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Sammanfattning 
 
 
 
Sjukdom och ohälsa bland arbetstagare är ingen lätt problematik, som drabbar såväl 

arbetstagare som arbetsgivare. Det finns allmänna riktlinjer för bedömning om saklig grund 

för uppsägning av personliga skäl föreligger, men hur ser bedömningen ut när sjukdom utgör 

grunden för uppsägning? Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

anställningsskyddet för sjuka tillsvidareanställda arbetstagare är uppbyggt, och preciseras 

genom två frågeställningar: ”Kan saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom 

föreligga? Om så är fallet, vilka faktorer ligger till grund för saklig grundprövningen?”. 

Uppsatsen grundar sig i en rättsdogmatisk metod där uppgiften har varit att fastställa gällande 

rätt genom att studera lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt har utgjorts av ett holistiskt perspektiv och resultatet har således analyserats 

med utgångspunkt i arbetsgivares-, arbetstagares-, samt samhällets intressen. Resultatet visar 

att saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom kan föreligga, även om det ska mycket 

till för att så vara fallet. Innan saklig grund för uppsägning kan bli aktuellt, har arbetsgivaren 

bland annat ett långtgående ansvar för åtgärder för att arbetstagaren ska kunna återgå i 

anställning. Slutsatsen är att gällande rätten på området resulterar i såväl positiva- som 

negativa konsekvenser för arbetsgivare, arbetstagare och samhället i stort. 

 
 

Nyckelord: Saklig grund för uppsägning, Sjukdom, Arbetsgivares rehabiliteringsansvar 
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1. Inledning 
 

Sjukdom och ohälsa bland arbetstagare har ökat under flera års tid1. Detta är en problematik 

som drabbar såväl arbetstagare som arbetsgivare. Ämnet är komplext då det kan aktualisera 

en krock mellan arbetsgivarens strävan mot en lönsam organisation och anställdas behov av 

anställningstrygghet och stöttning när man behöver det som mest. Ur arbetsgivarens 

perspektiv kan det anses kostsamt och omständligt att behålla en arbetstagare i anställning 

som är sjuk och behöver rehabilitering och anpassning. För arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom, kan det samtidigt vara ödesdigert att bli uppsagd då 

risken att hamna utanför arbetsmarknaden finns. Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd 

intervjuas i en artikel för tidningen Kommunalarbetaren, och beskriver problematiken på 

följande sätt:  

 

 – ”För många är det bästa att få stanna kvar hos arbetsgivaren, man är inte den 

 mest eftertraktade när man är arbetslös. Om man har nedsatt arbetsförmåga är 

 det inte lätt att få ett nytt jobb.”2 

 

I förarbetena till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) nämns viljan att förhindra en 

sådan delad arbetsmarknad, varför arbetsgivaren åläggs ett relativt långtgående ansvar för sina 

sjuka arbetstagare. Huvudregeln i lagen säger att sjukdom inte ska utgöra saklig grund för 

uppsägning. Det finns dock ett undantag som gäller om arbetstagare har en stadigvarande och 

väsentlig nedsättning av arbetsförmågan som leder till att arbetstagaren inte kan utföra arbete 

av någon betydelse för arbetsgivaren.3  

 

När- och vad krävs för att saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom ska föreligga? 

Och hur kan fenomenet analyseras ur såväl arbetsgivarens-, arbetstagarens - och samhällets 

perspektiv? Det är dessa frågor som denna uppsats ämnar besvara.  

 

                                                
1 Prop. 2004/05:21 s. 32.   
2 Kommunalarbetaren, [http://www.ka.se/sjuka-tvingas-bort-fran-jobbet] 2017-05-29. 
3 Prop. 1973/129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66. 
 



 7 

1.1 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel har jag gett en kort inledning till ämnet om uppsägning på 

grund av sjukdom samt en bakgrund till varför det är ett angeläget ämne att studera. I 

kommande kapitel presenteras vilket syfte och vilka frågeställningar som har legat till grund 

för uppsatsen. Vidare följer ett kapitel som redogör för de avgränsningar av ämnet som har 

gjorts. Detta följs av ett metodkapitel som beskriver vilket material som har använts och hur 

det har studerats. Fortsättningsvis följer ett kapitel med uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

som utgörs av ett holistiskt perspektiv där såväl arbetsgivarens-, arbetstagarens- och 

samhällets intresse beaktas.  

 

Kommande kapitel beskriver saklig grund för uppsägning, i synnerhet uppsägning på grund 

av personliga skäl. Därefter inleds utredningen av uppsatsens frågeställningar och vidare 

följer ett kapitel som behandlar uppsägning på grund av sjukdom. Slutligen inleds det 

avslutande diskussionskapitlet med en summering av studiens resultat i relation till studiens 

syfte och frågeställningar, gällande rätten diskuteras ur ett holistiskt perspektiv och jag 

presenterar mina egna slutsatser och ställer frågor för vidare forskning.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställningsskyddet för sjuka 

tillsvidareanställda arbetstagare är uppbyggt, för att kunna analysera det ur ett holistiskt 

perspektiv. Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

 

• Kan saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom föreligga? 

• Om så är fallet, vilka faktorer ligger till grund för saklig grundprövningen? 

 

Jag avser att värdera och kritisera rätten utifrån ett holistiskt perspektiv där såväl 

arbetsgivarens-, arbetstagarens- och samhällets intresse beaktas. 
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3. Avgränsningar  
 

Denna uppsats behandlar uppsägning på grund av sjukdom av tillsvidareanställda från 

arbetsgivarens sida, med utgångspunkt LAS. Frågan aktualiserar och sammanhänger med 

flera lagar och regler, och uppsatsens redogörelse är inte på något sätt uttömmande då det är 

omfattande ämnen att redogöra för. Således har jag valt att presentera de teman som jag anser 

är mest väsentliga för att förstå uppsägning på grund av sjukdom, med hänsyn till textens 

omfattning. Ett urval av rättspraxis har gjorts. 

 

Uppsatsen tar inte sikte på en specifik sjukdom/hälsotillstånd, utan istället sjukdom som 

helhetsgrund för uppsägning. Alkoholism är en sjukdom som det finns mycket rättspraxis 

kring, men detta kommer inte beröras specifikt med anledningen ovan. Tilltagande ålder 

nämns ofta i samband med sjukdom i förarbeten varför det även kommer att göras i denna 

uppsats, men det inte är föremål för undersökningen.  

 

Det finns oändligt mycket att skriva om arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder på 

arbetsplatsen för att den sjukskrivna ska kunna återgå i arbete, då detta regleras genom flera 

lagar förutom LAS såsom Socialförsäkringsbalk (2010:110) (SFB), Arbetsmiljölag 

(1977:1160) (AML) samt Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 

(Främjandelagen). Jag vill noga poängtera att denna uppsats främst utgår från LAS, dess 

förarbeten och rättspraxis. Övriga bestämmelser i andra lagar nämns i första hand i anslutning 

till LAS och dess rättspraxis som belyser uppsägning på grund av sjukdom. Min redogörelse 

för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är således kortfattad. Ambitionen är inte heller att 

redogöra för andra aktörers ansvar för sjuka arbetstagare än arbetsgivarens, och jag kommer 

således inte att behandla den nya rehabiliteringskedjan enligt Proposition 2007/08:136.  

 

Slutligen ämnar uppsatsen att studera gällande rätten så som den ser ut idag, och lagens 

historik kommer inte att redogöras för i någon vidare utsträckning.  
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4. Metod och material 
 

För denna uppsats har jag använt mig av rättsdogmatisk metod, vilket innebär att undersöka 

en juridisk fråga utifrån etablerade rättskällor för att fastställa gällande rätt (de lege lata). 

Metoden innebär två uppgifter, att beskriva gällande rätt och att systematisera den genom att 

identifiera samband, likheter och principer. Metoden innebär också att analysera rätten på ett 

abstrakt sätt, men inte i syfte att lösa ett konkret problem. Ambitionen med en rättsdogmatisk 

metod är att bilda ett sammanhängande system. För att lösa uppgiften använder man sig av ett 

begränsat antal rättskällor vilka är lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Det utesluter dock 

inte att annat material kan användas som komplement och för att berika analysen.4 Denna 

metod lämpar sig väl för denna uppsats syfte, som ämnar undersöka hur uppsägning på grund 

av sjukdom rättsligt regleras. Uppsatsen är främst en beskrivning av gällande rätt, och det är 

först i det avslutande kapitlet som jag summerar och samtidigt kritiserar och värderar rätten ur 

ett holistiskt perspektiv.  

