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Sammanfattning  
Vid uppsägning av personliga skäl finns det en tro hos arbetsgivare att det är omöjligt 

att säga upp en anställd. Syftet med denna uppsats var att utforska vilket ansvar arbets-

givaren har gentemot en anställd som har drog- och alkohol problematik, genom lagtext, 

föreskrifter, domstolspraxis och doktrin. Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet, 

enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken. Arbetsmiljölagen är en resultatin-

riktad ramlag vars syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt uppnå en 

god arbetsmiljö. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Det förstärkta 

anställningsskyddet på grund av sjukdom, innebär att arbetsgivaren inte har en saklig 

grund för uppsägande på grund av personliga skäl, så länge arbetsgivaren inte har upp-

fyllt kraven inom ramen av det förstärkta anställningsskyddet. Det är svårt att genast 

överblicka läget och komma fram med en lösning i just det enskilda fallet. Praxisen som 

Arbetsdomstolen har behandlat är svåröverskådlig. Trots att det är otydligt hur långt 

ansvaret sträcker för arbetsgivaren, finns det vissa åtgärder arbetsgivaren kan göra, för 

att på bästa sätt undvika problem. 
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Förkortningar 
 

AD Arbetsdomstolens domar 

AFS  Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 

AML Arbetsmiljölagen 

AV Arbetsmiljöverket 

SFB  Social försäkringsbalken 

MBL  Medbestämmande lagen 
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prop.  Proposition 

SFS Svensk författningssamling 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid uppsägning på grund av personliga skäl finns det en utbredd tro hos arbetsgivare att 

det i princip är omöjligt att säga upp en anställd. Denna mytbildning beskriver Glavå 

som ett argument till att luckra upp anställningsskyddet och att minska viljan hos ar-

betsgivare att nyanställa. Målen som Arbetsdomstolen har behandlat är svåröverskådli-

ga då det är många fall med individuella förutsättningar. Svårigheterna kan härledas till 

den avvägningsnorm som finns i begreppet saklig grund.
1
 Detta medför att det kan för 

många arbetsgivare och arbetstagare  skapats osäkerhet kring vad som gäller vid drog- 

och alkoholproblem, rehabilitering och uppsägning.   

1.2 Syfte 
Detta arbete syftar till att utreda arbetsgivarens  ansvar  för rehabilitering och anställ-

ningsskydd vid drog- och annan missbruksproblematik på arbetsplatsen. Rapporten äm-

nar således försöka besvara: Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar och skyldighe-

ter med avseende en arbetstagare som missbrukar alkohol och/eller droger? Vilka regler 

behandlar detta? Vad finns det möjlighet att säga upp på grund av personliga skäl? 

Finns det tillfällen då en uppsägning av en sjuk missbrukande arbetstagare kan vara 

berättigad? När kan ett avsked av dessa personer ske? 

1.3 Metod och avgränsningar 

I rapporten används den vanliga juridiska metoden, det vill säga lag, förarebeten, praxis 

och doktrin har studerats. Det har även använs föreskrifter som behandlar Arbetsmiljö-

lagen (AML) och kommentarer från arbetsmiljöverket. Det har fr.o.m. 1 jan 2011 ska-

pats en Socialförsäkringsbalk (SFB) som påverkar uppsatsen på så vis att litteratur som 

använts har hänvisat till gamla lagrum men rent praktiskt, har skapandet av socialför-

säkringsbalken inte haft någon betydelse inom rehabiliteringen. Det är numera det 30 

kapitlet i SFB som behandlar rehabilitering. Uppsatsen avser att avhandla regler inom 

Sveriges gränser och beskriva det svenska systemet. Avgränsningen är att inte behandla 

nivåerna på sjuk- eller rehabiliteringspenning utförligt utan endast kortfattat behandla 

reglerna kring dessa. Denna uppsats ämnar inte utreda närmare vad gäller enskilda be-

handlingsformer i de fall rehabiliteringsskyldighet föreligger. Uppsatsen kommer att 

utgå från antagandet att arbetstagaren innehar en tillsvidareanställning och ett anställ-

ningsförhållande finns mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

1.4 Disposition 

I den inledande delen, kap 1.1-1.3 finns grunderna till varför arbetet överhuvudtaget 

framtagits samt vad det avser att resultera i. Därefter följer rapportens huvuddel, där 

redovisa och återberätta de fakta vilken rapportens slutsatser vilar på. Slutligen återfinns 

analys- och diskussionsdelen där författarens reflektioner inom det upptagna ämnet åter-

finns samt rekommendationer till arbetsgivare vilka upplever sig ha behov av att säga 

upp personal på grund av personliga skäl. 

                                                           

 

1
 Glavå, M. Arbetsrätt. 2:a upplagan. Studentlitteratur 2011 s 468-469. 
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2. Historik 
Det var mellan 1870 till 1900 det stora industriella genombrottet skedde och det skapa-

des fabrikssystem, ångkraft och mekanisering. Sågverks-, pappers-, massa- och verk-

stadsindustrin expanderade fort. Förändringen i arbetsmiljön skedde snabbt; när man väl 

blev medveten om arbetsmiljörisker, uppfanns nya maskiner och tekniker och nya pro-

blem uppstod återigen.
2
  Eftersom industrin var ung, var arbetskraften och arbetsledarna 

oerfarna, vilket i sin tur ledde till många arbetsolyckor. Dåvarande regler och lagar 

inom industrin var bristfälliga, den första generationen industriarbetare var inte vana att 

arbeta med ny teknik och nya maskiner, liksom även arbetstider på fabrikerna som var 

mer precisa än dessförinnan. Men det som framför allt saknades  hos båda parter var 

kunskap och medvetenhet om de risker och faror som fanns vid arbetet och hur dessa 

skulle förebyggas.
3
  

Några arbetsmiljöregler förekom inte i någon större utsträckning. Det tillsattes en ar-

betsförsäkringskommitté år 1884, som kom att i sitt betänkande 1888 föreslå ett skydd 

mot ohälsa och olycksfall inom den industriella verksamheten.
4
 Yrkesfarelagen kom 

1889; den var svagt utformad men  fick ändå en principiell betydelse: nu kunde den 

statliga inspektionen kontrollera att industrin uppfyllde kraven och normerna. Vid miss-

förhållanden kunde dock endast länsstyrelsen ingripa genom att ålägga arbetsgivarna att 

korrigera problemen.
5
 Både de fackliga sammanslutningarna och kollektivavtalen hade 

nu börjat få en viss utbredning, 1898 slogs ett antal fack samman då Landsorganisatio-

nen i Sverige (LO) bildades och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) bildades 1902 

som bestod av arbetsgivarna. Decemberkompromissen slöts 1906 mellan LO och SAF 

gällde bland annat arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, samt föreningsrätten
6
 

Innan regeringen 1905 tillsatte en arbetsfarekommitté vars rättsliga resultat bland annat 

förbjöd kvinnligt nattarbete, hade regler om ersättning vid olycksfall, skydd för minder-

åriga och kvinnor tillkommit år 1900. År 1912 trädde arbetarskyddslagen i kraft och 

ersatte yrkesfarelagen. Från och med denna tidpunkt började de sanitära förhållandena 

på arbetsplatsen uppmärksammas, liksom de faror som yrkessjukdomarna utgjorde. 

1925 lades ett nytt förslag fram, vars innebörd var att revidera arbetarskyddslagen från 

1912. Revideringen innebar att nu skulle jordbruket inkluderas, minimiåldern för arbete 

i gruvor skulle höjas till 16 år, möjligheten att arbetarna skulle kunna utse lokala 

skyddsombud och att arbetarna nu skulle få en veckas semester. Arbetsmiljöfrågorna 

kom således återigen att bli aktuella under 20-talet då arbetsolyckorna ökade och lagen 

om olycksförsäkring från 1918 gjorde att kostnaderna för arbetsgivarna inom industrin 

ökade kraftigt.  Sveriges arbetsmiljöarbete blev påverkat utifrån internationellt håll och 

medförde att en yrkessjukdomslag som trädde i kraft. Denna lag behandlade sjukdomar 

uppkomna i arbetsmiljön t.ex. sjukdomar uppkomna i samband med exponering av 

kvicksilver, bly och röntgenstrålning . I och med Saltsjöbadsavtalet 1938 tog LO och 

SAF initiativ till att lösa upp den osäkerhet som fanns mellan de bägge parterna, samt 

de ostabila politiska förhållandena som rådde. Avtalet innehöll viktiga delar såsom in-

                                                           

 

2
 Lundh, C & Gunnarsson, C. Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning, Ett historiskt per-

spektiv. Studentlitteratur 1987s 39 
3
 Lundh,  s 40 

4
 Lundh,   s 45 

5
 Günzel, M & Zanderin, L. Arbetsmiljörätt och rehabilitering. 2:a uppl. Liber AB. 2009s 14 

6
 Glavå, s 34 
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rättandet av arbetsmarknadsnämnden vars uppgift var att utreda begränsningarna i 

stridsåtgärder.  Det avtalades om regler för underrättelse inför en uppsägning och rätten 

att få en uppsägning prövad i arbetsmarknadsnämnden.
7
  

LO och SAF gjorde tillsammans en utredning och kom 1942 överens om rekommenda-

tioner kring lokala säkerhetstjänstens organisation. En del i Saltsjöbadsavtalet var att 

arbetsplatser med mer än 10 arbetstagare hade det lokala arbetarskyddet rätt att utse ett 

skyddsombud och att skyddsombudet skulle få ersättning för förlorad arbetstid vid ut-

övandet av sina uppgifter. Fanns det 100 eller fler arbetstagare på arbetsplatsen skulle 

en säkerhetskommitté utses och regler för kommittén skapades.
8
 Efter två betänkanden 

från 1938 års Arbetarskyddskommitté vars uppdrag var revidera lagen från 1912 utfär-

dades 1949 års arbetarskyddslag och arbetarskyddskungörelse. De innehöll bland annat 

regler om raster och pauser, skadeståndsskyldighet vid trakasserier mot skyddsombud, 

obligatoriska skyddsombud vid mer än 5 arbetstagare och säkerhetskommitté när det var 

fler än 100 arbetare.
9
 Samma år skapades Arbetarskyddsstyrelsen vars uppgift blev att 

överta Riskförsäkringsanstaltens uppgift att vara chefsmyndighet för Yrkesinspektio-

nen. Arbetarskyddsstyrelsen övertog även Arbetsrådets uppgifter gällande tillämpning-

en av lagstiftningen om arbetstiden.
10

 

Fram till mitten av 70-talet fortsatte arbetet med arbetsmiljön efter de riktlinjer som 

skapades under 40-talet. Företagsvården integrerades med företagens skyddsorganisa-

tion.
11

 Det var nu inte längre bara arbetsplatsolyckor och yrkessjukdomar som det foku-

serades på utan det började även ses till den förebyggande delen av arbetsmiljön. Psyko-

logiska och sociala faktorer tillkom också vilket medförde en bredare bild av arbetsmil-

jön i stort.
12

 1963 kom arbetarskyddslagen att inkludera alla arbetstagare dvs. även den 

offentliga sektorn innefattades. Det började nu ställas krav på arbetsmiljön, 1970 tillsatt 

statliga Arbetsmiljöutredningen. Det var statliga Arbetsmiljöutredningen uppdrag att 

modernisera lagstiftningen och lägga fram hur den statliga verksamheten skulle göras 

om för att effektiviseras och förbättras.  

