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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På en arbetsmarknad där allt fler arbetstagare blir sjukskrivna1 är det intressant och aktuellt att 

studera förhållandet mellan sjukdom och anställningsskydd. En sjuk arbetstagare medför en 

stor kostnad för organisationer och en potentiell krock uppstår mellan å ena sidan arbetsgivarens 

intresse att bedriva en lönsam verksamhet och å andra sidan arbetstagarens intresse att återgå i 

anställning. Även ur ett längre perspektiv är det viktigt för arbetstagaren att återgå i anställning 

för att bevara sin anställningsbarhet och inte hamna utanför arbetsmarknaden.  

Det svenska anställningsskyddet, som i internationell jämförelse anses vara starkt avseende 

uppsägning av personliga skäl,2 utgörs av Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt 7 

§ LAS måste en uppsägning vara sakligt grundad och antingen hänföra sig till arbetstagaren 

personligen eller föranledas av arbetsbrist.3 Det råder ett principiellt förbud mot sjukdom som 

uppsägningsgrund, vilket framgår av förarbetena till LAS. Förbudet innebär att sjukdom i regel 

inte utgör saklig grund för uppsägning och att en sjuk arbetstagare istället ska beredas särskilda 

anpassningar för att underlätta arbetet, alternativt omplaceras till mindre krävande 

arbetsuppgifter.4 Även ett stort antal domar från Arbetsdomstolen (AD) ger vägledning i frågan 

och fastställer, i enlighet med förarbetena, att sjukdom i sig normalt inte utgör saklig grund för 

uppsägning. Avsteg från förbudet mot sjukdom som uppsägningsgrund kan dock göras om 

arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så pass västenlig att 

denne inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. 5 

Trots möjligheten att under särskilda omständigheter säga upp en arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga, kan det antas att sjuka arbetstagare idag har ett relativt starkt anställningsskydd 

bestående av ett system av lagar som kompletterar men även begränsar varandra.6 

Anställningsskyddet vilar på civilrättslig grund i form av LAS, men i och med införandet av 

rehabiliteringsreglerna under början av 1990-talet i Socialförsäkringsbalk (2010:110) och 

Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML) adderades en dimension till anställningsskyddet. 

Arbetsgivaren ålades härigenom ett långtgående rehabiliteringsansvar som även gav begreppet 

                                                             
1 Se Socialförsäkringsrapport 2017:13. 
2 Se Källström & Malmberg, 2012, s. 129. 
3 Se prop. 1981/1982:71, s. 64-65. 
4 Se prop. 1981/1982:71, s. 66. 
5 Se AD 1978 nr 139; AD 2011 nr 41. 
6 Se Westregård, 2006, s. 876-877. 
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saklig grund en förnyad innebörd i sammanhanget7, detta då en förutsättning för att saklig grund 

ska föreligga är att arbetsgivaren har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.8 Det ställdes således 

högre krav på arbetsgivare i frågor som rör rehabilitering av sjuka arbetstagare. Införandet av 

rehabiliteringsreglerna medförde dock en ökad förståelse när uppsägning på grund av sjukdom 

är möjligt, vilket tar sig uttryck i antalet rättstvister som steg i antalet. Från införandet av LAS 

till och med lanseringen av rehabiliteringsreglerna anammandes uppsägningsförbudet mot 

sjukdom till fullo och rättstvister under denna period var sällsynta. Sedan början av 1990-talet 

till 2000-talets mitt finns däremot ett 40-tal avkunnade domar från AD.9 

Även om antalet rättstvister avseende sjukdom som uppsägningsorsak får anses vara relativt få, 

är de eventuella konsekvenserna både för arbetstagare och arbetsgivare i många fall påtagliga. 