 

Som den rättsdogmatiska metoden sig bör, har materialet främst utgjorts av autoritära 

rättskällor av olika slag. Således har tillämpliga ILO-konventioner, EU-stadgor, EU-direktiv 

svensk lagstiftning, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, svensk rättspraxis samt förarbeten i form 

av propositioner (prop.) och statens offentliga utredningar (SOU) studerats. Även andra 

referenser så som doktrin och två internetsidor har använts för kompletterande information. 

Den lag som har studerats mest är LAS, och lagens förarbeten i form av prop. 1973/129 och 

prop. 1981/82:71. Uppsägning på grund av sjukdom är dock ett ämne som främst regleras 

genom rättspraxis, vilket har utgjort största delen av materialet för denna uppsats. Doktrin har 

varit en värdefull källa för information om övriga rättskällor. Jag har i mångt och mycket 

utgått från Sören Ömans bok Anställningsskyddspraxis 5  som är sammanställning av 

rättspraxis, vid kartläggningen av detsamma. I övrigt har jag haft stor användning av Kent 

Källström och Jonas Malmbergs bok Anställningsförhållandet6 samt Tommy Iseskogs bok 

Personaljuridik7. 

 

                                                
4 Sandgren, 2015, ss. 43-44. 
5 Öman, 2014. 
6 Källström & Malmström, 2016. 
7 Iseskog, 2016. 
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Utifrån frågeställningarna för detta PM inledde jag med att fastställa gällande rätten. Jag 

arbetade utefter en trattmodell där jag studerade det svenska anställningsskyddet i stort för att 

sedan konkretisera mina studier till uppsägning på grund av personliga skäl och därefter 

sjukdom. Som ett första steg studerade jag doktrin för att kunna läsa in mig på ämnet. 

Doktrinen gav mig en helhetsbild av saklig grundprövningen för uppsägning på grund av 

personliga skäl och även på grund av just sjukdom. Doktrinen bidrog även genom att referera 

till värdefulla primärkällor som jag sedan kunde studera i detalj. Jag inledde med att skriva 

kapitlet om saklig grund för uppsägning och personliga skäl. Därefter påbörjade jag kapitlet 

som beskrev uppsägning på grund av sjukdom. Vid redogörelsen för rättspraxis kring 

uppsägning på grund av sjukdom utgick jag från Öman8 för att läsa in mig på rättsfallen i 

fråga. Efter att ha skapat mig en uppfattning om gällande rätten kunde analysen av 

uppsägning på grund av sjukdom ur ett holistiskt perspektiv inledas. Detta mynnade ut i en 

diskussion och egna slutsatser i det avslutande kapitlet. Utifrån dessa kunde jag slutligen 

ställa frågor som kan vara aktuella för framtida forskning på ämnet. 

 

Svårigheten i denna uppsats låg i det ämne jag valde. Saklig grund för uppsägning på grund 

av sjukdom är ett större ämne än man skulle kunna tro och det aktualiserar flertalet 

bestämmelser, vilket gjorde det svårt att veta hur man skulle avgränsa sig. Det är en fin 

balansgång mellan att få en rättvis och heltäckande bild av gällande rätt och samtidigt 

avgränsa sig så att uppsatsen inte blir för vid och grund. Jag gjorde mitt bästa försök till att 

åstadkomma detta, varför jag landade i att utgå från LAS.  

 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag avser att värdera och kritisera rätten utifrån ett holistiskt perspektiv där såväl 

arbetsgivarens-, arbetstagarens- och samhällets intresse beaktas. Uppsägning på grund av 

sjukdom är ett fenomen som kan förstås ur flera perspektiv och uppsatsen ämnar till att 

diskutera dessa på ett objektivt och nyanserat sätt.  

 

 

                                                
8 Öman, 2014. 



 11 

6. Saklig grund för uppsägning 
 

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet om uppsägning på grund av sjukdom, genom en 

grundläggande redogörelse för saklig grund för uppsägning. Kapitlet är strukturerat i två 

avsnitt; det första beskriver allmänna riktlinjer för begreppet saklig grund för uppsägning och 

det andra avsnittet ger en mer utförlig redogörelse för uppsägning på grund av personliga 

skäl.  

 

6.1 Saklig grund för uppsägning 

 

6.1.1 Anställningsskyddet internationellt och i Sverige 
Arbetstagares anställningstrygghet anses betydande såväl internationellt, som i Sverige.9 Den 

internationella arbetsorganisationen (ILO) har utfärdat konvention nummer (nr.) 158 om 

uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ (1982). Denna utgör en 

internationell standard på området, som Sverige också har ratificerat.10 Enligt artikel (art.) 4 i 

konventionen får arbetstagare endast sägas upp om det finns giltiga skäl, som antingen beror 

på arbetstagarens uppförande och duglighet eller som beror på verksamhetens gång.11 Vidare 

anges i art. 30 i Europeiska unionens (EU) stadga om de grundläggande rättigheterna, att 

arbetstagare har rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund. Samtliga EU:s 

medlemsstater har regler om anställningsskydd, med varierande innehåll.12 Det svenska 

anställningsskyddet anses vid jämförelse med andra länder som svagt vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist, men desto starkare vid uppsägning på grund av personliga skäl.13  

 

De svenska reglerna om anställningsskydd återfinns främst i LAS, som kompletteras av 

diverse uppsägningsförbud i andra lagar.14  LAS var ett resultat av den Åmanska utredningen 

och trädde i kraft 1974, och innan dess reglerades anställningsskydd på olika sätt i 

                                                
9 Källström & Malmström, 2016, s.135. 
10 Prop. 1982/83:124, s. 4. 
11 Artikel 4, ILO:s konvention (nr. 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens 
initiativ (1982). 
12 Källström & Malmström, 2016, s.135. 
13 Källström & Malmström, 2016, s.135. 
14 Billing, 2017, ss. 6-7 och där angivna källor. 
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kollektivavtal.15 Idag är LAS är en semidispositiv lag vilket innebär att vissa delar av lagen 

kan regleras genom centrala kollektivavtal, varav vissa regler genom kollektivavtal på lokal 

nivå.16 LAS är dock i stor utsträckning tvingande till arbetstagarens fördel.17 Lagens 2 

paragraf (§) 2 stycke (st.) lyder:  

 

 ”Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas 

 rättigheter enligt denna lag.”18 

 

LAS tar sikte på förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, där arbetstagaren anses 

vara en svagare part som därmed har ett större behov av att skyddas. Lagen gäller i stort sätt 

samtliga arbetsgivare och arbetstagare i Sverige.19  

 

6.1.2 Begreppet saklig grund 
En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra 

efter en viss uppsägningstid, enligt 4 § 2 st. LAS.20 Enligt 7 § 1 st. finns krav på saklig grund 

för uppsägning av tillsvidareanställda21 från arbetsgivarens sida. Arbetsgivaren är skyldig att 

uppge skälen till uppsägningen och den ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det, enligt 9 

§. LAS är, som nämnt, en semidispositiv lag, men bestämmelsen om saklig grund för 

uppsägning är tvingande och kan således inte inskränkas genom kollektivavtal.22 Vad som 

utgör saklig grund är inte konkret definierat i lagtext, utan man får söka svar i förarbetena till 

lagen och i synnerhet i rättspraxis från Arbetsdomstolen (AD).23 Det finns emellertid två 

undantag; att saklig grund inte föreligger om det är skäligt att arbetsgivaren bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig enligt 7 § 2 st., och att verksamhetsövergång i sig inte utgör 

saklig grund för uppsägning, enligt 7 § 3 st.  