Arbetsmiljöutredningen kom i ett del betänkande (SOU 1972:86) med ändringsförslag 

angående partssamverkan i de lokala skyddsorganisationerna, skyddsåtgärder på ge-

mensamma arbetsställen, förhandsgranskning av arbetslokaler, sanktionssystemet och 

tillsynsverksamheten. Efter betänkandet och arbetet omfattande remissbehandlingar 

utarbetades det en proposition 1973:130 som innehöll förändringar för bättre arbetsmil-

jö och ändringar i skyddslagstiftningen. 1976 kom slutbetänkandet och även denna gång 

skedde en omfattande remissbehandling innan prop. 1976/77:149 kunde röstas igenom i 

riksdagen och Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft 1 juli 1978.
13

  

1986 ändrades AML och skyddskommittén fick i uppdrag att se till att organisera hur 

anpassning och rehabiliteringsverksamhetens skulle bedrivas. 1991 förändrades AML 

på flera punkter syftet för ändringen var att effektivisera arbetsmiljöarbetet och integre-

                                                           

 

7
 Glavå, s 37-38 

8
 Günzel, s 15 

9
 Günzel, s 16 

10
 Gullberg, H & Rundkvist, K-I. Arbetsmiljölagen i Lydelse den 1 januari 2010 kommentarer och för-

fattningar. 15:e uppl. Norstedts Juridik AB. 2010. (www.nj.se/zeteo) kap 1 
11

 Günzel, s 17 
12

 Lundh, s 108 
13

 Gullberg, Arbetsmiljölagen kap 1 
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ra i den dagliga verksamheten. Arbetsgivaren fick nu en mer uttalad skyldighet att upp-

fylla kraven på rehabiliteringsåtgärder.
14

 AML har reformerats ett antal gånger sen 1991 

och de förändringar som är gjorda som är av relevans kommer att beskrivas länge fram i 

framställningen.  

 

 

  

                                                           

 

14
 Günzel, s 107 
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3 Arbetsmiljölagen 

3.2.1 Allmänt om arbetsmiljölagen 

AML är en resultatinriktad ramlag vars syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet, samt uppnå en god arbetsmiljö. AML fordrar att flera parter är med och samar-

betar för att uppnå bästa resultat på central, regional och lokal nivå. Parterna kan vara 

bl.a. arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och tillsynsmyndigheter. Eftersom AML 

är en ramlag finns det förordningar (AFS) för att förtydliganden av vad som krävs och 

råd hur de kan uppfyllas. Förordningarna är utfärdade av Arbetsmiljöverket (AV), för-

ordningarna publiceras årligen i nummerföljd i AV:s författningssamling. Arbetsmiljö-

verket på regional nivå och tillsynsmyndigheter på den lokala nivån kan på ett konkret 

sätt fylla ut AML med ett lämpligt innehåll på arbetsplatsen i enskilda fall. Förordning-

arna kan göras straffsanktionerade och brott mot dessa kan innebära fängelse, böter eller 

sanktionsavgift.
15

  

I AML:s tredje kapitel finns det regler om arbetsgivarens rehabiliteringsarbete på ar-

betsplatsen och det kan krävas åtgärder för förebyggande syfte att minska riskerna för 

olyckor eller ohälsa.
16

  Det finns förutom AML även kollektivavtal som rör arbetsmiljö 

såsom skyddsombud, skyddskommittéer och även företagshälsovård.
17

 AML är en lag 

som ofta kompletteras med ett flertal regleringar bl.a. Socialförsäkringsbalken, Medbe-

stämmande lagen, Brottsbalken, Lagen om anställningsskydd och Miljöbalken.
18

  

3.2.2 Ansvaret för arbetsmiljön  

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Dessutom 

bära ansvaret att utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna som finns och för 

att sedan vidta de åtgärder som krävs enligt AML och AV:s föreskrifter.
19

 

Arbetsgivarens skyldigheter i arbetsmiljöarbete är främst reglerat i 3 kap. 2,2a, 2 b och 

3 §§ även enligt 6, 7, 12 §§ ALM och Socialförsäkringsbalken. Vid avvägning av de 

insatser som arbetsgivaren måste vidta för att förbättra arbetsmiljön, görs bedömningen 

mellan vad som rimligt kan uppnås i arbetsmiljöförbättringar i jämförelse vad som det 

krävs av arbetsgivaren (både kostnad och tid).
20

 Det finns inte någon regel som säger att 

det bör ske någon skälighetsprövning av arbetsmiljön i varje enskilt ärende. Det anses 

inte rimligt för att den enskilde på grund av att arbetsgivaren inte har de ekonomiska  

eller andra förutsättningar att kravet på den goda arbetsmiljön ska sänkas. Med det finns 

ändå behov av att göra en viss bedömning hos enskilda arbetsgivare. Det finns arbets-

miljöförändringar som kan ses orimligt betungande att genomföra i äldre lokaler, men 

att ställa dessa krav på en helt nybyggd lokal som kan ses helt rimligt.
21

 

3 kap. 2 a § tredje stycket AML anger att arbetsgivaren skall utföra arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsarbete som ska vara tillräckligt för att kunna uppfylla sina skyldigheter i 

AML och SFB. Det är således arbetsgivarens ansvar att organisera arbetsanpassnings- 

                                                           

 

15
 Gullberg, Arbetsmiljölagen kap 2 

16
 Iseskog, T, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.5 uppl. Norstedts juridik. 2009.(www.nj.se/zeteo)3.2.1 

17
 Günzel, s 27 

18
 Günzel, s 30 

19
 Prop. 1990/91:140 s 134 

20
 Kommentarer till AML kap 3 s 34 - 35 

21
 Gullberg, Arbetsmiljölagen kommentar till arbetsmiljölagen 3 kap 2§ 
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och rehabiliteringsarbetet på lämpligt sätt. Arbetsgivaren  ska ha en organisation för att 

arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet skall kunna utföras.
22

 Föreskriften som utfärdas 

av Arbetsmiljöverket som behandlar systematiskt miljöarbete är AFS 2001:1. Föreskrif-

terna syfte är att främst ge råd, förtydliga, ge exempel, rekommendationer, bakgrundsin-

formation samt hänvisningar och är i regel inte tvingade.  

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. I AML:s 3 kapitlet återfinns 

arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i arbetsmiljöarbetet.  Ansvaret för ar-

betsmiljön läggs inte på enskilda fysiska personer utan på vissa rollinnehavare/ ansvars-

subjekt inom företaget. Eftersom det är vanligt att arbetsgivaren inte  är en fysisk per-

son, läggs ansvaret enligt AML således på den högsta chefen. När en delegering sker av 

arbetsmiljöansvaret till någon/några personer inom företaget krävs det att person/er är 

kompetenta inom arbetsmiljöområdet samt har tillräckliga befogenheter och resursmöj-

ligheter för att kunna anses vara ansvarsskyldiga/ straffansvariga.
23

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1,
24

 innebär att det är arbetsgivarens 

uppgift att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohäl-

sa och olycksfall förebyggs och tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Detta gäller hela 

verksamheten och det spelar ingen roll om verksamheten bedrivs på samma plats, olika 

platser eller distansarbete. 

Arbetsgivaren har ett undersökningsansvar, för att uppfylla kraven krävs det att det kon-

tinuerligt undersöker risker och brister i arbetet.
25

 Det ingår även att utreda inträffade 

arbetsskador och att systematiskt identifiera och undersöka, sedan följa upp de åtgärder 

som har vidtagits. Arbetsmiljöåtgärderna som inte omedelbart kan implementeras i 

verksamheten ska tidsplaneras i handlingsplaner. Arbetsgivaren skyldighet att, i den 

mån arbetet kräver dokumentera, arbetsmiljön, arbetet med arbetsmiljön och  även upp-

rätta handlingsplaner. Handlingsplanerna ska omfatta alla arbetsmiljöarbetsåtgärder som 

skall genomföras; handlingsplaner ska även skapas i förebyggande syfte. Det påpekas i 

förarbetet att handlingsplanerna helst ska upprättas i samverkan med de fackliga organi-

sationerna.
26

Arbetet med handlingsplaner kan vara långstikigt planerade eftersom kra-

ven och metoderna för att skapa en god arbetsmiljö kan förändras med tiden. De föränd-

ringar som bör ske snabbt inom verksamheten och inte lämpar sig  att planera in, kan 

genomföras utan att åtgärden  formellt finns i den övergripande handlingsplanen.
27

  

Målet med det systematiska arbetsmiljömiljöarbetet är att det ska ingå som en naturlig 

del i den dagliga verksamheten. När beslut skall tas inom en organisation kan det ofta 

komma att påverka arbetsmiljön. Då är det viktigt att det finns rutiner för att se över och 

kontrollera de faktorer i arbetsmiljön som kan påverkas vid t.ex. inköp av nya maskiner. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår både psykiska, fysiska och sociala arbetsför-

hållanden som att påverka arbetsmiljön. Viktigt också är att uppmärksamma de arbets-

miljöförhållanden som bara påverkar några få och inte bara det stora antalet av arbetsta-

gare t.ex. de på kontoret på ett industriföretag. Det är viktigt att arbetsgivaren informe-

                                                           

 

22
 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 3.2.1 

23
 Kommentarer till AML kap 3 s 34-35 

24
 Ändringar I AFS 2001:1 finns I ASF 2003:4, 2008:15 

25
 Arbetsmiljölagen kommentar till arbetsmiljölagen 3 kap 2a§ 

26
 Prop. 1990/91:140 s 135f 

27
 Arbetsmiljölagen kommentar till arbetsmiljölagen 3 kap 2a§ 
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rar arbetstagarna om regler och skyddsföreskrifter och ger skyddsombuden en möjlighet 

att påverka och delta i dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet.
28

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste dokumenteras skriftligt om det finns mer än 