Ämnet blir därför både viktigt och intressant att studera. Ökad förståelse och kunskap på 

området, i synnerhet hos arbetsgivare, torde både underlätta rehabiliteringen av sjuka 

arbetstagare men även reducera antalet rättstvister. En utveckling som med stor sannolikhet 

gynnar samtliga och bidrar till en sundare arbetsmarknad. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för arbetsgivarens möjligheter att säga upp en 

arbetstagare som till följd av sjukdom innehar nedsatt arbetsförmåga. Detta ämnar jag att göra 

genom att undersöka om sjukdom kan utgöra saklig grund för uppsägning, och i så fall, vilken 

betydelse arbetstagaren sjukprognos, arbetsplatsens storlek och utformning samt arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar har. 

Mina frågeställningar är: 

➔ Vilken betydelse får arbetstagarens sjukprognos för möjligheten att säga upp en 

arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga? 

➔ Vilken inverkan har arbetsplatsens storlek och utformning på möjligheterna att säga upp 

en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga? 

➔ Hur påverkar arbetsgivaren omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsansvar samt 

arbetstagarens skyldighet att medverka i rehabiliteringen möjligheten att säga upp en 

arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga? 

                                                             
7 Se Westregård, 2006, s. 876-877.  
8 Se AD 1993 nr 42. 
9 Se Westregård, 2006, s. 883. 
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1.3 Avgränsningar 

Då jag avser att studera anställningsskyddet för sjuka arbetstagare och arbetsgivarens 

möjligheter att säga upp en sjuk arbetstagare, kommer jag avgränsa mig genom att endast 

analysera domar som behandlar detta område. Ett urvalskriterium är således att parterna tvistar 

om en uppsägning är sakligt grundad eller inte och där sjukdom är uppsägningsorsaken.  

I mitt urval kommer jag inte ta hänsyn till om domstolen ansett att saklig grund förelegat eller 

inte. Både talan som ogillats samt bifallits kommer att behandlas för att visa hur domstolen 

resonerar och hur nuvarande lagstiftning fungerar i praktiken. 

Då detta är ett komplext område med ett flertal lagar som samspelar kommer jag behandla både 

civilrättsliga och förvaltningsrättsliga lagar. Jag vill dock belysa att huvudfokus kommer att 

ligga på LAS och dess förarbeten samt praxis från AD. Slutligen avser jag att behandla sjukdom 

som helthetsbegrepp. Med detta sagt kommer jag inte göra skillnad på olika sjukdomar eller 

selektivt välja ut särskilda sjukdomar i min genomgång av praxis. Ett undantag kommer dock 

göras i mål som är drog- och alkoholrelaterade. Jag kommer inte att behandla dessa då 

sjukdomsbilden ofta är mer diffus och komplex i förhållande till andra sjukdomar.  

1.4 Disposition  

Uppsatsen består av fem kapitel. I den inledande delen ges en kort bakgrund till ämnet, jag 

presenterar syfte och frågeställningar, vilka avgränsningar som gjorts, uppsatsen disposition 

samt ett metodavsnitt som beskriver hur jag gått tillväga för att samla in och analysera mitt 

material. I det andra kapitlet ges en grundlig redogörelse för det svenska anställningsskyddet i 

allmänhet samt dess bakomliggande historia för att sedan närmare precisera och förklara 

begreppet saklig grund för uppsägning. I det tredje kapitlet redogör jag för en sjuk arbetstagares 

förstärkta anställningsskydd. Jag ämnar även att redogöra för arbetsgivaren och arbetstagarens 

skyldigheter samt medverkan vid rehabilitering samt hur detta förhåller sig till LAS.   

I det fjärde kapitlet ges en genomgång av praxis från AD där jag ämnar se över hur en sjuk 

arbetstagares anställningsskydd fungerar i praktiken. Jag kommer att redogöra för domar som 

är relevanta i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar uppdelat i olika kategorier. 