 

                                                
15 Iseskog, 2016, s. 130. 
16 Iseskog, 2016, s. 82. 
17 D’Oliwa, 2012, s. 14. 
18 2 § 2 st. LAS. 
19 D’Oliwa, 2012, s. 14. 
20 *Denna uppsats avser behandla uppsägning från arbetsgivarens sida och således kommer 
inte uppsägning från arbetstagarens sida att behandlas vidare. 
21 *Vid tidsbegränsad anställning krävs inte saklig grund för uppsägning, enligt 4 § 2 st. LAS. 
22 D’Oliwa, 2012, s. 100. 
23 D’Oliwa, 2012, s. 99. 
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En uppsägning kan vara sakligt grundad enligt två grunder; antingen som en uppsägning på 

grund av personliga skäl eller en uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste 

inför en uppsägning ta ställning till vilken uppsägningsgrund som ska åberopas, då man inte 

kan göra gällande båda två samtidigt. Saklig grund för uppsägning ska också föreligga vid 

beslutet för uppsägning, det får inte ta sikte på eventuell risk i framtiden eller en planerad 

omorganisation.24 I 7 § 4 st. definieras personliga skäl som ”förhållanden som hänför sig till 

arbetstagaren personligen”. Arbetsbrist har inte fått en motsvarande definition i lag, utan har 

genom rättspraxis getts en negativ bestämning.25 Detta innebär att arbetsbrist inte bara 

omfattar faktisk brist på arbetsuppgifter, utan alla fall där en uppsägning beror på något annat 

än förhållanden som går att hänföra till arbetstagaren personligen. Delvis gäller gemensamma 

regler för respektive uppsägningsgrund, men på flera sätt skiljer sig lagstiftningen.26 27 28 

 

Om saklig grund för uppsägning saknas kan uppsägningen ogiltigförklaras av domstol, enligt 

34 §. Anställningen upphör då inte förrän tvisten är avgjord i domstol och arbetstagaren har 

rätt till lön och andra förmåner så länge den består. Arbetstagaren kan också begära 

skadestånd från arbetsgivaren om denne bryter mot lagen, enligt 38 §. Likväl kan en 

arbetstagare bli skadeståndsskyldig om denne inte beaktar sin uppsägningstid, enligt samma 

paragraf.  

 

6.2 Uppsägning på grund av personliga skäl  

 
6.2.1 Definition av personliga skäl för uppsägning 
En uppsägning på grund av personliga skäl är en uppsägning som beror på arbetstagaren 

personligen.29 Vad som utgör saklig grund vid uppsägning på grund av personliga skäl 

definieras inte i lagtext, då uppsägningsfall och förhållanden på arbetsplatser kan vara så pass 

skilda att det inte går att göra en sådan fastslagning. Kent Källström och Jonas Malmberg 

                                                
24 D’Oliwa, 2012, s. 100. 
25 AD 2015 nr. 57.  
26 Källström & Malmberg, 2016, s. 139. 
27 Billing, 2017, ss. 6-7 och där angivna källor. 
28 *Denna uppsats ämnar undersöka saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom, som är 
ett personligt skäl. Således kommer uppsägning på grund av arbetsbrist inte beskrivas vidare. 
29 D’Oliwa, 2012, s. 109. 
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menar att en precisering av begreppet skulle binda rättsutvecklingen på ett negativt sätt.30 AD 

gör istället en helhetsbedömning av samtliga föreliggande omständigheter i sin bedömning.31 

Men utgångspunkten för uppsägningen av personliga skäl är de åtaganden som arbetstagaren 

har gjort i sitt anställningsavtal. Det som normalt brukar ingå i arbetstagarens skyldigheter 

enligt anställningsavtalet är att utföra arbete, följa givna instruktioner och ordnings- eller 

arbetsmiljöregler, vara lojal mot arbetsgivaren, samarbeta på arbetsplatsen samt att inte begå 

brott. Men självfallet kan det även handla om fler eller andra skyldigheter.32  

 

6.2.2 Prövning av saklig grund för uppsägning av personliga skäl 
Misskötsel, medvetenhet och skada 

Bedömningen av saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl görs i tre steg.33 

Det första steget är att utreda huruvida arbetstagaren har misskött sig, och därmed brutit mot 

något åtagande i anställningsavtalet. Inom begreppet misskötsel tillräknas såväl misskötsel av 

illvilja som till följd av exempelvis inkompetens eller oförmåga. Det andra steget är att 

bedöma om arbetstagaren har varit medveten om sin misskötsel och vilka konsekvenser det 

kan få. I detta steg ingår att arbetsgivaren har medvetandegjort arbetstagaren om att denne 

riskerar att bli uppsagd och att arbetstagaren således har fått möjlighet att ändra sitt 

beteende.34 En uppsägning ska aldrig komma som en överraskning för arbetstagaren. 35 Skäl 

för uppsägning måste kunna konkretiseras i exempel och arbetsgivaren har normalt 

bevisbördan.36 Således är det fördelaktigt för arbetsgivaren att använda sig av någon skriftlig 

handling eller dokumentation, såsom en LAS-varning eller kanske mest att rekommendera en 

erinran.37 Det tredje steget är att undersöka huruvida arbetstagarens misskötsel har inneburit 

någon form av skada för arbetsgivaren.38 Med skada menas inte endast ekonomisk skada, utan 

även brustet förtroende, negativ arbetsmoral eller att affärsverksamheten har tagit skada. Att 

bedöma skadan blir ett sista steg i resonemanget för att se huruvida det har någon verklig 

betydelse för arbetsgivaren och dess verksamhet.39 Genom resonemanget i dessa tre steg 

                                                
30 Källström & Malmberg, 2016, s. 140  
31 Prop. 1973:129 s. 120. 
32 Iseskog, 2016, s. 252.  
33 Iseskog, 2016, s. 252. 
34 Iseskog, 2016, s. 252 och AD 2008 nr. 90. 
35 Prop. 1973/129 s. 125, prop: 1981/82:71 s. 125 och AD 2002 nr. 44 och AD 1986 nr. 160.  
36 AD 2009 nr. 21. 
37 Iseskog, 2016, s. 279. 
38 Iseskog, 2016, s. 253. 
39 Iseskog, 2016, s. 285. 
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avgörs om saklig grund för uppsägning kan föreligga.40 Om så är fallet, måste arbetsgivaren 

också beakta två kriterier; tvåmånadersregeln och omplaceringsskyldigheten.4142  

 

Vidare görs en väsentlighetsbedömning, eller en proportionalitetsbedömning, där 

arbetsgivarens intresse att avsluta anställningen vägs mot arbetstagarens intresse att behålla 

den. 43  Arbetstagarens intresse att behålla sin anställning anses dock vara konstant. 44 

Väsentlighetsbedömningen görs med utgångspunkt i omständigheterna i det individuella fallet 

och i anslutning till vilken uppsägningsgrund som är i fråga. 45  Därutöver görs en 

framtidsprognos över arbetstagaren, där fokus läggs på de slutsatser som kan dras av 

arbetstagarens lämplighet. 46  Vidare beaktas faktorer såsom arbetsplatsens storlek, 

anställningens tid och arbetstagarens ställning på arbetsplatsen i bedömningen.47 

 

Tvåmånadersregeln 

Tvåmånadersregeln innebär att en uppsägning på grund av personliga skäl normalt inte får 

grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader före 

underrättelse om uppsägning, eller före tidpunkten för uppsägningen om underrättelse inte 

lämnats, enligt 7 § 4 st. LAS. Regeln syftar till snabb handläggning av uppsägningsärenden 

med hänsyn till arbetstagaren.48  Fristen utgår vanligtvis från det att sakförhållanden kan 

överblickas49, eller vid brottslighet när arbetsgivaren får kännedom om att det föreligger en 

lagakraftvunnen brottmålsdom.50 Om tvåmånadersfristen är uppfylld kan arbetsgivaren även 

åberopa omständigheter som har inträffat tidigare,51 dessa tillmäts dock ingen eller mindre 

vikt vid saklig grundprövningen.52 Viktigt att notera är att tvåmånadersregeln inte tillämpas 

om uppsägningsgrunden har en så kallad fortlöpande karaktär, vilket innebär ett bestående 

                                                
40 Iseskog, 2016, s. 253 
41 D’Oliwa, 2012, s. 109. 
42 *Tvåmånadersregeln och omplaceringsskyldigheten beskrivs nedan. 
43 Källström & Malmberg, 2016, s. 143. 
44 AD 1990 nr. 55.  
45 Källström & Malmberg, 2016, s. 143. 
46 Prop. 1973:129 s. 124, prop. 1981/82:71 s. 65 samt AD 2009 nr. 67, AD 2009 nr. 53 och 
AD 2002 nr. 26. 
47 AD 2008 nr. 2 och AD 2006 nr. 73. 
48 Källström & Malmberg, 2016, s. 165. 
49 AD 2015 nr. 13, AD 2005 nr. 72 och AD 1999 nr. 146. 
50 AD 2008 nr. 20, AD 2005 nr. 107 och Källström & Malmberg, 2016, s. 165. 
51 AD 1999 nr. 13.  
52 AD 2010 nr. 62. 
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tillstånd i stället för en enskild händelse (exempelvis alkoholism, samarbetssvårigheter och 

bristande lämplighet). Vid fortlöpande karaktär tillämpas regeln att det är tillräckligt om 

uppsägningsgrunden har bestått under de två månaderna.53 

 