10 arbetstagare i verksamheten. Det som dock alltid måste vara skriftligt oavsett antal 

anställda är riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt handlingspla-

ner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet  ska vara anpassat efter verksamheten och vara 

lättförståligt, tydlig, även datum när dokumenten senast är uppdaterad ska finnas. Detta 

för att arbetstagarna har rätt att få kännedom  och information om det risker som finns i 

arbetet men även för att arbetstagarna själva ska kunna förbygga olyckor. Om det skulle 

ske ett tillbud med en arbetstagare, är det arbetsgivarens skyldighet att utreda orsaken 

till tillbudet och utredningen bör fokusera på orsaksförhållanden och vad som skall gö-

ras i framtiden för att förbygga det som skett. Avsikten med att skapa arbetsmiljöpoli-

cyer, som för övrigt ska finnas hos  varje arbetsgivare är att de  bl.a. innehåller hur mål 

och rutiner för hur arbetsförhållanden i verksamheten ska uppnås och hur arbetet med 

förebyggandet av ohälsa och olyckor ska ske. 
29

 Arbetsgivaren har som uppgift att se till 

att verksamheten på ett lämpligt och effektivt sätt organiserar arbetsanpassning och re-

habilitering enligt 3 kap. 2a § 3st. målet med organisationen och rutinerna är att tidigt 

kunna upptäcka och planera åtgärder för att ohälsa och risker ska kunna förebyggas. 
30

 

 

3.3 Rehabilitering 

Antalet sjukskrivna i Sverige har varierat kraftigt under årens lopp och Sverige är inte 

det enda land som har problem med sjukskrivna, även bl.a. Norge och Holland är drab-

bade. Det senaste decenniet har det gjorts flertalet utredningar i syfte att reformera sy-

stemet. I dessa utredningar kommer ofta upp samma sak, nämligen rehabilitering.
31

 Re-

habilitering kan definieras på många olika sätt men den arbetslivsinriktade rehabilitering 

är den som kommer att behandlas i arbetet. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen  

syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete efter varit oförmögen att förvärvs-

arbeta. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan innebära olika insatser för arbetstagaren och 

ofta är det många parter inblandade, inte enbart arbetsgivare och arbetstagare. Såsom 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovård, sjukvård, fackföreningar 

m.fl. 
32

  

  

3.3.1 Rehabiliteringskedja 

Motiven för införandet av rehabiliteringskedjan var att göra om sjukskrivningsreglerna 

och skapa en rehabiliteringsprocess, då den tidigare sjukskrivningsprocessen var lång-

sam och tidskrävande. Den gamla processen ansågs vara passiviserande och en vilja 

fanns att människor skulle bli aktivare och snabbare få hjälp att komma tillbaka till ar-

betet. Risken med den tidigare processen var att rehabiliteringsperioden skulle gå förlo-

rad och människor skulle vara fast i ett utanförskap, för att rehabiliteringen inte var in-
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 Günzel, s 79 

32
 Günzel, s 79 



8 
 

satt i tid. Socialförsäkringsutredningen ansåg att det krävdes ett reformerat system i för-

sök att få människor som var för sjuka för sitt nuvarande arbete att byta till ett arbete 

med uppgifter som de såg kunna klara av i förhållande till sin nedsatta arbetsförmåga. 
33

 

Utredningen såg helst att ett sådant byte av arbetsuppgifter skedde innan det blev för 

sent och den nedsatta arbetsförmågan som tidigare ledde till långvarig sjukskrivning nu 

skulle kunna avstyras. Målet med det nya förslaget var att byte av arbete skulle komma 

innan sjukskrivningen och att sjukskrivningstiden blir en omställningsprocess mot ett 

nytt arbete, även om det ibland skulle kräva en tids arbetslöshet innan ett arbete skulle 

kunna hittas. Detta sätt skulle enligt utredningen vara att föredra fram för sjukpenning 

eller annan ersättning
34

 

Rehabiliteringskedjan är en tidslinje som har fasta prövningstidpunkter för att bedöma 

arbetsförmågan hos den sjuka arbetstagaren. Det innebär att den sjukskrivne under de 

första 90 dagarna bedöms efter sin förmåga att utföra sitt arbete hos sin ordinarie ar-

betsuppgifter eller ett annat tillfälligt arbete hos arbetsgivaren.
35

 

När arbetstagaren har varit sjukskriven i 91 dagar ska Försäkringskassan bedöma huru-

vida arbetstagaren kan tänkas klara något annat arbete hos arbetsgivaren även om det 

skulle krävas en tids rehabilitering. Är detta inte är möjligt ska arbetstagen få hjälp att 

kontakta arbetsförmedlingen och på så sätt kunna nyttja sjukpenningen till att aktivt 

söka efter ett lämpligare arbete under tidsperioden av 180 dagar. När arbetstagaren har 

varit sjukskriven 181 dagar ska arbetstagaren prövas mot den reguljära arbetsmarkna-

den. Detta har den praktiska innebörden att om arbetstagaren ses som frisk nog att utfö-

ra ett arbete som finns på den reguljära arbetsmarknaden ska inte länge sjukpenning 

utgå. Ramtiden med sjukersättning max 80% av lön ska vara max 365 dagar inom en 

ramperiod på 450 dagar. Sedan kan den sjukskrivne få fortsatt ersättning men endast 

75% av lönen.  

Det betonas i förarbetet att bara för att det införs en rehabiliteringskedja som mäter mot 

den reguljära arbetsmarknaden betyder det inte att det kommer att innebära att arbetsgi-

varen har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.
36

 Denna lagändring har heller inte avsikten 

att påverka arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som regleras i AML och lagen om an-

ställningsskydd,
37

 ej eller att rehabiliteringsansvar skulle påverkas av Försäkringskas-

sans ställningstagande  och bedömningar.
38

 

Rehabiliteringskedjans alla steg kan endast fullfölja om den sjuke har ett arbete hos en 

arbetsgivare. Den egna företagaren skall efter 180 dagar jämföras mot hela marknaden 

och för den arbetslöse sker bedömningen alltid mot arbetsmarknaden.
39

 

Målet med rehabiliteringen är att arbetstagaren ska återgå till arbete med sikte på  sina 

ordinarie arbetssysslor med hjälp av snabb rehabilitering och olika åtgärder för att för-

hindra att sjukskivningen drar ut på tiden. Det ska skyndsamt utredas om andra eventu-
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ella arbetsuppgifter som den sjuke skulle kunna utföra hos sin arbetsgivare om än tillfäl-

ligt under de första 90 dagarna. Utredningen fotsätter när det har gått 91 dagar av sjuk-

skrivningen. Då undersöks om någon annan ledig tjänst hos arbetsgivaren, även tjänster 

som det skulle krävas någon form av rehabilitering för att kunna utföra. I förarbetet  

finns det undantag som innebär att dessa jämförelser kan komma att skjutas upp, men 

att det ändå ska ske snarast då det är lämpligt.
40

 Finns lediga arbetsuppgifter hos arbets-

givaren och arbetstagaren väljer att tacka nej till utan rimlig orsak, innebär detta är det 

finns grund för att bli nekad sjukpenning.
41

 

Om Försäkringskassan begär det, ska arbetsgivaren lämna ett utlåtande om möjligheter-

na till ett annat arbete för arbetstagaren hos arbetsgivaren. Försäkringskassan bör i god 

tid meddela arbetstagaren om en begäran av ett utlåtande, det är arbetstagaren uppgift 

att begära in utlåtandet från sin arbetsgivare. Innehållet i utlåtandet ska bland annat be-

skriva vad det finns för möjligheter att anpassa de nuvarande arbetsuppgifterna och ar-

betsplatsen men även information om möjligheter till omplacering. Om arbetsgivaren 

skulle underlåta att lämna ett utlåtande ska det att inte drabba arbetstagaren med indra-

gen sjukpeng utan en bedömning sker om arbetstagaren har fullgjort sin skyldighet i den 

mån det är möjligt. Enligt 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § SFB är arbetsgivare skyldiga 

att lämna den informationen som Försäkringskassan begär och underlåtande av detta 

kan leda till bötesstraff. Några remissinstanser påpekade att det kan ses som betungade 

för arbetsgivaren om det regelmässigt skulle krävas sådana utlåtanden, men det under-

stryks i prop. 2007/08:136 att begäran om uppgifter inte sker slentrianmässigt från För-

säkringskassans sida. Utlåtanden och annan information ska bara begäras in vid behov 

från arbetsgivaren. Ofta framkommer samma information vid någon annat tillfället t.ex. 

ett vid utlåtande från företagshälsovården eller från något avstämningsmöte.
42

 Syftet 

med utredningen är att kartlägga arbetsförmågan hos arbetstagaren. Det anses även som 

både lämpligt och rättvist om arbetsgivaren har möjlighet till en aktiv roll i utrednings-

arbetet, för arbetsgivaren själv ska kunna fullgöra sitt rehabiliteringsansvar. 
43

 

Efter 180 dagar ska arbetstagaren prövas mot hela arbetsmarknaden om inte särskilda 

skäl eller ses om oskäligt. 
44

Försäkringskassan ska inte vid bedömning av arbetsförmå-

gans nedsättning beakta den försäkrades ålder, utbildning, bosättningsförhållanden, tidi-

gare verksamhet eller andra liknade omständigheter.
45

 Däremot kan hänsyn tas till för-

hållanden av den art som anges ovan vid planering av rehabiliteringen och vid val av 

rehabiliteringsåtgärder.
46

 

Om den sjukskrivne utan giltig anledning vägrar att delta i rehabilitering får sjukpen-

ning, sjukersättning, eller aktivitetsersättning nekas. Förutsättningen är att Försäkrings-

kassan har erinrat personen om påföljderna 110 kap. 57 § SFB. Ett exempel kan vara att 

det framgår att arbetstagaren skulle kunna återgå i vid medverkade av en rehabiliterings-

insats.
47
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3.4 Anställningsskyddslagen och uppsägning: 

Anställningsskyddslagens tillkomst 1974 innebar att den fria uppsägningsrätten blev 

mer begränsad än innan och numera krävs det saklig grund för att uppsägning ska före-

ligga. Det är enligt 4 § i LAS som en anställning kan upphöra. Den vanligaste anställ-

ningsformen är en tillsvidareanställning som vanligen avslutas genom uppsägning.
48

 

Tillsvidareanställning är huvudregeln i 4 §, det finns även andra anställnings former 

t.ex. prov- och tidsbegränsad anställning. När en anställning upphör på grund av person-

liga skäl är kravet på en saklig grund en förutsättning. 7 § är endast tillämplig på tillsvi-

dareanställningar om de situationer som är reglerade i kollektivavtal eller med stöd av 4 

§ bortses ifrån.
49

  

Antalet praxis från AD som rör uppsägning på grund av personliga skäl är oöverskådligt 

många. Förklaringen är att många olika faktorer spelar en avgörande roll i varje enskilt 

fall och kan ha stor betydelse för utgången. Detta bidrar i sin tur till att de inblandade 

parterna är beredda att gå långt för att få fallet prövat. Det påverkar även av att 7 § i 

LAS har karaktär av en avvägningsnorm. Avvägningsnormen är tydligast i förarbetet 

och beskrivits då lagstiftaren inte ville ge efter för krav på precisering av sakligheten vid 

uppsägandet av personliga skäl.
50

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp eller av-

skeda en arbetstagare på grund personliga skäl ska det finnas en saklig grund. Det krävs 

att arbetstagaren har uppfyllt tre kriterier; misskötsel, medvetenhet och skada.  