Slutligen kommer jag i det femte kapitlet att summera och diskutera studiens resultat, presentera 

egna tankar och åsikter samt ställa frågor åt framtida rättsutredare.  
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1.5 Metod och Material 

Då mitt syfte och mina frågeställningar har varit att besvara hur arbetsgivarens möjligheter att 

säga upp en sjuk arbetstagare ser ut har jag främst utgått från att fastställa gällande rätt. Mitt 

studerade område regleras dels av lagar och föreskrifter men den absolut största vägledningen 

återfinns i praxis från AD. Jag ansåg därför att den lämpligaste metoden var att utgå från en så 

kallad rättsdogmatiskt metod där fokus ligger på att studera och identifiera rättskällorna för att 

sedan applicera och precisera dess innehåll.10 På så sätt kan jag identifiera vilka rättsregler som 

är tillämpliga men även studera hur de har applicerats i avgöranden från AD samt hur väl de 

överensstämmer med lagstiftarens intentioner. I mitt tillvägagångsätt har jag använt mig att 

legitima rättskällor som exempelvis lagtext, föreskrifter, propositioner, statens offentliga 

utredningar och avgöranden från både AD och HFD. Även doktrin har varit till kompletterande 

hjälp för at skapa mig en grundkunskap och överblick över ämnesområdet.  

De avgöranden som främst har behandlats utgörs av tvister där frågan är om saklig grund 

förelegat eller ej. Bakgrunden är ofta att en arbetstagare har sagts upp med hänvisning till att 

arbetsförmågan till följd av sjukdom är nedsatt. För att finna lämplig praxis har Sören Ömans 

boks ”Anställningsskyddspraxis” varit till stor hjälp. Jag har även använt mig av sökbasen Zeteo 

för att finna praxis, de sökord som har varit användbara har varit ”Saklig grund sjukdom”, 

”uppsägning sjukdom” och ”nedsatt arbetsförmåga”. Jag har inte begränsat mig genom att 

endast titta på domar där saklig grund förelegat, utan för att visa båda sidorna av myntet har jag 

även behandlat domar där saklig grund inte förelegat. Jag vill poängtera att jag inte har gjort 

någon uttömmande utredning och gått igenom samtliga domar som rör saklig grund för 

uppsägning vid sjukdom. Urvalet har baserats på mina frågeställningar. 

1.6 Teoretiskt perspektiv  

Jag avser att tillämpa ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv där jag värderar och kritiserar 

rätten utifrån två olika synvinklar. Med arbetsgivarperspektiv menar jag hur lagstiftningen 

påverkar möjligheterna att avsluta en anställning samt vilka ekonomiska och organisatoriska 

resurser som krävs. Ett arbetstagarperspektiv innebär att jag undersöker vilka möjligheter som 

finns för en arbetstagare att behålla sin anställning. Anledningen till att jag väljer dessa två 

perspektiv är att jag i min framtida yrkesroll som personalvetare kommer att hantera ärenden 

av denna karaktär. Det blir således intressant att undersöka vilken påverkan gällande rätt har på 

                                                             
10 Se Lehberg, 2018, sid 207.  
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olika aktörer på arbetsmarknaden, vilka för och nackdelar som medföljer samt vilka möjligheter 

jag ska se såväl som vilka fallgropar jag ska undvika i mitt kommande yrkesliv. 

2 Det svenska anställningsskyddet 

I följande kapitel ges en genomgång av arbetstagarens anställningsskydd och begreppet saklig 

grund för uppsägning. För att skapa förståelse för begreppet saklig grund kommer jag 

inledningsvis att redogöra för bakgrunden till LAS samt dess innehåll, för att därefter närmare 

gå in på begreppet saklig grund för uppsägning. 