Omplaceringsskyldigheten 

Omplaceringsskyldigheten regleras i 7 § 2 st. LAS och innebär att en uppsägning inte är 

sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete 

hos sig. Bestämmelsen innebär att uppsägning bör vara en yttersta åtgärd som vidtas först när 

alla andra möjligheter har uttöms.54 Förarbeten till LAS lyder: 

 

 ”När det gäller arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera arbetstagare, 

 vare sig det är påkallat på grund av den anställdes personliga förhållanden 

 eller på grund av arbetsbrist, är det naturligt att omplaceringsskyldigheten i 

 första hand avser sysselsättning på samma arbetsplats eller inom samma 

 företagsenhet som den där arbetstagaren tidigare var sysselsatt. Detta innebär 

 att arbetsgivaren till att börja med bör undersöka möjligheterna att omplacera 

 arbetstagaren inom ramen för anställningen.”55 

 

Arbetsgivaren ska överväga alla skäliga möjligheter för att genomföra förändringar i 

verksamheten utan att andra arbetstagare friställs, såsom omplacering men även 

arbetsanpassning och upplärning. Omplaceringsskyldigheten är nära sammanknuten med 

arbetsgivarens lojalitetsplikt, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att i skälig 

utsträckning beakta arbetstagarens intresse att behålla sin anställning och således söka 

alternativa lösningar där arbetstagarens intresse kan tillgodoses. 56  Arbetsgivaren har 

bevisbörda för att denne har tagit skälig hänsyn till arbetstagarens intressen, och behöver 

därför utreda vilka möjligheter till omplacering eller alternativ som finns för att lösa 

problemet som arbetsgivaren upplever finns. Om arbetsgivaren underlåter att genomföra en 

sådan utredning och det förefaller oklarheter kring om det fanns möjlighet till omplacering i 

                                                
53 AD 1999 nr. 29, AD 1989 nr. 126, AD 1984 nr. 119 och AD 1977 nr. 18.  
54 Prop. 1973:129 s. 121. 
55 Prop. 1973:129 s. 121. 
56 Prop. 1973:129 s. 122 och prop. 1981/82:71 s. 65.  
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efterhand, anses i regel att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inte är fullgjord och därmed 

inte uppsägningen sakligt grundad.57  

 

Skälighetsprövning av lojalitetsplikt för arbetsgivare i uppsägningssituationer  

Som nämnt, begränsas lojalitetsplikten för arbetsgivare i uppsägningssituationer av vad som 

är skäligt. För det första begränsas arbetsgivarens lojalitetsplikt av arbetsgivarens verksamhet. 

Arbetsgivaren behöver endast undersöka möjligheten att omplacera arbetstagaren inom den 

egna organisationen,58 och omplaceringsskyldigheten kan till och med vara begränsad till en 

viss del av organisationen av praktiska skäl.59 Den andra, och viktigaste, begränsningen är 

sammanknuten med arbetsgivarens arbetsledningsrätt, vilken innebär att arbetsgivaren inte 

har en skyldighet att på ett mer ingripande sätt lägga om sin verksamhet för att kunna 

genomföra en omplacering, som exempelvis att inrätta helt nya tjänster. 60  En tredje 

begränsning utgörs av att arbetstagaren behöver ha tillräckliga kvalifikationer för den 

befattning som denne omplaceras till.61 Den fjärde, och sista, begränsningen utgörs av hänsyn 

till andra arbetstagare. Andra arbetstagare inom organisationen ska varken behöva friställas 

eller få försämrade anställningsvillkor på grund av en omplacering.62 Denna begränsning 

innebär således att omplaceringsskyldigheten gäller för lediga befattningar och 

arbetsuppgifter.63 Viktigt att notera är att denna regel inte hindrar en arbetsgivare från att 

omplacera andra arbetstagare inom ramen för deras anställning för att kunna bereda en 

arbetstagare fortsatt anställning.64  

 

Summeringsvis bör arbetsgivaren först söka lösningar inom ramen för anställningen för 

arbetstagaren, och först när det alternativet är uttömt försöka ordna annan anställning hos sig. 

Om arbetsgivaren blir tvungen att söka lösningar utanför ramen för anställningen bör arbetet 

vara så likvärdigt som möjligt, i fråga om bland annat lön, med det arbete arbetstagaren haft 

tidigare.65 Det finns inte klara riktlinjer för hur långt arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig i 

                                                
57 AD 2012 nr. 67. 
58 Prop. 1973:129 s. 242 f. 
59 AD 2013 nr. 60, AD 1996 nr. 144 och AD 1984 nr. 141. 
60 Prop. 1973:129 s. 242 f. 
61 Prop. 1973:129 s. 242 f. 
62 AD 2004 nr. 40, AD 1993 nr. 42 och AD 1983 nr. 127. 
63 Prop. 1973:129 s. 122 samt AD 1994 nr. 1, AD 1983 nr. 127 och AD 1977 nr. 151. 
64 AD 2001 nr. 92 och AD 1999 nr. 10 samt Källström & Malmberg, 2016, s.147.  
65 Prop. 1973:129 ss. 121, 243 samt AD 1993 nr. 80 och AD 1983 nr. 110. 
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fråga om att ge ett likvärdigt arbete. Vid prövning måste omständigheterna i det enskilda 

fallet beaktas.66 

 

Om det för arbetsgivaren framstår som att alternativ inom ramen för anställningen sannolikt 

inte skulle lösa problemet med en arbetstagare, föreligger inte skyldighet att erbjuda det innan 

andra åtgärder tas till utanför ramen för anställning. Vidare minskar, alternativt upphör, 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet om arbetstagaren inte medverkar till en lösning av 

problemet.67 Om en arbetsgivare har erbjudit en lösning på problemet som arbetstagaren 

tackar nej till, är utgångspunkten att arbetsgivaren inte behöver ge fler erbjudanden.68 

Dessutom gör arbetstagaren sig skyldig till arbetsvägran om arbetstagaren vägrar en 

omplacering som faller inom dess arbetsskyldighet, vilket är en uppsägningsgrund i sig.69 

Självfallet varierar arbetsgivarens lojalitetsplikt beroende på vilken uppsägningsgrund som är 

aktuell. Vid kvalificerad- respektive grov misskötsamhet saknar lojalitetsplikten generellt 

relevans.70 Däremot vid mindre allvarliga fall av misskötsamhet är det av stor betydelse vad 

arbetsgivaren har vidtagit för åtgärder för att lösa problemet.71 

 

6.2.3 Exempel på uppsägning på grund av personliga skäl  
Arbetsgivaren är skyldig att uppge skäl till uppsägningen enligt 9 § LAS, och arbetsgivaren 

kan åberopa flera personliga skäl till en uppsägning.72 Skälen måste vara acceptabla, men det 

finns ingen specifik uppräkning av sådana. Utgångspunkten är att varje skäl som har relevans 

för anställningsförhållandet kan utgöra ett acceptabelt uppsägningsskäl.73 Det finns dock 

exempel som inte anses vara acceptabla och som därför inte behöver prövas. I 7 § 3 st. 

stadgas att övergång av verksamhet i sig inte är ett acceptabelt skäl. Uppsägning får inte heller 

ske på grund av medlemskap i en arbetstagarorganisation enligt 7-8 §§ i Lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller på grund av någon av diskrimineringsgrunderna i 

5 § Diskrimineringslag (2008:567) (DiskL). Genom ratificering av internationell rätt kan fler 

                                                
66 AD 2012 nr. 11 och AD 1996 nr. 144. 
67 AD 1993 nr. 215, AD 1993 nr. 73 och AD 1981 nr. 1. 
68 Källström & Malmberg, 2016, s. 148.  
69 AD 2006 nr. 13. 
70 Prop. 1973:129 s. 242 f. samt AD 2009 nr. 96, AD 1993 nr. 228 och AD 1982 nr. 30.  
71 Prop. 1973/129 s. 125, prop. 1981/82:71 s. 125 samt AD 2002 nr. 44 och AD 1986 nr. 160.  
72 D’Oliwa, 2012, s. 100. 
73 Prop. 1973:129 s. 130. 
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oacceptabla skäl utläsas.74 I ILO-konventionen nr. 158 om uppsägning av anställningsavtal på 

arbetsgivarens initiativ (1982) nämns civilstånd, familjeansvar, havandeskap, religion, politisk 

uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung som oacceptabla skäl, enligt art. 5 

och 6. I konventionen nämns även att tillfällig frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller 

skada samt händelse av att arbetstagare inlett ett rättsligt förfarande mot arbetsgivaren för 

lagbrott, inte är acceptabla uppsägningsskäl. EU:s deltidsdirektiv (97/81/EG) anger i klausul 5 

punkt (p.) 2 att en arbetstagares vägran att övergå från deltids- till heltidsarbete, eller omvänt, 

i sig inte är en acceptabel grund för personliga skäl. Slutligen gäller att uppsägningar som 

inskränker grundläggande medborgerliga rättigheter inte är sakligt grundade, med reservation 

för att undantag kan ske.75 

 