Misskötselskriteriet innebär att arbetstagaren har brutit mot sitt anställningsavtal. I ett 

anställningsavtal åtar sig bl.a. arbetstagaren att utföra arbete både ur kvalitativa och 

kvantitativa aspekter samt följa de regler som finns på arbetsplatsen gällande ordning 

och arbetsmiljö. Arbetstagaren ska också samarbeta och vara lojal, vad detta närmare 

betyder varierar på olika arbetsplatser, kollektivavtal och lagstiftningen.  

Medvetenhetskriteriet har två perspektiv, dels ska en uppsägning av personliga skäl 

aldrig komma helt oväntat och dels ställer kriteriet krav på arbetsgivarens uppträdande. 

Uppträdandet måste vara konsekvent genom att visa vad som inte är acceptabelt, kravet 

gäller även alla chefer på arbetsplatsen. Medvetenheten kräver i princip formella var-

ningar  (är skriftligt ur bevissynpunkt) muntlig varning är giltig om det går att bevisa. 

Varningen ska innehålla meddelande om att fortsatt misskötsel kommer leda till upp-

sägning.  

Skadekriteriet innebär att arbetsgivaren har lidit skada, ekonomisk dock ej försumbar. 

En skada av förtroendet eller negativ inverkan på arbetsmoral kan dock vara nog.
51

 

Källström och Malmberg har en annan metod att undersöka om uppsägningen är sakligt 

grundad och metoden är att strukturera upp praxisen  i fem moment. Det första momen-

tet är Skyldigheten att uppge skäl vid uppsägning. Enligt 9 § LAS ska arbetsgivaren 

om arbetstagare begär, uppge anledningen till uppsägningen. I själva beskedet om upp-

sägningen är det allmänt accepterat att om arbetstagaren begär det kan arbetsgivaren ge 
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en skriftlig kortfattad beskrivning om orsakerna och behöver inte ange alla skäl i detalj. 

Skulle uppsägningen komma att dras inför domstol, kan detaljerna angående uppsäg-

ningen läggas fram mer ingående. Helt nya orsaker kan normalt inte läggas fram vid en 

domstolsförhandling om inte arbetsgivaren inte var medveten om orsakerna innan eller 

att de inträffat efter uppsägningen.
52

 

Andra momentet är Acceptabla uppsägningsskäl, för att ett skäl för uppsägning ska 

vara relevant och acceptabelt ska det finnas en koppling till anställningsförhållandet. 

Men det å sin sida betyder inte att det finns saklig grund för det(se vidare moment). Det 

finns ingen lista eller något sätt för enkelt identifiera vad som är acceptabla uppsäg-

ningsskäl, men det finns skäl som klart inte är acceptabla. Det är skäl som bryter mot 

t.ex. diskrimineringslagen eller mot medbestämmandelagen. I artikel 5 och 6 i ILO-

konvetionen nr 158 anges skäl som socialt ursprung, havandeskap, civilstånd, politisk-

uppfattning, nationell härstamning, tillfälligt sjuk eller skadad.
53

 

Tredje momentet är att Skälen ska vara reella. Det innebär att det är arbetsgivaren som 

har bevisbördan på att skälen faktiskt existerar och att orsakerna till uppsägningen fak-

tiskt har inträffat. Om uppsägningen skulle komma inför domstol kan den inte visa sig 

basera på rykten eller antaganden. 

Moment nummer fyra är Väsentlighetsbedömningen som är en proportionsbedömning 

mellan hur starkt är behovet för arbetstagarens att fortsätta sin anställning mot arbetsgi-

varens önskan att avsluta anställningen. En individuell bedömning görs i varje fall och 

omfattar alla de omständigheter som framkommit; i brännpunkten i bedömningen är  

huruvida arbetstagaren har misslyckas eller brustit att fullgöra någon av anställningsav-

talets förpliktelser och inte nödvändigtvis avtalsbrott. I praxis och förarbeten har det 

delat upp olika skäl i  kategorier t.ex. sjukdom, samarbetssvårigheter och brott på ar-

betsplasten. Det sker även en uppdelning mellan nedsatt arbetsförmåga och beteenden 

som är hänförliga till arbetstagaren. 
54

 

Det sista och femte momentet i Källström och Malmbergs uppdelning av praxisen för 

skalig grund Arbetsgivarens lojalitetsplikt i uppsägningssituationer vilket betyder att 

domstolen prövar om arbetsgivaren har förfarit korrekt genom att ha övervägt alla andra 

metoder enligt gällande regler t.ex. omplacering och dylikt samt att uppsägning har varit 

sista utvägen för arbetsgivaren. Uppsägningen kan inte vara sakligt grundad om arbets-

givaren inte har beaktat arbetstagarens behov att behålla sitt arbete och gjort allt i sin 

makt för att undvika en uppsägning.
55

 

Det tre första momenten är enligt  Källström och Malmberg en grundläggande rudimen-

tär skälighetsprövning och efter de momenten genomför domstolen väsentlighets- och 

lojalitetsbedömning.
56

 AD har klargjort att de regler som rör rehabilitering och övrig 

lagstiftning inte påverkar bedömningen av kravet på saklig grund (AD1993: 42).
57

 De 

lagregler som finns för att skydda arbetstagaren mot en felaktig uppsägning skyddar inte 
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arbetstagaren mot att bli förflyttad eller omplacerad inom organisationen eller rätten till 

en viss lön i vanliga fall det finns dock undantagsfall.
58

 

Vad som är saklig grund för uppsägning finns inte i lagtext; det som finns är två undan-

tag i lagen som visar när det inte är saklig grund: omplaceringsprincipen 7 § 2 st. LAS 

och övergång av verksamhet 7 § 3 st.
59

 Även om uppsägningen inte skulle vara sakligt 

grundad, måste uppsägningen på begäran av arbetstagaren förklaras ogiltig av en dom-

stol eller av skiljemän. En uppsägning blir inte ogiltig bara för att den strider mot an-

ställningsskyddslagen utan det krävs ett domstolsbeslut.
60

 

Vanligtvis när det kommer till uppsägningar uppdelas det i arbetsbrist och personliga 

skäl. Turordnings- och återanställningsreglerna är inte aktuella i denna framställning då 

de rör uppsägning på grund av arbetsbrist och denna rapport avser inte att redogöra upp-

sägning på grund av arbetsbrist.
61

 Det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en upp-

sägning. Kan inte arbetsgivaren bevisa att den föreliggande orsaken till uppsägningen 

ägt rum, är inte heller uppsägningen gilltig. Vid bedömning av en uppsägning är det 

viktigt att bevisning finns och kravet för uppsägning är uppfyllt och vissa andra om-

ständigheter kan vara av betydelse för bedömningen. Arbetsplatsens storlek kan göra det 

lättare att fullgöra omplaceringsskyldigheten vilket framgår i andra stycket 7 §, än vid 

mindre företag (se vidare om omplaceringsskyldighet). Det nämns i förarbetet att det är 

möjligt i vissa fall att kunna säga upp en anställd i en situation som inte skulle godkän-

nas som sakligt grundad om det var hos en större arbetsgivare.
62

 

Anställningens längd kan påverka hur starkt anställningsskydd den anställde har och en 

förseelse som skulle kunna sägas upp med en kort anställningstid kan vara osakligt 

grundad vid en lång anställningstid hos samma arbetsgivare. Det kan även påverka vil-

ken typ av jobb som den som blir uppsagd har, det ses som allvarligare om en sjökapten 

(AD1977:223) är onykter på arbetet än en person som jobbar i en trädgård 

(AD1977:16). Arbetstagare med ansvar eller står ledningen nära har en högre skyldighet 

att sköta sig på jobbet än andra arbetstagare, även anställda som sysslar med myndig-

hetsutövning har högre krav på sig. (AD 2006:69, AD 2004:50 mfl). Om den anställde 

skulle visa sig att ha misskött sin anställning tidigare kan detta påverka saklig grund för 

uppsägning. Här krävs det dock att arbetsgivaren har agerat på ett sätt som påvisat att 

misskötsamheten inte är acceptabel (AD 1981:11) och om beteendet forsätter är det yt-

terligare allvarligt (AD 1980:52). Har arbetsgivaren inte gjort någon markering och in-

gripande mot att t.ex. markera att komma försent inte är acceptabelt, finns heller ingen 

grund för uppsägning. Det krävs tydliga varningar om att risk för uppsägning finns om 

misskötsamheten fortsätter för att uppsägningen ska ses som sakligt grundat vid en 

prövning(AD 1980:52 AD 2002:44). Det är även vikigt att en arbetsgivare grundligt tar 

reda på fakta och gör ingående försök för att lösa problemen samt hjälper arbetstagare 

med dennes svårigheter och problem som uppkommer. Personliga problem och arbets-

tagarens sociala förhållanden är också något som skall tas i beaktande vid bedömningen. 
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Det finns exempel där AD ansett att arbetsgivaren ibland ska hjälpa till med t.ex. perso-

nalvård i stället för uppsägning.
63

 

Om arbetsgivaren har för avsikt att säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av 

personliga skäl, måste enligt 30 § LAS arbetsgivaren varsla arbetstagaren och den loka-

la arbetsorganisation som arbetstagaren tillhör. Detta ska ske minst två veckor i förväg 

om det gäller uppsägning och en veckas varsel om det gäller avsked. Då har arbetsorga-

nisation som har varslats en vecka på sig att begära överläggning. Där företräder den 

lokala arbetsorganisationen arbetstagaren mot arbetsgivaren och förhandlar om uppsäg-

ningen/avskedet. Dessa överläggningar har som syfte att diskutera skälen att arbetsgiva-

ren inte ska göra något förhastat beslut och att facket ska inse att åtgärden från arbetsgi-

varens sida är berättigad. 
64

 

Är misskötseln är alkohol- eller drogrelaterad är i vissa fall ur ett arbetsrättsligt synsätt 

möjligt att motivera uppsägning av personliga skäl. Det som är avgörande i slutändan är 

att arbetsgivaren har ett konsekvent arbetssätt, rutiner, regler och tillämpar dessa i arbe-

tet. Dels för den som missköter sig ska ha en chans att ändra sitt beteende, när arbetsta-

garen blir medveten om att den löper risk för uppsägning. Det är viktigt att det finns 

tydliga rutiner och en god strategi hos arbetsgivaren hur misskötsel i allmänhet, liksom  

misskötsel som är drog- och alkoholrelaterad i synnerhet, ska hanteras. Arbetsgivaren 

har rätt att utgå från att arbetstagaren är frisk vid en bedömning om saklig grund före-

ligger och behöver inte ägna sig åt amatördiagnostik (AD1996:102). 