2.1 Lagen om anställningsskydd och dess tillkomst 

Under lång tid saknades det ett lagstadgat anställningsskydd för arbetstagaren och arbetsgivaren 

hade fri uppsägningsrätt. Rätten fastslogs i Svenska Arbetsgivarföreningens stadgar år 1905 

och innebar i stora drag att arbetsgivaren äger rätt att leda och fördela arbetet samt fritt anställa 

och avskeda arbetstagare. Genom decemberkompromissen följande år, som var en 

överenskommelse mellan LO och SAF, accepterades detta av LO i gengäld mot att 

föreningsrätten skulle lämnas okränkt.11 Under 1930-talets början var denna princip fortfarande 

allmängiltig, vilket också bekräftades av ett flertal domar där AD fastställde att en icke 

tidsbegränsad anställning ömsesidigt kunde sägas upp efter viss uppsägningstid utan att uppge 

skäl för uppsägning, förutsatt att den inte stred mot lag eller god sed.12 

I och med slutandet av Saltsjöbadsavtalet år 1938 begränsades den fria uppsägningsrätten, 

åtminstone formellt. SAF och LO avtalade bland annat om att arbetsgivaren var tvungna att 

varsla och föra diskussion med arbetstagarorganisationen innan en arbetstagare sades upp. På 

begäran av arbetstagarorganisationen kunde sedan tvister som rör uppsägning prövas av en 

särskilt inrättad arbetsmarknadsnämnd.13 Det dröjde dock ytterligare 30 år innan en reformering 

av anställningsskyddet inleddes. I april 1964 tecknades Aprilöverenskommelsen mellan SAF 

och LO, som var ett tillägg i det befintliga Saltsjöbadsavtalet och medförde ett krav på saklig 

grund för uppsägningar som hänförde sig till arbetstagaren personligen. 

Arbetsmarknadsnämnden fick i egenskap av skiljenämnd möjligheten att pröva uppsägning, 

huruvida den var sakligt grundad eller ej och utdöma skadestånd till arbetstagare som sagts upp 

utan saklig grund.14 Vidare tillsattes i slutet av 1960-talet en statlig utredning med syfte att 

                                                             
11 Se Calleman, 1999, s. 42. 
12 Se AD 1932 nr 100; AD 1933 nr 159. 
13 Se Calleman, 1999, s. 56-67. 
14 Se Sou 1973:7, s. 80.   
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undersöka och utöka anställningstryggheten, den så kallade Åmanska utredningen. Bakgrunden 

var de krav som TCO och LO ställde på ett lagstadgat skydd mot dels obefogade uppsägningar, 

men även den problematik som vissa undersökningar belyste avseende det faktum att andelen 

äldre bland de arbetslösa ökade.15 Betänkandet som föranledes av utredningen låg till grund för 

en tillfällig lagstiftning, lag (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare. 

Statsmakten ansåg att läget var så pass allvarligt att vissa akuta åtgärder var tvungna att vidtas 

för att öka anställningstryggheten hos äldre i väntan på en ny anställningsskyddslag. 16 Därefter 

följde Lag (1974:12) om anställningsskydd och sedermera Lag (1982:80) om 

anställningsskydd, vilket är den som vi brukar hänvisa till idag även om föregångaren 

fortfarande får anses ha juridisk legitimitet.17 

LAS reglerar som bekant förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och är tillämplig på 

hela arbetsmarknaden. Vissa grupper undantas dock och omfattas inte av lagen, enligt 1 §.18 Av 

förarbetena till lagen framgår det att ett av syftena när lagen antogs var att bygga vidare på 

1971-års anställningsskyddslag men inte endast förstärka anställningsskyddet för äldre 

arbetstagare, utan införa ett starkare skydd för samtliga grupper på arbetsmarknaden.19 Lagen 

är i stora drag tvingande, dock följer det av 2 § att avvikelser får göras genom främst centrala 

kollektivavtal men även i vissa fall genom lokala kollektivavtal. 

2.2 Kravet på Saklig grund  

Grundpelaren i det svenska anställningsskyddet utgörs av 7 § LAS där det fastställs att en 

uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad. Vad begreppet saklig grund 

innebär framgår inte av lagtexten, utan svaren återfinns i förarbetena till LAS samt åtskilliga 

antal domar från AD som behandlat detta. Det som dock framgår av lagtexten är att en 

uppsägning aldrig är sakligt grundad om arbetsgivaren inte uppfyller sin 

omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS samt att en sådan verksamhetsövergång, 

som avses enligt 6 b LAS, i sig inte kan utgöra saklig grund för uppsägning.  