Acceptabla skäl för uppsägning på grund av personliga skäl har i praxis angetts vara 

exempelvis arbetsvägran, upprepande sena ankomster, trakasserier, olämpligt uppträdande 

samt brott mot lojalitetsplikten.76 Sjukdom är ett komplext skäl till uppsägning på grund av 

personliga skäl. En arbetstagares nedsatta arbetsförmåga till följd av sjukdom, skada och ålder 

utgör grunder som enligt fast praxis inte utgör saklig grund för uppsägning. Undantaget är om 

arbetsförmågan är så pass nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utgöra arbete av någon 

betydelse för arbetsgivaren.77  

 

7. Uppsägning på grund av sjukdom 
 

I föregående kapitel gavs en redogörelse för saklig grund för uppsägning och allmänna 

riktlinjer för bedömningen av uppsägning på grund av personliga skäl. I följande kapitel 

behandlas uppsatsens frågeställningar och jag kommer ge en grundlig redogörelse för 

uppsägning på grund av sjukdom. Kapitlet är strukturerat i två avsnitt; det första avsnittet 

utreder frågan om saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom kan föreligga och det 

andra vilka faktorer som i så fall avgör bedömningen om en uppsägning är sakligt grundad.  

 

                                                
74 Källström & Malmberg, 2016, s. 142. 
75 SOU:1973:7 s. 149 och prop. 1973:129 s. 127. 
76 D’Oliwa, 2012, s. 99. 
77 Prop. 1973/129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66. 
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7.1 Finns saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom? 

Ansvaret för sjuka och äldre arbetstagare i arbetslivet ligger på flera aktörer, däribland 

arbetsgivaren. Anledningen till det är då arbetsgivare anses kunna iaktta förändringar hos 

arbetstagarens hälsa, vilket i förlängningen möjliggör snabbare insatser för rehabilitering.78 

Arbetsgivares ansvar för sjuka och äldre regleras i flera olika lagar, såsom SFB, AML samt 

Främjandelagen.79 Utöver reglerna i SFB, AML och Främjandelagen framgår av rättspraxis 

hur arbetsgivare har ett särskilt ansvar för sjuka och äldre arbetstagare, vilket aktualiseras i 

anslutning till LAS. I förarbetena till LAS motiveras arbetsgivarens ansvar för sjuka och 

äldre, med ett förhindrande av en uppdelning på arbetsmarknaden. Prop. 1973:129 lyder: 

 

 ”Vi måste försöka förhindra att vi får två arbetsmarknader, en för yngre, 

 välutbildad arbetskraft och en för äldre, handikappade och dåligt utbildade.”80  

 

I prop. 1981/82:71 motiveras samma syfte och vidare beskrivs saklig grund för uppsägning på 

grund av sjukdom enligt: 

 

 ”I enlighet med detta bör den begränsning av en arbetstagares 

 prestationsförmåga, som ålder eller sjukdom kan medföra, inte få föranleda 

 uppsägning utan istället som regel leda till att arbetsgivaren vidtar särskilda 

 åtgärder på arbetsplatsen eller förflyttning till ett mindre krävande arbete. 

 Ålder eller sjukdom kan emellertid medföra en stadigvarande nedsättning av 

 arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra 

 arbete av någon betydelse. I sådana fall bör denna nedsättning av 

 arbetsförmågan kunna åberopas som grund för uppsägning.”81 

 

Propositionerna ger båda uttryck för det förstärkta anställningsskydd som sjuka arbetstagare 

har och att sjukdom inte normalt anses utgöra saklig grund för uppsägning, utan snarare ska 

leda till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att arbetstagaren ska kunna kvarstå i anställning.82 

                                                
78 Källström & Malmberg, 2016, ss. 278-279. 
79 Källström & Malmberg, 2016, s. 279. 
80 Prop. 1973:129 s. 126. 
81 Prop. 1981/82:71 s. 66. 
82 Prop. 1973/129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66. 
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Omplaceringsskyldigheten i 7 § 2 st. LAS bör ses mot denna bakgrund.83 Men det finns 

undantagsfall. Undantaget är om det finns en stadigvarande och väsentlig nedsättning av 

arbetsförmågan att arbetstagaren inte längre kan utgöra arbete av någon betydelse för 

arbetsgivaren.84 

 

7.2 Faktorer vid saklig grundprövningen 

Det finns flera faktorer som beaktas vid prövning om saklig grund för uppsägning föreligger. 

Uppsägning på grund av sjukdom är ett rättsligt område som till stor del regleras genom 

praxis. 

 

7.2.1 Allmänt om bedömningen  
Likt förarbetena till LAS85, anger fast praxis att det råder ett principiellt förbud mot 

uppsägning på grund av sjukdom och att detta endast får ske i undantagsfall.86 Vid bedömning 

om undantagsregeln är tillämplig ska arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning 

ställas mot arbetsgivarens intresse att kunna rekrytera annan personal i den sjukes ställe.87 

Men fram för allt innebär undantagsregeln att arbetstagaren har en stadigvarande och 

väsentlig nedsättning av arbetsförmågan i den mån att arbetstagaren inte längre kan utgöra 

arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.88 Att arbetsförmågan är stadigvarande innebär att 

den: 

 

 ”[…] är i sådan grad stadigvarande nedsatt, att denne inte ens efter skäliga 

 anpassningsåtgärder kan utföra arbete för arbetsgivaren som det skäligen kan 

 krävas att arbetsgivaren erbjuder”89 

 

Denna bedömning är även detsamma vid funktionshinder som medför nedsättning av 

arbetsförmågan.90 Stadigvarande nedsättning innebär inte att nedsättningen behöver vara 

                                                
83 Lunning & Toijer, 2002, s. 366. 
84 Prop. 1973/129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66. 
85 Prop. 1973/129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66. 
86 AD 1987 nr. 164. 
87 AD 1978 nr. 139. 
88 AD 1987 nr. 164. 
89 AD 2014 nr. 41. 
90 AD 2013 nr. 78.  
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livslång, men att den förväntas kvarstå under all överskådlig tid.91 Att nedsättningen ska 

räknas som stadigvarande innebär också att arbetstagaren inte bedöms återfå arbetsförmågan 

genom medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering. 92  Arbetsförmågan bedöms i 

förhållande till sådant arbete som arbetsgivaren skäligen bör erbjuda arbetstagaren.93 Vid 

bedömningen om arbetstagaren utför arbete av betydelse för arbetsgivaren, görs en 

intresseavvägning mellan vad arbetstagaren åstadkommer på arbetsplatsen och vilka problem 

och kostnader hen skapar. Självfallet påverkas denna bedömning av hur stor arbetsgivaren är 

då större organisationer har större medel att tillgå, men detta får inte tolkas så som att stora 

arbetsgivare är skyldiga att tåla vilka olägenheter som helst.94  

 

Bedömningen om saklig grund för uppsägning görs med utgångpunkt i de omständigheter 

som förelåg vid tidpunkten för uppsägningen. Det som inträffat efter uppsägningen, är endast 

intressant om det belyser förhållanden vid uppsägningstidpunkten som upplevs som oklara.95 

Det innebär att om man finner att arbetsgivaren har gjort rätt bedömning och att det förelegat 

saklig grund för uppsägning, kan senare inträffade händelser normalt inte innebära att frågan 

bedöms annorlunda. Arbetsgivaren gör bedömningen med utgångspunkt i de omständigheter 

som föreligger vid tidpunkten för uppsägningen och kan inte hållas ansvarig för att ta sikte på 

att förhållanden och omständigheter kan se helt annorlunda ut i framtiden (exempelvis att en 

arbetstagare mirakulöst tillfrisknar eller att arbetsorganisationen ser annorlunda ut).96 

 

7.2.2. Särskild tolerans för sämre prestationer  
Jag har tidigare redogjort för att misskötsamhet kan utgöra saklig grund för uppsägning på 

grund av personliga skäl. 97 Om misskötsamheten orsakas av sjukdom ser prövningen dock 

annorlunda ut, då sjuka arbetstagare har förstärkt anställningsskydd. 98  Brister hos 

arbetstagarens prestationer som är relaterade till hälsotillstånd eller ålder intar en 

särställning.99 Arbetsgivaren är skyldig att visa hänsyn mot sjuka och äldre arbetstagare, 

vilket betyder att brister och försummelser i tjänsten i högre grad måste tolereras i jämförelse 
                                                