Alkohol- och drogmissbruk klassas inte alltid eller jämförs med sjukdom (AD 

1982:121). Det är arbetstagaren som måste komma med argument och bevis att dennes 

missbruk bör klassas som en sjukdom och på sätt förklarar misskötseln. Om det då skul-

le framkomma att det är en sjukdom som har orsakat misskötseln, har arbetstagaren ett 

förstärkt anställningsskydd.
65
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3.5 Arbetsgivarens ansvar 

3.5.1 Arbetsanpassning  

Arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen är reglerat i 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 § 2 

st. i AML. Kravet på arbetsanpassningen ska vara utformad efter människans olika för-

utsättningar, detta för att behovet för den s.k. genomsittmänniskan fysiska och psykiska 

förutsättningar kan se helt olika hos varje arbetstagare.
66

 Det skall även tas hänsyn till 

arbetstagarens individuella behov att arbetsbördan ska ha rimliga proportioner gällande 

psykiska och fysiska arbetsmiljöaspekter för den berörde arbetstagaren.
67

 

3.5.2 Omplaceringsskyldigheten 

För att saklig grund ska föreligga för uppsägning ska arbetsgivaren ha fullgjort sin om-

placeringsskyldighet i 7 § 3 st. LAS. En omplacering ska ske om det finns möjlighet 

samt ses skäligt att kräva av arbetsgivaren, att arbetstagaren ska få ett annat arbete hos 

den först nämnde. Det finns delmoment i omplaceringsskyldigheten vilka är möjlighet 

och skälighet.
68

  

Arbetstagarens möjlighet att nyttja rätten till omplacering kan påverkas av att det krävs 

att arbetstagaren anses vara tillräckligt kompetent för den nya tjänsten hos arbetsgiva-

ren. Kraven för den nya tjänsten kan likställas med kraven arbetsgivaren ställer vid en 

ny anställning. Här har arbetsgivaren en dubbel bevisbörda dels ska bevisa både vilken 

kompetens som fordras för den aktuella tjänsten och att arbetstagaren som står inför en 

eventuell omplacering inte innehar kompetensen i fråga. Med kompetens menas kraven 

som uppställs och krävs hos arbetsgivaren och inte det som endast kan ses som ett öns-

kemål arbetsgivaren för tjänsten. Dock kan det fortfarande röra sig om mjukare krav 

som personlig lämplighet och även hälsotillstånd, inte endast utbildning och erfaren-

het.
69

 

Det anses inte rimligt att arbetsgivaren ska belastas med ansvaret som det innebär att 

behöva omplacera när det finns grund för ett eventuellt avsked. Det är även upp till ar-

betsgivaren att bestämma vilken utbildning som krävs för respektive arbete och arbets-

givaren kan anses skyldig att inskola, men inte omskola en arbetstagare som står inför 

en eventuell omplacering. För att det ska ses som möjligt med omplacering krävs det att 

det finns ett annat arbete ledigt hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska inte behöva skapa 

nya arbeten bara för att uppfylla kravet på omplacering.
70

 Det finns en omfattande un-

dersökningsplikt kring omplaceringsskyldigheten för arbetsgivaren. 

 I AD 1984:141 menar AD att arbetstagaren ska vara skyldiga att överväga alla möj-

ligheter som finns och uppsägningen ska vara den sista åtgärden som sätts in när alla 

andra möjlighet har uttömts. 

Undersökning om omplacering börjar med att granska vad som finns inom ramen för 

anställningen för att sedan finna någon annan disponibel anställning hos arbetsgivaren. 

Det anses dock inte som praktiskt eller skäligt att behöva undersöka andra företag inom 
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samma koncern eller om förtaget finns på flera orter med sina egna personalavdelning-

ar. Omplaceringen ska inte heller innebära att en annan arbetstagare ska behöva bli upp-

sagd
71

 

Arbetsgivaren har en viss bevisbörda angående vilka arbeten som finns lediga och ar-

betsgivaren ska vara noga att uttryckligen erbjuda omplacering av något ledigt arbete se 

AD1987:34, AD 2000:76.
 72

 Om arbetstagaren skulle tacka nej till en rimlig omplacer-

ing är detta inte i sig grund för uppsägning (AD 1998:20).  Glavå menar att de olika 

styckena i 7 § måste hållas isär. Om arbetstagaren tackat nej till omplacering måste fort-

farande saklig grund för uppsägning finnas enligt första stycket. Det finns dock undan-

tagsfall då en arbetstagare som tackat nej till omplacering har påverkat bedömningen i 

grund för uppsägning i AD.
73

 

 

3.5.3 Tvåmånadersregeln 

För att en uppsägning ska vara sakligt grundad, krävs det förutom skaliggrundskriterier-

na och att omplaceringsskyldigheten är beaktade, även att misskötseln är aktuell efter 

kontroll av tvåmånadersregeln.
74

 Regeln är mer av en aktions eller reaktionsregel genom 

att arbetsgivaren blir tvungen att agera och inleda en process inom två månader. Fristen 

börjar gälla då det finns klarhet om misskötsel faktisk förekommit och inte bara miss-

tankar. Det som har hänt mer än två månader innan preskriberas som grund, men kan 

räknas med när arbetsgivaren ska redogöra för all misskötsel som har förekommit och 

som kan ha relevans för den sakliga grunden. 
75

 

Tvåmånadersregeln finns i 7 § 4 st. LAS angående uppsägning och 18 § 2 st LAS av-

sked. Bestämmelsen innebär att det endast är händelser som arbetsgivaren har känt som 

längst de senaste två månaderna som är grund för uppsägning/avsked. Det var tidigare 

en månad men 1993 förlängdes tiden till två månader. Med arbetsgivare menas även 

arbetsledare eller annan företrädare ex närmaste chef fått reda på en händelse.
76

 Även 

om arbetstagaren har gjort sig skyldig till något som hänt tidigare, börjar tiden löpa när 

arbetsgivaren får kännedom om händelsen.
77

 Arbetsgivaren har därefter sålunda två 

månader på sig att lämna underrättelse om avsked eller uppsägning till arbetstagaren 

enligt 30 § LAS.
78

 Vid en bedömning i AD (jfr bl.a. AD 1977:18, AD 1989:126 och AD 

1999:29) framgår det att två månadsregeln inte alltid utgör något hinder mot att en ar-

betsgivare stödjer ett avskedande eller ett uppsägning på omständigheter som arbetsgi-

varen känt till mer än två månader.
79

  

Praxis och prop. 1993/94:67 gör skillnad på omständigheter som arbetsgivaren har känt 

till, omständigheter som är av mera fortlöpande karaktär, dvs. vad som skulle kunna 
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kallas för ett bestående tillstånd, till skillnad från en serie händelser. Exempel på såda-

na fortlöpande förhållanden kan nämnas bristande kompetens, ständigt ovilja till samar-

bete eller svår alkoholism. Skillnaden innebär att omständigheter av en fortlöpande ka-

raktär inte kräver en utlösande händelse
 
utan bevisning att tillståndet alltjämt pågår.

80
  

Två undantag finns från tvåmånadersregeln: det första är om arbetstagaren går med på 

att skjuta på uppsägningen/underrättelsen en tid: det andra undantaget är om synnerliga 

skäl föreligger t.ex. uppsägning på grund av grov brottslighet eller att arbetsgivaren be-

höver inhämta något kompletterande material, invänta en dom eller annat myndighets-

beslut. Vid en uppsägning ska bedömningen om synnerliga skäl föreligger vid tvåmåna-

dersregeln bedömning tillämpas restriktivt enligt prop. 1993/94:67 och arbetsgivaren 

har bevisbördan för att ett tillåtande av uppskjutande uppsägningen har ägt rum.
81

 

  

3.5.4 Förstärkta anställningsskyddet 

Sedan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar tillkommit har principerna klargjorts kring 

sjuka arbetstagares anställningsskydd. AD har många fall fastslagit att arbetsgivaren 

inte kan säga upp en arbetstagare så vida denne fortfarande utför ”arbete av någon bety-

delse” för arbetsgivaren (AD 1978:139 och AD 1979:67). Detta har av AD utvecklats 

till principen om förstärkt anställningsskydd. Principen innebär att arbetsgivaren inte 

har en saklig grund för uppsägande på grund av personliga skäl, så länge arbetsgivaren 

inte har uppfyllt kraven inom ramen av det förstärkta anställningsskyddet. 
82

 

För att arbetsgivaren skall uppfylla kraven för det förstärkta anställningsskyddet gäller 

följande: 

 Arbetsgivaren ska kartlägga och klarlägga arbetstagarens behov av stödjande åt-

gärder. 

 Arbetsgivaren har som uppgift att se till att en plan upprättas kring de stödjande 

åtgärderna för arbetstagaren. (30 kap. SFB reglerar detaljerna) Det är vikigt att i 

fall om Försäkringskassan inte upprättar någon plan på grund av att arbetstaga-

ren inte har varit frånvarande från arbetet, att arbetsgivaren själv upprättar en så-

dan plan för att uppfylla kraven i det förstärkta anställningsskyddet. Orsaken till 

att det ska finnas en plan, är att de stödjande insatser som vidtas ska vara ade-

kvata och seriöst övervägda, då målet med rehabiliteringen är att återgå till arbe-

tet antingen med nya eller tidigare arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. 

 Arbetsgivaren ska vidta de anpassningsåtgärder som anses rimliga och möjliga 

för att antingen rehabilitera eller underlätta för att arbetstagaren ska klara av ar-

betet. Det vill säga att arbetsgivaren ska uppfylla kravet på det arbetsmiljörelate-

rade rehabiliteringskravet. 

 Arbetsgivaren ska även vidta övrigt stödjande åtgärder som har till syfte att ar-

betstagaren ska kunna återgå till arbete. 
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De tre första punkterna innebär att arbetsgivaren måste följa kraven i AML och kraven 

kring arbetsgivarens arbetsmiljörelaterade rehabiliteringsansvar. Principen att det för-

stärkta anställningsskyddet är aktuellt så länge arbetsgivaren inte har uppfyllt kravet 

gällande det arbetsmiljörelaterade rehabiliteringsansvaret
83

 

 

För att arbetstagaren ska kunna erhålla det förstärkta anställningsskyddet måste arbets-

tagaren åberopa sjukdom som orsak för misskötseln arbetsgivarens har åberopat som 

orsak för uppsägning. Arbetsgivaren har, som tidigare beskrivits, rätten att utgå från att 

arbetstagaren är frisk och kan därför agera disciplinärt vid misskötsel. Misskötseln mås-

te ha ett orsakssamband med den åberopade sjukdomen och även kunna bevisas i tvek-

samma fall av arbetstagaren. Det förstärkta anställningsskyddet gäller således endast om 

sjukdomen förklarar misskötsamheten. Det är dock inte all alkohol- och droganvänd-

ning som har sin grund, eller ska jämställas med sjukdom se AD 1982:121.
84

 Det för-

stärkta anställningsskyddet gäller endast uppsägning på grund av personliga skäl och är 

därmed inte giltiga vid arbetsbrist eller annan misskötsamhet som inte kan relateras till 

sjukdom.
85
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3.6 Arbetstagarens ansvar vid rehabilitering 

Skyldigheterna för en arbetstagare är reglerad i flertalet lagar bl.a. LAS, AML och AFL. 