Generellt kan man dela upp uppsägningar i två typer, de som hänför sig till arbetstagaren 

personligen och de som inte gör det.20 Det första fallet av uppsägning brukar refereras till som 

                                                             
15 Se Calleman, 1999, s. 59. 
16 Se Prop. 1973:129, s. 18; Prop. 1971:107, s. 52.  
17 Se AD 2011 nr 30; AD 2006 nr 112.  
18 Anställda med företagsledande ställning, familjemedlemmar, hushållsarbetare, personer med särskilt 
anställningsstöd samt gymnasiala lärlingar.  
19 Se Prop. 1973:129, s. 58.  
20 Se Öman, 2013, s. 57. 
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uppsägning på grund av personliga skäl och innebär att arbetstagaren uppvisar någon form av 

misskötsamhet eller bristande lämplighet.21 Det andra fallet benämns som arbetsbrist och 

behöver de facto inte innebära att brist på arbeten. Under begreppet arbetsbrist faller sådant som 

att en arbetsgivare av ekonomiska, organisatoriska eller jämförliga skäl inte anser att ett visst 

arbete är befogat att bedriva och därför behöver säga upp en eller flera arbetstagare. Arbetsbrist 

är i stort sett alltid saklig grund för uppsägning då det är en naturlig del av 

företagsledningsrätten att arbetsgivaren disponerar över sin arbetsstyrka och bestämmer när en 

inskränkning eller omorganisation av verksamheten är nödvändig. Domstolen testar väldigt 

sällan om arbetsgivarens bedömning är korrekt eller inte.22 Av förarbetena till LAS framgår att 

driftinskränkningar av verksamheten måste godtas, även om det leder till att en eller flera 

arbetstagare sägs upp.23  

Vidare äger arbetsgivaren inte någon rätt att åberopa båda uppsägningsgrunderna och på så sätt 

gardera sig. AD har betonat vikten av att uppsägningen måste hänföra sig till antingen 

personliga skäl eller arbetsbrist för att en rättslig bedömning ska kunna göras. Den problematik 

som dubbla uppsägningsgrunder medför är att olika regler aktualiseras beroende på vilken 

uppsägningsorsak som åberopas. Exempelvis blir inte turordningsreglerna i 22 § LAS 

tillämpliga vid uppsägning av personliga skäl.24  

Vid tvist om en uppsägnings giltighet finns möjlighet att med stöd av 34 § LAS få uppsägningen 

ogiltigförklarad. Detta sker på yrkande av arbetstagaren som dessutom äger rätt att kvarstå i 

anställning med full lön tills dess att tvisten slutligt avgjorts av domstol. En dom som innebär 

att en uppsägning inte varit sakligt grundad leder till att anställningen fortgår som om 

uppsägningen aldrig hade vidtagits. Arbetstagaren har även rätt till skadestånd i enlighet med 

38 § LAS för kränkning samt eventuell ekonomisk förlust som uppkommit. Möjligheten att få 

sin uppsägning ogiltigförklarad gäller både vid personliga skäl och arbetsbrist, dock inte om 

uppsägning enbart strider mot turordningsreglerna i 22 § LAS. I sådana situationer har 

arbetstagaren enbart rätt till ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS.25 Vid en 

uppsägning, på grund såväl personliga skäl som arbetsbrist, är det arbetsgivaren som har 

bevisbördan för att saklig grund föreligger.26  

                                                             
21 Se Prop. 1981/82:71, s. 65. 
22 Se AD 2003 nr 29.  
23 Se Prop. 1981/82:71, s. 65. 
24 Se AD 1994 nr 122. 
25 Se Öman, 2013, s. 154-155. 
26 Se AD 2017 nr 58; Öman, 2013, s. 57.  
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2.3 Närmare om uppsägning på grund av personliga skäl 