91 Källström & Malmberg, 2016, s. 283. 
92 AD 2014 nr. 41 
93 AD 2012 nr. 51 och AD 1993 nr. 42.  
94 Iseskog, 2005, s. 164. 
95 AD 2014 nr. 41. 
96 AD 1997 nr. 39.  
97 Iseskog, 2016, s. 252 och AD 2008 nr. 90. 
98 Isekog, 2005, s. 164. 
99 Källström & Malmberg, 2016, s. 280. 
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med andra anställda.100 Så är ofta fallet gällande misskötsamhet som beror på alkoholism.101 

Det förstärkta anställningsskyddet gäller dock endast om arbetstagaren är sjuk och då det 

finns ett orsakssamband mellan arbetstagarens sjukdom och misskötsel. Arbetstagaren har 

bevisbördan för påstådd sjukdom och hur sjukdomen påverkar misskötsamheten. I de flesta 

fall måste sjukdomen styrkas med hjälp av läkarintyg.102 Vid grövre misskötsamhet fästs dock 

inte normalt hälsotillståndet någon vikt, då det inte anses finnas avgörande samband med 

misskötsamheten.103 I förarbetena till LAS nämns ett uttalande som ger viss vägledning i 

frågan:  

 

 ”Har arbetstagaren gjort sig skyldig till sådant allvarligt förfarande som nu 

 avses, bör det normalt sakna betydelse om han är äldre eller yngre, har längre 

 eller kortare anställningstid, är handikappad etc.”104 

 

I AD 1993 nr. 203 exempelvis, hade en VD-sekreterare som led av manisk psykos sagts upp 

på grund av samarbetssvårigheter, då hon gjort sig skyldig till allvarliga kränkningar mot två 

personer i ledningen. Trots arbetstagarens diagnos ansåg AD att arbetstagaren varit medveten 

om innebörden av sitt handlade som grundade sig i en mycket negativ inställning till 

personerna ifråga. Saklig grund för uppsägning ansågs föreligga då arbetstagaren omintetgjort 

alla förutsättningar för att arbetsgivaren skulle kunna behålla arbetstagaren i anställning.105  

 

7.2.3. Rehabilitering, anpassning och omplacering 
I och med lagstiftningen i början på 1990-talet tillfördes regler om rehabilitering och 

rehabiliteringsansvar i AML och Lag (1962:381) om allmän försäkring (AFL)106, utvecklades 

principerna om sjuka arbetstagares förstärkta anställningsskydd. En förutsättning för att en 

uppsägning ska vara sakligt grundad, är att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter att 

vidta åtgärder på arbetsplatsen för att den sjukskrivna ska kunna återgå i arbete, såsom 

                                                
100 Källström & Malmberg, 2016, s. 279. 
101 AD 1997 nr. 145, AD 1995 nr. 104, AD 1992 nr. 123 och AD 1992 nr. 38-41.  
102 Iseskog, 2005, s. 172. 
103 AD 2000 nr. 28, AD 1999 nr. 16 och AD 1998 nr. 30. 
104 Prop. 1973/129 s. 255. 
105 AD 1993 nr. 203 
106 *AFL upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111, och reglerna återfinns idag inom SFB.  
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omplacering, rehabilitering och arbetsanpassning. Denna fråga är sammanknuten med de 

skyldigheter som arbetsgivaren åläggs genom SFB, AML och Främjandelagen.107  

 

Arbetsgivaren ska enligt 30 kapitlet (kap.) 6 § SFB lämna upplysningar till Försäkringskassan 

kring arbetstagarens behov av rehabilitering och även svara för att de åtgärder som behövs för 

effektiv rehabilitering vidtas. Det innebär att arbetsgivaren har ansvar för att vidta 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den 

egna verksamheten, i form av exempelvis arbetsträning, utbildning eller omplacering.108 

Enligt 3 kap. 2a § 3 st. AML är arbetsgivaren ansvarig för arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet för sina anställda och att uppfylla skyldigheterna som nämns i 

AML och 30 kap. SFB. Arbetsgivaren ansvarar också för att anpassa verksamheten till 

arbetstagares individuella förutsättningar, enligt 3 kap. 3 § 2 st. AML. Vad detta ansvar mer 

konkret innebär preciseras i föreskriften om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 

1994:1) i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Där anges att arbetsgivaren ska 

initiera att en rehabiliteringsprocess kommer igång för att sedan se till att seriösa och positiva 

ansträngningar görs för att hitta åtgärder i syfte att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete.109 

Slutligen är arbetsgivaren även skyldig att överlägga med Arbetsförmedlingen om särskilda 

åtgärder för att underlätta för arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga, enligt 8 § 

Främjandelagen.  

 

I förarbetena till de nuvarande bestämmelserna om arbetsgivares rehabiliteringsansvar i AML, 

anges att en uppsägning inte bör anses sakligt grundad under pågående anpassningsåtgärder 

som syftar till att öka arbetstagarens förutsättningar att arbeta.110 Arbetsgivaren är ansvarig 

för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen111 och är endast skyldig att medverka till åtgärder 

som syftar till att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till arbetet hos arbetsgivaren (det 

vill säga inte till andra arbetsgivare).112 Hur långt ansvaret sträcker sig är beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. En viss omorganisation av arbetsplatsen kan skäligen 

krävas. 113  Hur långtgående ansvaret är påverkas också av faktorer som exempelvis 

                                                
107 AD 1990 nr. 10. 
108 Lunning & Toijer, 2002, s. 367 och Andersson et. al, 2011, s. 116. 
109 Ericson & Gustafsson, 2015, s. 81. 
110 Prop. 1990/91:140 s. 52. 
111 Källström & Malmberg, 2016, s. 281. 
112 AD 1993 nr. 42. 
113 AD 1990 nr. 10. 
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arbetsplatsens storlek och arbetstagarens egen medverkan till lösa problemet. Enligt fast 

praxis åläggs arbetsgivaren ansvaret att göra en noggrann utredning om omplacerings-, 

rehabiliterings- samt anpassningsåtgärder. Om det är oklart huruvida arbetsgivaren har 

fullgjort sina skyldigheter enligt ovan, ska det gå ut över arbetsgivaren.114  

 

Gällande omplacering utgör, som nämnt, andra arbetstagare en begränsning av arbetsgivarens 

lojalitetsplikt i uppsägningssituationer, då andra arbetstagare inom organisationen varken ska 

behöva friställas eller få försämrade anställningsvillkor på grund av en omplacering.115 Vid 

sjukdom behöver dock arbetsgivaren undersöka och tillvarata möjligheterna att fördela 

arbetsuppgifter mellan de anställda på ett sådant sätt att sjuka och äldre arbetstagare kan 

kvarstå i anställning, inom ramen för den verksamhet arbetsgivaren bedriver.116  

 

Gällande anpassningsåtgärder bör arbetsgivaren vidta åtgärder för att ge arbetstagaren 

förutsättningar att klara av arbetet. Arbetsgivaren bör tillvarata de möjligheter som finns för 

underlättning av arbete för en sjuk anställd. Detta kan exempelvis innebära att bistå med 

tekniska hjälpmedel i rimlig utsträckning. I denna bedömning beaktas tekniska och 

ekonomiska faktorer och i vilken grad tekniska hjälpmedel hjälper arbetstagaren på ett 

varaktigt sätt. 117  Om dessa åtgärder inte leder till ett godtagbart resultat, fordras för 

omfattande och extraordinära åtgärder från arbetsgivaren som inte skäligen kan krävas.118 

 

Ansvar för rehabilitering åläggs självfallet inte endast på arbetsgivaren, utan även på 

arbetstagaren:119 

 

 ”Det ankommer på den arbetstagare som bereds rehabiliterande åtgärder att i 

 mån av förmåga och under beaktande av dennes fysiska och psykiska status 

 medverka i rehabiliteringsarbetet”.120  

 