I reglerna för rehabilitering är det en förutsättning att arbetstagaren deltar i rehabiliter-

ingen och innehar ansvaret att genomföra den efter bästa möjliga förmåga. Detta kan 

innebära att den försäkrade på begäran av Försäkringskassan skriftligt ange nedsättning 

av arbetsförmågan i förhållande till nuvarande arbetsuppgifter. Den så kallade 90-

dagarsregeln innebär för arbetstagaren att denne ska införskaffa ett utlåtande från ar-

betsgivaren om omplaceringsmöjligheter. Om arbetstagaren skulle utan en gilltig orsak 

vägar lämna information som behövs för rehabiliteringsarbetet kan arbetstagaren drab-

bas av ekonomiska sanktioner genom att ersättningen dras in eller sänks. Sanktioner kan 

även förekomma om arbetstagaren vägrar samarbeta och lämna information till någon 

som Försäkringskassan har utsett för att utreda rätten till rehabilitering ersättning.
86

 

För en lyckad rehabilitering krävs det att arbetstagaren själv är aktiv i rehabiliterings-

processen, då den bygger på arbetstagarens förutsättningar och behov (30 kap. 7 §). Hur 

viktig graden av medverkan påpekas i flertalet arbeten och planeringen och genomfö-

randet av rehabiliteringen bör ske i samarbete med arbetstagaren. Försäkringskassan kan 

dra in sjukpenning och rehabiliteringspeng om arbetstagaren inte är villig att samarbeta: 

det ska inte vara möjligt att neka till rehabilitering. 
87

 Om arbetstagaren nekar till erbju-

den rehabilitering  eller inte vill delta i rehabiliteringsutredningen och arbetsgivaren har 

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar kan det därmed föreligga grund för uppsägning. Det 

förstäkta anställningsskyddet kan då anses vara förverkat när arbetstagaren nekar till 

behandling.  Arbetstagaren kan även ha en ”arbetsskyldighet” som innebär att denne är 

tvingad att delta i rehabiliteringsinsats i form av arbetsträning som har fastställts i reha-

biliteringsplan. Arbetsträningen ska ha avsikt att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete 

hos arbetsgivaren (AD 1993: 96). Om det finns en arbetsskyldighet inom ramen för ar-

betsträning och arbetstagaren nekar att arbetsträna, kan handlandet betraktas som ar-

betsvägran. Det ska påpekas att i det normala fallet, är en vägran att delta i en rehabili-

teringsåtgärd inte att betrakta som ett brott mot anställningsavtalet.
88

 

I det övriga arbetsmiljöarbetet i 3 kap. 4 § AML anges arbetstagarens skyldighet att 

medverka i arbetsmiljöarbetet. Om en arbetstagare inte skulle fullgöra kraven och inte 

uppmärksamma de föreskrifter som arbetsplatsen har är det grund för uppsägning. Upp-

sägningen är dock det sista alternativet om inte annat har hjälpt. 
89
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3.7 Försäkringskassans roll och ansvar 

Försäkringskassans ansvar kring rehabilitering och sjukpenning är att utreda och fatta 

beslut angående rätten till sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Försäkringskassan 

har också ett övergripande ansvar för samordningen av rehabiliteringen.
90

 

Försäkringskassan har som funktion att göra rehabilitering i samråd med den försäkrade 

enligt 30 kap. 3 § SFB. De behov som finns ska utredas tillsammans och de åtgärder 

som behövs ska snabbt kartläggas för en snabb rehabilitering. Det måste enligt SFB 

finnas ett medgivande från den försäkrade där rehabiliteringsarbetet ska innefatta ar-

betsgivaren, socialtjänst, hälso- och sjukvården och andra aktörer och myndigheter som 

kan komma att beröras. Det medför att det således måste finnas ett godkännande från 

den försäkrade innan en  kartläggning kan påbörjas då delar av informationen kan vara 

sekretessbelagd, utan godkännande gäller sekretessen fullt ut.
91

 Det finns inget rättsligt 

krav på att ett medgivande måste finnas med, men utan ett medgivande blir planen rela-

tivt verkningslös.
92

 Även om den anställdes integritet påverkar samrådsreglerna i stort 

finns ändå en principiell skyldighet att medverka och att ge medgivande.
93

 

I förarbetena till AML (se prop. 1990/91:141 s. 90 f.) förklaras det att Försäkringskas-

sans rehabiliteringsarbete gäller även andra åtgärder som kan ses som lämpliga i rehabi-

literingssyfte när sjukdomen blivit långdragen och alltså inte bara fokusera på arbets-

livsinriktade åtgärder. 

Själva syftet med rehabiliteringen är att en person i yrkesverksam ålder ska erhålla hjälp 

och stöd att återvända till arbetslivet och återfå möjligheten att kunna försörja sig 

själv.
94

 Rehabiliteringsuppdraget  som Försäkringskassan har regleras främst i 30 kapit-

let i SFB och Försäkringskassans uppdrag kan delas upp enligt följande: 

 Upptäcka rehabiliteringsbehov 

 Klarlägga och utreda de förutsättningar som finns för rehabilitering 

 Aktivt medverka till samarbeten med olika aktörer med målet att den sjuka arbe-

taren ska kunna återgår till förvärvsarbete. 

 Vara ett stöd genom att motivera och stimulera den sjuka arbetaren till att med-

verka i rehabiliteringsarbetet 

 Tillsyn av hela rehabiliteringskedjan och se till att lämpliga åtgärder tas.
95

 

 

 

Försäkringskassan är inte en rehabiliteringspart, denna funktion innehas av hälso- och 

sjukvården som ska bistå med dessa insatser där bland annat företagshälsovården utgör 

en stor och viktig part. De sociala insatserna är det socialtjänsten den främsta parten. 

Det har regeringen önskat att förtydliga genom att minska Försäkringskassans budget att 

köpa in rehabiliteringstjänster och på detta sätt klargöra ansvarsfördelningen.
96 

Försäk-

ringskassan ska även samarbeta med Arbetsmiljöverket, vars uppgift är att övergripande 
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ansvara för helhets tillsynen över arbetsgivarens rehabiliteringsarbete på arbetsplatser-

na.
97

 
 

3.7.1 Rehabiliteringsplan 

För att Försäkringskassan ska kunna uppfylla sitt uppdrag krävs en rehabiliteringsplan 

för att kunna kartlägga individens rehabiliteringsbehov och vilka rehabiliteringsåtgärder 

som kan bli aktuella. Iseskog upplyser att det i praktiken är sannolikt att arbetsgivaren 

ofta redan gjort någon form av utredning av rehabiliteringsbehovet och att det ofta  i 

samband med detta finns plan för vad har gjorts eller vad dom behöver göras. Detta in-

nebär att det inte alltid finns något uttalat behov av en ny plan, detta befriar dock inte 

Försäkringskassan från skyldigheten att upprätta en rehabiliteringsplan där en sådan ska 

finnas, även om arbetsgivaren många gånger har gjort mycket med anledning av sin 

rehabiliteringsskyldighet.
98

 

 

Syftet med rehabiliteringsplanen är att en tidsplan framarbetas och som berättar vilka 

rehabiliteringsåtgärder som är aktuella och vilken aktör/part som har ansvaret för dessa. 

Även kostnaden för ersättningen under rehabiliteringsperioden ska framkomma. Efter-

som rehabiliteringsplanen är Försäkringskassans åliggande, är deras uppgift att rehabili-

teringsplan och rehabiliteringskedjan uppföljs och hålls uppdaterad vid behov för revi-

dering. Rehabiliteringsplanen är Försäkringskassans verktyg för att kunna fullgöra sin 

tillsyns- och samordningsfunktion, samt även för att få ett underlag för att dels besluta 

om ersättning och dels för att kunna övervaka att det faktiskt genomförs arbetslivsinrik-

tade rehabiliteringsåtgärder i praktiken.
99
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3.8 Oklarhetsregeln 

Den rehabilitering som en arbetsgivare ska ta till vid missbruk av sjukdomskaraktär ska 

vara behandlande och även utgöras av vissa arbetsplatsinriktade åtgärder. Vid de tillfäl-

len det finns oklarhet i vad som har gjorts för att rehabilitera en arbetstagare tillfreds-

ställande är det till arbetsgivarens nackdel (AD 2002:32). Detta gör att det alltid borde 

vara i arbetsgivarens intresse att vad som blir gjort i ärendet är väldokumenterat bevis 

på att en rehabiliteringsplanen är fastställd och har efterföljts.
100

 

 

3.9 När det finns grund för avskedande 

I 18 § i anställningsskyddslagen redogör för att om en arbetstagare grovt har åsidosatt 

sina åligganden i anställningen kan arbetsgivaren välja att avskeda. Precis som vid upp-

sägningen kan arbetsgivaren använda sig av misskötsel, medvetenhet och skada men 

kriterierna får en annan innebörd än tidigare. Misskötselskriteriet anses vara olika typer 

av förtroendeskadande- och våldshandlingar. Förtroendemissbruk som stöld och för-

skingring även från tredje man är tydliga exempel på när ett avsked kan vara lämpligt. 