Som tidigare nämnts framgår det av 7 § LAS att en uppsägning måste vara sakligt grundad och 

antingen hänföra sig till arbetstagaren personligen (personliga skäl) eller föranledas av 

arbetsbrist. Vad som utgör uppsägning på grund av personliga skäl är inte helt lätt att definiera, 

något som belyses av lagstiftaren i förarbetena till lagen. Varje uppsägningsfall anses vara så 

specifikt att det anses vara svårt att definiera vad som utgör saklig grund och inte. Istället bör 

en individuell prövning göras där hänsyn till de särskilda omständigheterna tas i varje enskilt 

fall.27 I förarbetena till både 1974 och 1982 års anställningsskyddslag finns dock vägledning 

avseende när och hur saklig grund kan föreligga, något som även konkretiserats och utvecklats 

med hjälp av omfattande praxis på området. Fall där uppsägning på grund av personliga skäl 

kan föreligga är exempelvis fall av misskötsamhet eller bristande lämplighet i form av olovlig 

frånvaro, ordervägran eller olämpligt uppträdande.28 

Vid en uppsägning är arbetsgivaren enligt 9 § LAS skyldig, att på begäran av arbetstagaren, 

skriftligen uppge de skäl som åberopas för uppsägningen. Det ligger i arbetstagarens intresse 

att veta uppsägningsgrunden och särskilt viktigt torde det bli om denne avser att få 

uppsägningen rättsligt prövad.29 Trots bestämmelserna i 9 § LAS tyder rättspraxis på att det inte 

finns något som hindrar en arbetsgivare att åberopa händelser som inträffat efter 

uppsägningstillfället i en rättegång.30 När domstolen tar ställning till om saklig grund föreligger 

är det viktigt att de uppgivna skälen är acceptabla och reella, vilket innebär att den åberopade 

händelsen eller beteendet har relevans för anställningsförhållandet och inte är påhittat utan 

faktiskt har inträffat.31 Arbetsgivaren har som tidigare nämnt bevisbördan för sitt påstående och 

enligt praxis får beslutet inte tas på rykten eller antaganden.32 Vidare görs en 

väsentlighetsprövning där arbetsgivarens vilja att avsluta  anställningen ställs i relation  till 

arbetstagarens intresse att behålla anställningen. Det som domstolen tar ställning till är huruvida 

arbetstagaren på något sätt misslyckats med att uppfylla en förpliktelse i 

anställningsförhållandet eller på annat sätt agerat på ett sådant sätt som skadar arbetsgivaren. 

Ju större skada arbetstagaren orsakar arbetsgivaren, desto allvarligare anses överträdelsen vara. 

Av förarbetena till LAS framgår det att arbetsgivaren ska göra en prognos, vikt ska inte enbart 

                                                             
27 Se Prop. 1973:129, s. 120.  
28 Se Prop. 1973:129, s. 124. 
29 Se Lunning & Toijer, 2006, s. 505. 
30 Se AD 1979 nr 25; AD 1986 nr 62. 
31 Se Källström & Malmberg, 2012, s. 135-136, 
32 Se AD 1993 nr 70. 
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läggas på vad som inträffat utan snarare fundera på vilka slutsatser som kan dras av det 

inträffade avseende arbetstagarens lämplighet för framtiden.33 

Slutligen bör det nämnas att en uppsägning ska ses som en sista utväg för att lösa problem eller 

missförhållanden. Vid en prövning måste arbetsgivaren argumentera för att man försökt komma 

till bukt med problematiken genom att påtala för arbetstagaren att ett visst beteende inte 

tolereras, samt fullgöra omplaceringsskyldigheten enligt 7 § andra stycket LAS.34 

