydligt att lagstiftaren, genom ett markerande i motiven till ändringarna som 

genomfördes i AFL som AML under 1990-talet, ville understryka arbetsgivaransvaret. 

Detta också i samband med arbetsgivarnas omplaceringsskyldighet. Därmed uttalade sig 

lagstiftaren inte enbart avseende ansvaret inom ramen för rehabiliteringsverksamheten, 

utan även för det ansvar som arbetsgivaren har enligt LAS. 

 Även här fastslog Arbetsdomstolen en begränsning av arbetsgivarens ansvar.  

Domstolen har här uttalat att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att inrätta en 

särskild befattning utöver de befattningar som redan finns i arbetsgivarens verksamhet. 

Inte heller är arbetsgivaren skyldig att vidta anpassningsåtgärder som skulle innebära 

praktiska och organisatoriska svårigheter. 

 Vad gäller arbetstagarnas ansvar avseende medverkan i rehabiliteringsåtgärder 

konstaterade lagstiftaren att bristande medverkan skulle kunna innebära 

socialförsäkringsrättsliga konsekvenser under Försäkringskassans tillsyn. Här tog 

Arbetsdomstolen steget ur ett arbetsrättsligt perspektiv och uttalade att en bristande 

medverkan kunde klassas som arbetsvägran och arbetsgivaren kan därmed anses ha 

uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. I slutändan kan arbetstagaren riskera sin anställning. 

 Vad gäller partiell sjukersättning har inte lagstiftaren kommenterat hur detta bör 

påverka anställningsskyddet. Här menade Arbetsdomstolen i senare rättsfall att en 

partiell nedsättning som bedöms såsom varaktig bör innebära att arbetsgivarens intresse 
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av att anpassa anställningsavtalet väger tyngre än arbetstagarens intresse av att 

eventuellt kunna återgå till en heltidsanställning någon gång i framtiden. Därmed har 

arbetsgivaren rätt att anpassa anställningsavtalet till arbetstagarens arbetsförmåga. 

 Under senare år har utredningarna talat om en påfallande högt andel av ohälsotalet 

som grundar sig i psykisk ohälsa. Huruvida detta är något som kommer komplicera 

sakliggrundbedömningen mot bakgrund av regelverket kring sjukersättning är något 

som framtiden får utvisa. 

 

4.3 Avslutande kommentarer 

Lagstiftaren har genom de ändringar som har skett inom ramen för den offentligrättsliga 

såväl som försäkringsrättsliga regleringen utformat en ram avseende arbetsgivarens 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar. Denna samspelar med reglerna för 

sjukersättning när sakliggrundbedömningen avseende uppsägning vid arbetstagares 

sjukdom ska aktualiseras. När så Arbetsdomstolen träder in i bilden har domstolen haft 

att förhålla sig till denna ram. 

 Det framgår ur motiven att lagstiftaren har resonerat kring en eventuell 

arbetsrättslig lösning i frågan. Detta har dock kommit att uteslutas, vilket leder till att 

Arbetsdomstolen har varit den instans som har haft till uppgift att anpassa denna ram till 

förutsättningarna i samhället. För mig synes situationen vara som så att 

Arbetsdomstolen genom historiens gång har bedömt rättsläget utifrån lagstiftarens 

intentioner samtidigt som den har balanserat utifrån ett ekonomiskt perspektiv i 

samhället. Ramen har inte förskjutits långtgående, utan i mångt och mycket har 

arbetsgivaransvaret anpassats genom olika inskränkningar med anledning av samhällets 

och arbetsgivarens faktiska kompetens att kunna bära ansvaret för den enskilde 

arbetstagaren. Det är, enligt min uppfattning, en välmotiverad förskjutning som liksom 

ett verktyg kan fånga upp en orimlig belastning snabbare än lagstiftaren kan utreda och 

genomföra lagändringar. Tendensen hos Arbetsdomstolen synes därmed ha gått ifrån en 

arbetstagarvänlig till en arbetsgivarvänlig inställning.  

 Det är också logiskt att det sker en förskjutning av den ram som lagstiftaren har lagt 

till grund för bedömningen i dessa frågor. Vid utformningen av lagstiftningen är det en 

omöjlighet att förutse alla de omständigheter och situationen som kommer uppdagas i 

rättspraxis. Lagstiftaren kan endast ge en vägledning avseende hur olika situationer ska 

bedömas, men det kan aldrig ske på detaljnivå. 
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Arbetsdomstolen har utformat en väl fungerande ram som är anpassad till den ram som 

har lagts ned inom försäkringsrätten och dess förhållande till arbetsrättslig lagstiftning. 

Området är snårigt, lagstiftningstekniskt, och det är i rättspraxis som missförhållanden 

snabbast blir tydliga och snabbast fångas upp. En förskjutning av ramen fungerar också 

som en fingervisning åt lagstiftaren hur situationen ser ut på arbetsmarknaden och vad 

som i framtiden behöver förtydligas, revideras och möjligen även ändras. 

 Avslutningsvis ska den utvecklingen i sjukfrånvaron noteras som enligt årets 

budgetproposition har stabiliserats sedan år 2010 från att tidigare varit en av de högsta i 

världen. En intressant fråga som uppkommer i samband härmed, mot bakgrund av den 

utveckling som har skett i lagstiftningen, är huruvida detta de facto innebär att 

arbetstagarna i Sverige är friskare än tidigare. Detta är dock en fråga som inte ligger 

inom ramen för denna uppsats. 
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