(AD 1981:160) När det kommer till våld på arbetsplatsen har AD konstaterat att även 

hot om våld är i princip avskedsgrundade. (AD 1984:88, AD 2006:54)
101

 När det är frå-

ga om misskötsamhet på grund av alkoholförtäring finns det vissa fall där av grov onyk-

terhet i tjänsten  varit tillräckligt för arbetsgivaren ska kunna avskeda arbetstagaren med 

omedelbar verkan.
102

 Medvetenhetskriteriet vid prövning av laglig grund är något annat 

än saklig grund vid uppsägning och vid prövning vid ett avsked krävs det att arbetsgiva-

ren har klart och tydligt i sin verksamhet visat att beteendet i fråga inte är tillåtna. Detta 

syftar till ett konsekvent handlande från hela organisationen och inte bara högsta led-

ningen utan även mellanchefer och arbetsledare.
103

  

Skadekriteriet kan uppfyllas om förtroendet i en objektiv mening har förbrukats för ar-

betstagaren, det är självklart att våldshandlingar och förtroendemissbrukande handlingar 

innebär att förtroendet för arbetstagaren minskar.
104

 I dessa fall handlar det mer om att 

vara upprepade händelser och det ska framkalla fara för liv eller hälsa, enstaka tillfällen 

räcker troligtvis inte som grund för uppsägning. Försvårande omständigheter vid dessa 

fall är när det rör sig upprepade återfall, vilken ställning om den anställde innehar och 

om det har skett någon annan misskötsamhet i samband med alkohol.
105

 Iseskog skriver 

att även om det är just oftast förtroendeskada som föranleder avsked och sällan ekono-

misk skada.
106

 

I fallet AD 2002:33 godtog domstolen ett avsked efter att en kommunalt anställd gjort 

sig skyldig till grovt rattfylleri i samband med arbete: denne körde vid händelsen en  

firmabil och bar en arbetsjacka med kommunens logga. I detta fall hade det inte funnits 

några tecken på missbruksproblem och förtroendet ansågs som förbrukat.  
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De fall där en arbetstagare blivit avskedad fast denne varit sjuk har ett fåtal kommit upp 

till AD. I dessa fall har arbetstagaren gjort sig skyldig till en handling som motiverar ett 

avskedande t.ex. förtroendemissbruk eller annan förtroendeförbrukande handling. Trots 

att en sjukdomsbild  finns gäller inte det förstäkta anställningsskyddet och arbetsgivaren 

fick rätt att bryta anställningen.
 107

 (AD 2002:33, AD 2007:33)  
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3.10 Arbetsgivarens ansvar  vid alkohol- eller drogmissbruk och sjukdom 

Det uppkommer frågor på en arbetsplats hur arbetsgivaren ska hantera situationer ur 

bland annat juridiskt, socialt och medicinskt  hänseende när det kommer till alkoholpro-

blem och risk för uppsägning föreligger. Där är det klart att alkoholproblemen på ar-

betsplatsen får ses som misskötsamhet, liksom som andra beteenden som kan medföra 

att arbetsgivaren vill säga upp arbetstagaren.
108

 

Glavå menar att det finns tre typfall vid missbrukarproblem. Det första är om misskötsel 

skulle ske någon enstaka gång är det i sig inte skälig grund, dock kan det beroende på 

typ av vilken tjänst arbetstagaren innehar ses om allvaligt (AD 2009:22). Andra typen är 

om det sker upprepade gånger vilket arbetsgivaren inte heller ska behöva tåla. Den tred-

je typen är att arbetstagaren betraktas som sjuk, sker en annan bedömning (AD 2002:33, 

AD 2007:33).
109

När det kommer till narkotika blir det svårare att se gränsen mellan 

missbuk och beroende som ses som sjukdom. Det bör noteras med narkotika, till skill-

nad mot alkoholen är olaglig, även när det handlar om eget missbruk. 
110

  

I rättsfallet AD 1986:21 hade de anställda dömts till fängelse i två år men skulle  troligt 

bara avtjäna halva tiden. I domen tog domstolen hänsyn till brottets art, längden på 

straffet även att det inte fanns något samband mellan tjänst och brott. Uppsägningen 

sågs inte sakligt grundad då det inte var tillräckligt långt straff och arbetsgivaren an-

sågs kunna tåla den tidsperiod  som arbetstagaren var frihetsberövad. 

I rättsfallet AD 2002:33 avskedades en chaufför från den kommunala renhållningen på 

grund av att denne gjort sig skyldig grovt rattfylleri och smitning i samband med tjänst, 

trots att chauffören vid tillfället led av alkoholberoende av sjukdomskaraktär avskeda-

des denne ändå i Arbetsdomstolens mening grovt åsidosatt sina åligganden mot arbets-

givaren. 

 I rättsfallet AD 2007:33 hade den anställde upprepade gånger begått brott i tjänsten i 

samband  med både alkohol och narkotika. Eftersom det inte fanns skäl att se missbru-

ket som sjukdom fann domstolen att uppsägningen var lagligt grundad. 

Det har inte konstaterats eller framkommit i förarbeten eller i rättstillämpningen att de 

olika typerna av beroenden och missbruk ska behandlas olika, det är själva sjukdomsbe-

greppet som är nyckeln och inte typ av beroendesjukdom som avgör om det ska finnas 

en rehabiliteringsskyldighet. Är missbruket av sjukdomskaraktär ska det finnas ett för-

stärkt anställningsskydd när sjukdomen medverkar/orsakar till misskötsamhet på arbetet 

även i fall då arbetstagaren inte klarar av arbetet på grund av sjukdom.
111

 

Rättsfallet  AD 1982:24 är vad Lunning mfl beskriver som ett gränsfall. Det hade flerta-

let gånger skett incidenter där den anställde hade misskött sig. Den anställde hade 

bland annat varit onykter på arbetet och inte alls dykt upp utan gilligt orsak. Arbetsgi-

varen ansågs ha uppfyllt det som krävdes i denna situation. Missbruket ansågs vara 

likvärdig som med kronisk alkoholism, men då läkarintyg som fanns inte innehöll något 
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bevis för att sjukdomen orsakade misskötseln, ansåg AD att uppsägningen var sakligt 

grundad på grund av misskötseln. 
112

 

Det finns ökade risker med drogmissbruk då missbruk ofta föranleder större risker för 

liv, hälsa och säkerhet. Även kriminalitet utöver själva drogmissbruket t.ex. om den 

anställde säljer droger på arbetsplatsen, kan leda till att det finns grund avskedande som 

medför  att rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren inte längre föreligger. Om narkotika-

brott skulle förekomma på fritiden kan även det anses vara ett grovt brott mot anställ-

ningsavtalet om arbetsgivaren har markerat tidigare att ett bruk av detta slag är oaccep-

tabelt därmed skulle det förstärkta anställningsskyddet förfalla om det finns grund för 

avskedande (AD 1984:9 AD 1986:21).
113

 

I rättsfallet AD 1999:47 ansågs inte det finnas någon grund för avsked då arbetstaga-

ren dömts för narkotikabrott på sin fritid. Arbetstagaren hade avtjänat sitt straff och 

genomgått behandling och numera drogfri. AD såg i detta fall ingen anknytning till 

arbetet. Och då arbetstagaren genomgått en lyckad rehabilitering fann AD inte heller 

någon grund för uppsägning. 

Iseskogs slutsats är att det således inte finns någon principiell skillnad på reglerna om 

hur arbetstagare missköter sig, dvs. av vilken typ av missbruk som medför misskötseln. 

Förutom att droghantering kan anses som direkt förtroendemissbrukande om det finns 

en koppling till arbetet på grund av olagligheten i detta. 
114

 

Det finns flertalet fall som behandlar alkohol där det är gällt klara fall av sjukdom  och 

inte misskötsamhet (AD 1978:22 och AD 1979:67). Typen av fall är inte ny, det finns 

även från (AD 1938:92 och AD 1953:25). Det som har hänt senare är att domstolen läg-

ger större fokus på hur mycket arbetsgivaren anses skall tolerera med avseende beträf-

fande sjukdom typ av arbetsplats och andra omständigheter.
115

 Fall då arbetstagaren 

bedöms vara sjuk, men AD bedömer att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter med 

bl.a. omplacering och rehabilitering anses uppsägningen godkänd då det finns saklig 

grund då arbetstagaren inte längre tillför något av betydelse för arbetsgivaren. 

I  AD1997:113 fann AD att det förelegat saklig grund för uppsägning av ett vårdbiträde 

då på grund av hennes sjukdom inte längre kunnat utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren. 

 Även i AD 1987:164 och AD 2005:105 kom AD fram till att arbetstagaren inte utförde 

något arbete av betydelse för arbetsgivaren och uppsägningen godtogs även fast dennes 

alkoholism bedömdes som sjukdom.  
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4. Analys 

4.1 När har arbetsgivaren fullgjort sitt ansvar? 

Det är mycket som en arbetsgivare måste ha kontroll över när denne har anställda och 

ha insikt i när en arbetstagare missköter sig. Finns det sen indikationer på att arbetstaga-

re skulle vara sjuk, finns det ytterligare regler som arbetsgivaren måste ta hänsyn till. 

Reglerna som rör arbetstagare är spridda i flertalet lagar och det blir heller inte lättare 

om det är ett eventuellt sjukdomsrelaterat missbruksproblem som föreligger och att det 

passerat gränsen för att arbetsgivaren inte längre vill ha kvar arbetstagaren utan väljer 

att säga upp.  

Det har under arbetets gång framkommit att det är svårt att omedelbart överblicka läget 

och genast komma fram med en lösning för det enskilda fallet som arbetsgivare. Alla 

fall är individuella och kommer att till viss del påverka hela rättsläget men ändå inte ge 

någon tydlighet då det är många faktorer som spelar in vid bedömning enligt avväg-

ningsnormen vid uppsägning.  

Arbetsgivarens ansvar rörande arbetsmiljön är omfattande då det handlar om många 

olika aspekter som ska tas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom den fysiska, 

sociala och pysiska arbetsmiljön. Det är det svårt att veta exakt vad som ska göras och 

den hjälp som finns att få från föreskrifterna är en form av handledning i arbetsmiljöar-

betet men inget konkret. Det är upp till arbetsgivaren att hitta egna lösningar och ta reda 

på vad som gäller just i det enskilda fallet. De står även klart att är den högsta chefen 

har arbetsmiljöansvaret och det ställs en del krav på hur detta ansvar ska delegeras nedåt 

i organisationen, bl.a. att den som tar på sig ansvaret både har kunskap och ekonomiska 

medel tillräckliga att förfoga över för att kunna ställas ansvarig. Arbetsgivaren ska först 

konstatera att denne själv i organisationen har uppfyllt kraven på en god arbetsmiljö enl. 

AML samt policyer och rutiner för hur allt ska kunna hanteras vid bl.a. ett sjukdomsfall. 

Detta för att kunna göra en uppsägning av personliga skäl och veta att det har gjorts rätt 

så långt som det kan förutses och att inte onödiga kostnader uppstår i samband med 

eventuellt överklagande av uppsägning. 

När det kommer till misskötsel på grund av sjuka arbetstagare kan arbetsgivaren göra en 

bedömning vad denne anser är gångbart. Arbetsgivaren kan trots att denne är medve-

ten/anar att det finns en misstänkt bakomliggande sjukdomsbild som orsakat missköt-

seln i fråga, behöver arbetsgivaren inte ta hänsyn till detta. Det är arbetstagaren som 

själv måste påpeka detta och har dessutom bevisbördan för att sjukdomen existerar och 

sammanhänger med misskötseln. Därmed slipper arbetsgivaren ställa diagnos på den 

anställde och kan med enkelhet utgå från att denne är frisk. 