                                                
114 AD 1990 nr. 10. 
115 AD 2004 nr. 40, AD 1993 nr. 42 och AD 1983 nr. 127. 
116 AD 2001 nr. 92 och AD 1999 nr. 10. 
117 AD 1982 nr. 99.  
118 AD 1987 nr. 164. 
119 Andersson et. al, 2011, s. 115.  
120 AD 1998 nr. 67. 
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Om arbetsgivaren erbjuder rehabilitering som arbetstagaren vägrar godta utan giltigt skäl, 

anses arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Således kan inte arbetstagaren göra 

anspråk på anställningen efter det. Detta förutsätter dock att det är en åtgärd som antas bidra 

till att arbetstagaren kan återgå i arbete och att det är arbete av sådant slag som arbetstagaren 

skäligen bör acceptera.121 

 

Om det står klart att arbetstagaren efter arbetsgivarens insatser inte kan utföra arbete för 

arbetsgivaren på grund av sjukdom, kan uppsägning i sista hand bli aktuellt.122  Det bör också 

påpekas att arbetsgivaren äger rätt att avsluta anställningen genom skriftligt besked om 

arbetstagaren beviljas hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, enligt 33 § LAS. Detta bör 

arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om så snart arbetsgivaren får kännedom om beslutet för 

sjukersättning, enligt samma paragraf. (Sjukersättning kan man ha rätt till om man är 19-64 år 

gammal, troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning och då arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten 

på arbetsmarknaden. Med begreppet ”alla arbeten” på arbetsmarknaden ingår särskilt 

anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd.)123 

 

 

8. Avslutande sammanfattning och diskussion 
 

I följande avslutande kapitel ämnar jag ge en avslutande sammanfattning och diskussion av 

ämnet. Kapitlet är strukturerat i tre avsnitt; i det första avsnittet besvarar jag på ett konkret 

och tydligt sätt uppsatsens frågeställningar, i det andra avsnittet värderar- och kritiserar jag 

gällande rätten utifrån ett holistiskt perspektiv där såväl arbetsgivarens-, arbetstagarens- och 

samhällets intresse beaktas och i det tredje avsnittet presenterar jag mina egna slutsatser i 

ämnet och ställer frågor som kan vara av intresse för framtida forskning om saklig grund för 

uppsägning på grund av sjukdom. 

 

                                                
121 AD 1993 nr. 96. 
122 D’Oliwa, 2012, s. 120. 
123Försäkringskassan, 
[https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/sjukersattning] 
2017-05-29 
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8.1 Summering av uppsägning på grund av sjukdom  

Följande avsnitt är strukturerat enligt mina två frågeställningar för uppsatsen. Jag kommer 

kortfattat summera vad som behandlats i uppsatsen och på ett konkret sätt besvara de två 

frågeställningarna i var sin tur.  

 

8.1.1. Kan saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom föreligga? 
LAS är en lagstiftning som i stor utsträckning är tvingande till arbetstagarens fördel, då 

arbetstagare anses utgöra en svagare part som har behov av att skyddas.124 För att en 

uppsägning av en tillsvidareanställd arbetstagare ska vara giltig måste den vara sakligt 

grundad, enligt 7 § LAS. Saklig grund för uppsägning föreligger på grund av arbetsbrist eller 

på grund av personliga skäl. Personliga skäl definieras som ”förhållanden som hänför sig till 

arbetstagaren personligen”, i 7 § 4 st. Vad som utgör saklig grund vid uppsägning på grund av 

personliga skäl definieras dock inte i lagtext, 125 istället görs en helhetsbedömning av samtliga 

föreliggande omständigheter i det enskilda fallet..126 Utgångspunkten för uppsägning av 

personliga skäl är dock de åtaganden som arbetstagaren har gjort i sitt anställningsavtal.127  

 

För att saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl ska föreligga måste 

arbetstagaren ha misskött sig och vara medveten om sin misskötsel och vilka konsekvenser 

det ger. Vidare måste misskötseln vara av sådan väsentlig karaktär att det inneburit någon 

form av skada för arbetsgivaren.128 Utöver dessa tre kriterier, behöver arbetsgivaren också 

beakta tvåmånadersregeln och omplaceringsskyldigheten, i enlighet med 7 § 4 st. respektive 7 

§ 2 st.129  Enligt 9 § är arbetsgivaren skyldig att uppge skäl till uppsägningen, vilka måste vara 

acceptabla. Det finns ingen klar uppräkning av sådana acceptabla skäl, men utgångspunkten 

är att varje skäl som har relevans för anställningsförhållandet kan utgöra ett acceptabelt 

uppsägningsskäl. 130  Acceptabla skäl har i praxis angetts vara exempelvis arbetsvägran, 

upprepande sena ankomster, trakasserier, olämpligt uppträdande samt brott mot 

lojalitetsplikten.131 

                                                
124 D’Oliwa, 2012, s. 14. 
125 Källström & Malmberg, 2016, s. 140 
126 Prop. 1973:129 s. 120. 
127 Iseskog, 2016, s. 252. 
128 Iseskog, 2016, ss. 252-253 och AD 2008 nr. 90. 
129 D’Oliwa, 2012, s. 109. 
130 Prop. 1973:129 s. 130. 
131 D’Oliwa, 2012, s. 99. 
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Frågan gäller då om sjukdom, som är ett förhållande som hänför sig till arbetstagaren 

personligen, utgör saklig grund för uppsägning. Sjukdom intar en särställning bland 

uppsägningsgrunder för personliga skäl. Då sjuka arbetstagare har förstärkt anställningsskydd, 

anger huvudregeln i såväl förarbeten till LAS som i fast rättspraxis att sjukdom inte ska 

utgöra skalig grund för uppsägning. Om en arbetstagare drabbas av sjukdom och ohälsa ska 

det snarare leda till att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder på arbetsplatsen eller 

förflyttning till ett mindre krävande arbete.132 Men det finns en möjlighet för arbetsgivaren att 

åberopa sjukdom som grund för uppsägning. Undantaget är om att arbetstagaren har en 

stadigvarande och väsentlig nedsättning av arbetsförmågan i den mån att arbetstagaren inte 

längre kan utgöra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.133  

 

Min första frågeställning besvaras enligt att saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom 

kan föreligga. För att det ska kunna föreligga och att undantagsregeln för uppsägning får 

tillämpas förutsätts dock att uppsägningen går igenom en långtgående prövning för detsamma. 

Detta summeras i besvarandet av nästa frågeställning. 

 

8.1.2. Vilka faktorer ligger till grund för saklig grundprövningen vid sjukdom? 
Denna frågeställning är inte helt enkel att besvara på ett tydligt sätt då den rättsliga 

regleringen av frågan uppehålls genom olika former av lagstiftning. Förutom saklig 

grundprövningen i LAS, dess förarbeten och AD:s rättspraxis regleras frågan även genom 

bestämmelser i SFB, AML och främjandelagen.134  Det är således flera faktorer som är 

avgörande för denna prövning. Följande två citat, som är hämtade ur förarbeten till LAS och 

ur fast praxis, summerar på ett kort och koncist sätt vilka faktorer som är avgörande för 

prövningen: 

 

 ”[…] Ålder eller sjukdom kan emellertid medföra en stadigvarande nedsättning 

 av arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra 

 arbete av någon betydelse. I sådana fall bör denna nedsättning av 

 arbetsförmågan kunna åberopas som grund för uppsägning.”135 

                                                
132 Prop. 1981/82:71 s. 66. 
133 Prop. 1973/129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66 och AD 1987 nr. 164. 
134 Källström & Malmberg, 2016, s. 279. 
135 Prop. 1981/82:71 s. 66. 
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 ”[…] Prövningen enligt anställningsskyddslagen är alltså inriktad på att 

 bedöma om  arbetstagarens arbetsförmåga är i sådan grad stadigvarande 

 nedsatt, att denne inte ens efter skäliga anpassningsåtgärder kan utföra arbete 

 för arbetsgivaren som det skäligen kan krävas att arbetsgivaren erbjuder”136 

 

Citaten belyser flera av de parametrar som bedöms i undantagsfallet: att nedsättningen ska 

vara så pass stadigvarande nedsatt att arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse för 

arbetsgivaren efter skäliga anpassningsåtgärder. Nedsättningen är stadigvarande i det att den 

förväntas kvarstå under all överskådlig tid,137 samt att arbetstagaren inte bedöms återfå 

arbetsförmågan genom medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering.138 Att kunna utföra 

arbete av betydelse för arbetsgivaren bedöms i förhållande till den sortens arbete som 

arbetsgivaren skäligen bör erbjuda arbetstagaren, 139  men dessutom genom en 

intresseavvägning mellan vad arbetstagaren åstadkommer för värde på arbetsplatsen och vilka 

problem och kostnader hen skapar. 140 Frågan om skäliga anpassningsåtgärder består i att 

arbetsgivaren måste ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för att uppsägningen ska anses 

sakligt grundad. 141  Arbetsgivaren ansvarar för att nogsamt utreda möjligheter till 

omplacerings-, rehabiliterings- samt anpassningsåtgärder. Om det är oklart huruvida 

arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt ovan, ska det gå ut över 

arbetsgivaren. 142 Arbetsgivaren är dock endast ansvarig för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen143 och att medverka till åtgärder som syftar till att arbetstagaren ska kunna 

komma tillbaka till arbetet hos arbetsgivaren.144 Hur långt ansvaret sträcker sig är beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet.145 Först om det står klart att arbetstagaren efter 

arbetsgivarens insatser inte kan utföra arbete för arbetsgivaren, kan uppsägning bli aktuellt.146  