Skulle det vara att arbetstagaren är sjuk på grund av någon form av beroende är det hel-

ler inte säkert att arbetstagaren ens vill erkänna detta för sig själv eller andra, utan helt 

enkelt låter sig blir uppsagd pga. misskötseln och det förstäkta anställningsskyddet blir 

då inte tillämplig. Frågan är om det finns ett mörkertal av sjuka som låter sig försvinna 

från arbetslivet med konsekvensen att det är svårt att komma tillbaka? Risken med att 

sjukdomen förblir i det dolda måste vägas mot att arbetsgivaren inte ska anses behöva 

leka amatördoktor eller vara tvungen att dra på sig ingående utredningar. Utredningar är 

kostsamma i både tid och pengar varje gång arbetsgivaren vill säga upp någon anställd. 

Kostnaden kan heller inte enligt mig ses som rimlig då en utredning skulle fördröja var-

je uppsägning och göra systemet ineffektivt.  
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Det är heller inte säkert att alla missbruksfall kan klassas som sjukdom. Föreligger ej 

sjukdom träder aldrig det förstäkta anställningsskyddet in som den anställde skulle er-

hållit om det funnits ett samband mellan sjukdom och misskötsel. Om en arbetstagare 

skulle erhålla skyddet som ges krävs det av arbetsgivaren att denne uppfyller de krav 

som ställs för att en uppsägning återigen skulle kunna bli aktuell. Det kan hända är att 

den sjuke inte är villig att delta eller gör motstånd till rehabilitering. Detta öppnar för att 

arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren igen vid brist på samarbete. Eftersom det inte 

går att rehabilitera har arbetsgivare i alla fall försökt uppfylla sin rehabiliteringsskyldig-

het. Det kan även komma till den punkt då det inte längre är möjligt att ha kvar en sjuk 

arbetstagare då denne inte längre tillför något till arbetet eller i liten skala. Det krävs 

dock av arbetsgivaren att denne verkligen har gjort allt rätt under processen med rehabi-

litering och andra skyldigheter för att denna ska kunna anses sakligt grundad på grund 

av sjukdom. Det finns nog en trygget för en sjuk arbetstagare i att en uppsägning i dessa 

fall inte är en allt för lätt procedur att genomföra och att arbetsgivaren verkligen måste 

ha ansetts ha uppfyllt alla krav.  

Arbetsgivarens ansvar är inte att sköta själva utredningen av rehabiliteringen då ansva-

ret för detta försvann för ett antal år sedan: nu mer är det Försäkringskassan som ska 

sköta utredningen och det har för arbetsgivaren begränsats till aktivt deltagande. Det är 

inte alla fall som leder till utredning: i de fall som arbetstagaren inte har varit frånvaran-

de finns heller ingen extern impuls till Försäkringskassan, vilket kan göra att arbetsgiva-

re bör vara extra uppmärksamma på att allt dokumenteras och sköts enligt riktlinjerna. 

Detta eftersom bevisbördan till stor del ligger på dem själva. 

Det är av vikt att uppfylla Iseskogs eller Källström/Malmbergs kriterier och eventuella 

skyldigheter vid en uppsägning: samt omplaceringsskyldigheten, rehabilitering, två må-

naders regel vilket är kraven för att en saklig grund för personliga skäl ska föreligga. 

Om arbetsgivaren underlåter att iaktta dessa kriterier och grunder innan uppsägningen, 

anses uppsägningen som oskälig. Det finns ingen klar gräns när arbetsgivaren har upp-

fyllt kraven utan de rättsfall som AD har lämnat har fått vara vägledande i bedömningen 

av sakligheten och skäligheten vid uppsägning av drog- och alkoholmissbruk. 

Det är komplicerat för företag att veta hur stort deras ansvar är kring den anställdes re-

habilitering och hur arbetsgivaren ska ställa sig till detta. Jag har upplevt under arbetets 

gång att det är svårt att säga var de ekonomiska gränserna går och har inte hittat någon 

faktiskt lösning på problemet. Det kan därför tänkas att många  känner tveksamma till 

att anställa äldre, sjuka och före detta missbrukare, just för att rädslan att åka på en stor 

ekonomisk smäll i fall denne skulle återfalla i sjukdom. 

Jag har fokuserat mitt arbete på alkohol- och drogmissbruk och de eventuella rehabili-

teringsskyldigheter som medföljer den typen av sjukdom. Det är viktigt att i detta sam-

manhang påpeka att drog- och alkoholmissbruk inte alltid ska ses som en sjukdom. Det-

ta  påverkar skyldigheterna kring t.ex. rehabilitering och dylikt samt möjligheterna att 

genomföra en korrekt uppsägning eller att avskeda den anställde.  

Det är även viktigt vid en uppsägning att sjukdomen kan förklara hur misskötseln som 

en arbetsgivare vill använda som uppsägande orsak är relaterbara till varandra. Skulle 

inte misskötseln kunna förklaras genom detta är det förstärkta anställningsskyddet på 

grund av sjukdom oanvändbart. 

När det har gått så långt att en arbetstagare grovt åsidosatt sina åtaganden mot sin ar-

betsgivare spelar de personliga förhållandena (ev. sjukdomen) heller ingen roll. Ett av-

sked ska kunna ske utan att de normala skyldigheterna vid sjukdom ska behövas. Detta 
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tycker jag är vettigt, att skillnaden mellan uppsägning och avsked finns, då det bör fin-

nas en gräns hur långt någon kan få skylla på sin sjukdom vid misskötsel. 

4.2 Vilka rekommendationer kan jag utifrån mitt arbete göra till ar-
betsgivare? 

Det viktiga inför en eventuell uppsägning är att arbetsgivaren har rutiner, policy t.ex. 

arbetsmiljöplan, arbetsmiljöpolicy, drogpolicy samt anställningsavtal och andra doku-

ment som krävs enligt t.ex. AML, LAS dylikt, upprättade inom företaget för att visa på 

vad som behövs och krävs för giltig uppsägning vid en missbruks-/sjukdomssituation. 

Detta är något som är nödvändigt för alla för att kunna hänvisa till företagets regler 

kring just uppsägningsorsaken och tillfället för kännedom av den aktuella misskötseln. 

Att allt eftersom bocka av dessa  punkter noggrant för att undvika att fara fram och till-

baka mellan parter då detta kostar tid och pengar för arbetsgivaren, och är psykiskt på-

frestande för den som är på väg/ riskerar att bli uppsagd. 

Dessutom måste arbetsgivaren se till att bevisning finns t.ex. skriftliga varningar om att 

beteendet inte är accepterat, liksom vittnesmål. Att en eventuell omplaceringsskylighet 

och erbjudande om rehabiliterande åtgärder är uppfyllda samt dokumenterade. Även 

fackliga representanter och den anställde i fråga har kunnat vara delaktiga under tiden. 

När det kommer till den punkten att en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare, sjuk 

eller inte, krävs det lämpligen en strategi för att göra uppsägningen korrekt enligt arbets-

rättens regler föreslår jag att:  

Först, utred om arbetstagaren hävdar en sjukdom och att den misskötsamhet som finns 

bevisligen beror på den. Hävdar inte arbetstagaren det kan arbetsgivaren utgå från att 

arbetstagaren är frisk och då agera enligt regler mot misskötsamhet i anställningsavtalet 

och saklig grundreglerna i anställningsskyddslagen.  

Om arbetstagaren hävdar, och kan bevisa, att misskötsamheten beror på sjukdom (dvs. 

alkohol- eller drogmissbruk som är sjukdomsklassat) kommer principen om det för-

stärkta anställningsskyddet in.  

Där ska då arbetsgivaren uppfylla de krav som finns för det förstärkta anställningsskyd-

det och sjukdomsbilden ska kartläggas med behov och stödjande åtgärder ska sättas in. 

Här är det lämpligt att arbetsgivaren i planen understryker och förtydligar vad som 

kommer att hända om missbruket/misskötsamheten fortgår och anställningen kommer 

att ifrågasättas efter att åtgärderna har ifrågasatts. 

Skulle arbetstagaren hoppa av eller missköta rehabiliteringen eller helt enkelt vägra 

fortsätta med den planlagda rehabiliteringen är skyddet att anse som förbrukat. 

I de fall som en omplaceringsskyldighet föreligger skall arbetsgivaren kartlägga vilka 

tjänster denne har att erbjuda förutsatt att de är passande efter arbetstagarens förmåga 

och kompetens. När omplaceringsskyldigheten är åtgärdad och utredd kan arbetsgivaren 

med stöd av reglerna säga upp den anställde av personliga skäl. Om det inte tidigare 

skett något medvetengörande bör det göras nu. Arbetsgivaren måste även beakta tvåmå-

nadersregeln om inte det anses vara en pågående misskötsel. 

Påföljderna för en arbetsgivare som inte sköter sitt ansvar blir således att den planerade 

uppsägningen inte är genomförbar. Det ska understrykas att om att det finns några 

oklarheter kring vad som är gjort för att tillgodose de krav och skyldigheter som en ar-
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betsgivare har, är det till arbetsgivarens nackdel. Skyldigheterna tycker jag kan vara ett  

effektivt påtryckningsmedel, även om inte arbetsgivaren villig av sina ”goda natur” att 

rehabilitera och anpassa arbete för sina anställda begär ändå lagstiftningen det.  

När arbetsgivaren kan anses ha uppfyllt skyldigheterna som har tidigare tagits upp i 

rapporten och trots detta har det ej skett någon förbättring i arbetstagarens sjukdoms-

bild, samt att arbetstagaren inte längre utför något arbete av betydelse för arbetsgivaren, 

finns då möjligheten att säga upp på grund av sjukdom. Vilket jag tolkar som att arbets-

givarens ansvar är vidsträckt men inte oändligt. Arbetsgivarens vidsträckta ansvar för-

modar  jag att orsaken är skyddandet av svagare part dvs. arbetstagaren. Men det ska 

även finnas mer utrymme i bedömningen att kunna kräva arbetstagaren faktiskt utför 

arbete som är av nytta för arbetsgivaren. Där kan det diskuteras hur lite nytta en arbets-

tagare faktiskt kan bidra med innan uppsägning föreligger. Arbetsgivare ska inte behöva 

ha anställda som inte tillför något och endast är kvar pga. regelverket 

 

Jag ser en tanke i reglerna att det ska finnas ett skydd för  den enskilda arbetstagaren 

som på ett eller annat sätt missköter sig, det kan vara enstaka gånger eller ett pågående 

tema. Är arbetstagaren även sjuk och misskötseln är sammanhängande med sjukdomen, 

bör det finnas en trygghet att ett försök att bota arbetstagaren eller vart fall pröva att 

rehabilitera och det måste i alla fall göras från arbetsgivarens sida innan någon kan bli 

uppsagd en saklig grund. Reglerna är i sig är ett utryck av människovärde, att ingen ska 

kastas åt sidan bara för att denne under en tuff period i sitt liv behöver hjälp och stöd 

eller att har begått misstag i sitt liv. Det finns tillfällen människan är värd en andra 

chans. 
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