Rehabiliteringsansvaret är dock ömsesidigt och arbetstagaren är skyldig att delta i 

rehabiliteringsåtgärder som erbjuds. Om arbetsgivaren erbjuder rehabilitering som 

                                                
136 AD 2014 nr. 41. 
137 Källström & Malmberg, 2016, s. 283. 
138 AD 2014 nr. 41. 
139 AD 2012 nr. 51 och AD 1993 nr. 42.  
140 Iseskog, 2005, s. 164. 
141 AD 1990 nr. 10. 
142 AD 1990 nr. 10. 
143 Källström & Malmberg, 2016, s. 281. 
144 AD 1993 nr. 42. 
145 AD 1990 nr. 10. 
146 D’Oliwa, 2012, s. 120. 
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arbetstagaren vägrar godta utan giltigt skäl, anses arbetsgivaren har fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar och således föreligger saklig grund för uppsägning.147 

 

Utöver detta är det viktigt att belysa att saklig grundprövningen för sjukdom ser annorlunda ut 

än vid övriga personliga skäl. Arbetsgivaren är skyldig att visa hänsyn mot sjuka och äldre 

arbetstagare, vilket betyder att brister och försummelser i tjänsten i högre grad måste tolereras 

i jämförelse med andra anställda.148 Det är då avgörande om det finns en påvisad sjukdom 

med orsakssamband till misskötseln. 149 Slutligen, görs bedömningen om saklig grund för 

uppsägning med utgångpunkt i de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för 

uppsägningen. Det som inträffat efter uppsägningen, är endast intressant om det belyser 

förhållanden vid uppsägningstidpunkten som upplevs som oklara.150 

 

Min andra och sista frågeställning besvaras enligt att saklig grund för uppsägning på grund av 

sjukdom kan föreligga när följande fem förutsättningar är uppfyllda: (1) det finns en 

stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan hos arbetstagaren, (2) arbetstagaren kan inte 

utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren, (3) arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter 

att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att den sjukskrivna ska kunna återgå i arbete hos 

arbetsgivaren, (4) att arbetstagarens misskötsel antingen beror på sjukdom men går utöver vad 

som är skäligt att arbetsgivaren behöver stå ut med, eller inte har ett samband med 

sjukdomen, samt (5) att samtliga föregående omständigheter föreligger vid tid för 

uppsägningen.  

 

8.2 Analys ur ett holistiskt perspektiv 

I detta avsnitt ska jag analysera gällande rätten kring uppsägning på grund av sjukdom i ljuset 

av såväl arbetsgivares-, arbetstagares-, och samhällets perspektiv. Slutsatserna och analysen 

som presenteras i det följande är mina egna. 

 

                                                
147 AD 1993 nr. 96. 
148 Källström & Malmberg, 2016, s. 279. 
149 Iseskog, 2005, s. 172. 
150 AD 2014 nr. 41. 
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I denna uppsats har jag redogjort för hur det förstärkta anställningsskyddet är uppbyggt för 

sjuka arbetstagare och beskrivit hur arbetsgivaren har ett relativt långtgående ansvar för sina 

sjuka anställda innan dessa kan sägas upp.  

 

För arbetsgivaren kan det självfallet anses som positivt att ha den typen av lojalitet till sina 

arbetstagare. Arbetstagaren spenderar trots allt en stor del av sin tid på arbetsplatsen, och det 

kan tänkas att det känns bra för arbetsgivaren att kunna hjälpa och stötta en arbetstagare som 

lägger ner så pass mycket tid för ens organisation. Det är inte minst positivt att ta vara på den 

kompetens som finns inom företaget, och inte släppa ifrån sig arbetstagare som har arbetat på 

företaget under en tid och besitter viss kunskap. Men i min analys, kan jag dock inte se något 

annat än att gällande rätten till största del är till nackdel för arbetsgivaren. Att ha anställd 

personal kan anses kostsamt som det är med löner, förmåner och arbetsgivaravgifter etc. som 

ska betalas. I vårt samhälle där (de flesta) organisationer strävar efter lönsamhet, kan jag 

tänka mig att det, enligt vissa arbetsgivare, upplevs som kostsamt och omständligt att behålla 

en sjuk arbetstagare i anställning. Enligt mig är lagen på ett vis dåligt anpassad till små 

företag som har små medel att tillgå, främst ekonomiskt. Hur långtgående ansvaret är, är 

visserligen beroende av omständigheter i det enskilda fallet. Men som litet företag kan det 

tänkas vara ödesdigert för företaget att vidta några åtgärder över huvud taget för 

arbetstagaren, ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Sett ur arbetstagarens perspektiv, kan jag endast se fördelar med hur gällande rätten ser ut 

idag. Den stränga prövning som arbetsgivaren står inför en uppsägning, gynnar ju onekligen 

arbetstagaren. Men det stannar inte där. Jag vill hävda att sjuka arbetstagares förstärkta 

anställningsskydd är helt avgörande för arbetstagaren. Utan det förstärkta anställningsskyddet 

tror jag att risken för att arbetsgivare skulle säga upp sjuka arbetstagare till förmån för att 

kunna rekrytera ny och frisk arbetskraft, skulle öka avsevärt. Som jag nämnde i inledningen, 

kan det vara kritiskt för arbetstagare att bli uppsagda på grund av sjukdom då risken är stor att 

hamna utanför arbetsmarknaden. När man väl hamnat utanför, kan det vara svårt att ta sig in i 

igen. Det utanförskapet yttrar sig självfallet ekonomiskt, men det är även tänkbart att man 

som arbetstagare också känner utanförskap i en större mening i samhället, i egenskap av att 

vara en utsatt grupp.  

 

Efter att studerat gällande rätten, vill jag hävda att jag personligen ser positivt på att den 

rättsliga regleringen ser ut som den gör. Det rimmar väl med den välfärdsstat som Sverige 
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utlyser sig för att vara och som Sverige också bör vara. Det finns ett ordspråk som lyder att 

”en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk”, vilket stämmer även i detta fall. Ur 

samhälleligt perspektiv är det vitalt att vi tar hand om svagare grupper i samhället. Jag förstår 

motiven i förarbetena till LAS, att man vill förhindra en uppdelning på arbetsmarknaden. Jag 

ser det som negativt på alla sätt och vis att det skapas A- och B-lag på arbetsmarknaden. Alla 

grupper bör vara välkomna. Sjukdom och ohälsa är sällan något man som arbetstagare varken 

önskar sig eller rår för. Tyvärr kommer en del av befolkningen drabbas. Det gäller då att 

lagstiftningen gör vad den kan för att skydda den gruppen av arbetstagare. 

 
 

8.3 Avslutande kommentarer 

Efter att ha studerat gällande rätten kring saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom, 

kan det konstateras att det är ett snårigt regelverk att ta sig igenom och det är lätt att gå vilse. 

Detta belyses inte minst med de svårigheter jag har upplevt att avgränsa ämnet i denna 

uppsats. Jag kan tänka mig att det föreligger flera oklarheter för arbetsgivare ute i landet om 

vilka regler som egentligen gäller för uppsägning av sjukdom. Det ska bli intressant att följa 

rättsutvecklingen på området och se om det är möjligt att lagstiftningen förtydligas och 

preciseras i färre rättsliga forum än i dagsläget. För mig förefaller det speciellt intressant att 

fortsätta forska kring hur saklig grundprövningen kan se olika ut beroende på företagets 

storlek, med fokus på små företag.  

 

Slutligen är den främsta slutsatsen av de alla att sjukdom och ohälsa utgör ett stort problem i 

Sverige. Vi måste bli bättre på att förebygga och bota sjukdom för att slippa hamna i 

situationen att uppsägning på grund av sjukdom kan komma att aktualiseras över huvud taget. 

Det gynnar minsann alla parter.  
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