Arbetsgivaren har en lojalitetsplikt i uppsägningssituationer och hänsyn måste tas till 

arbetstagarens intresse av att behålla anställningen. Om en arbetsgivare underlåter detta är 

uppsägningen i regel inte sakligt grundad. Det bör dock framhållas att det är främst vid mindre 

former av misskötsamhet som detta aktualiseras, vid större och allvarliga förseelser som 

exempelvis bedrivande av konkurrerande verksamhet åläggs arbetsgivaren inte samma 

skyldighet att reagera på eventuella missförhållanden.35 Vikten av att påtala och reagera på ett 

visst beteende har visat sig vara viktig i AD:s prövning av saklig grund. Som regel måste 

arbetsgivaren utdela åtminstone en varning eller erinran om att anställningen är i fara innan 

uppsägningen anses vara sakligt grundad.36 Syftet med detta är enligt förarbetena till LAS att 

en uppsägning inte ska komma som en överraskning för arbetstagaren. Arbetsgivaren kan 

påvisa att ett beteende äventyrar anställningen genom att dela ut en erinran, även kallat LAS-

varning. En erinran ska vara en naturlig del av hanterandet av misskötsamhet som i längden kan 

leda till uppsägning och bör inte blandas ihop med den disciplinära bestraffningen som 

möjliggörs av 62 § medbestämmandelagen (MBL).37 En sådan åtgärd kräver stöd i lag eller 

avtal. 

2.4 Begräsningar i uppsägningsrätten  

2.4.1 Omplaceringsskyldigheten 

Enligt 7 § 2 st. LAS är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Detta benämns som 

omplaceringsskyldigheten och innebär att arbetsgivaren måste göra en grundlig undersökning 

om arbetstagaren kan omplaceras till annat arbete inom organisationen. I första hand bör 

arbetsgivaren försöka omplacera inom ramen för anställningen till likvärdiga arbetsuppgifter, 

                                                             
33 Se Prop. 1973:129, s. 124. 
34 Se Öman, 2013, s. 58. 
35 Se Källström & Malmberg, 2012, s. 142-143. 
36 Se AD 2002 nr 44; AD 1986 nr 160.  
37 Se Prop. 1981/82:71, s. 125. 
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först när den möjligheten är uttömd tittar man på andra lediga befattningar inom hela 

organisationen.38 Det åligger arbetsgivaren ingen skyldighet att inrätta nya befattningar för att 

rädda anställningen, omplaceringsskyldigheten gäller således endast till lediga tjänster.39 Om 

arbetsgivaren underlåter att genomföra en noggrann omplaceringsutredning anses 

omplaceringsskyldigheten inte vara uppfylld och saklig grund anses därför inte föreligga.40 

Vidare anses en arbetsgivare som lämnar ett skäligt omplaceringserbjudande ha uppfyllt sin 

omplaceringsskyldighet.41 Vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande kan variera från fall 

till fall, men en förutsättning för att arbetstagaren ska kunna omplaceras är att denne har  

tillräckliga kvalifikationer för arbetet. I praktiken innebär detta att arbetstagaren ska ha de 

allmänna kvalifikationerna som normalt ställs på en person som söker samma arbete. Detta 

gäller inte från dag ett, utan en viss inlärningstid får tolereras.42 Begreppet tillräckliga 

kvalifikationer har inte endast visat sig innebära utbildning och yrkeskunnande utan även 

personlig lämplighet vägs in i begreppet.43 Likt skapandet av en kravprofil vid 

anställningsförfarandet är det arbetsgivaren som upprättar vilka kvalifikationskrav som ska 

gälla för en viss befattning.44 

2.4.2 Tvåmånadersregeln 

Enligt 7 § 4 st. LAS får en uppsägning på grund av personliga skäl inte enbart grundas på 

omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse enligt 30 § 

LAS lämnats. Om ingen underrättelse lämnas får arbetsgivaren inte enbart grunda 

uppsägningen på omständigheter som inträffat två månader före tidpunkten för uppsägningen. 

Fristen börjar gälla från och med att arbetsgivaren fått kännedom om händelsen. Om 

omständigheterna är oklara brukar man dock låta arbetsgivaren överblicka och skaffa sig en 

helhetsbild över händelsen innan fristen börjar gälla. Vid grövre brottslighet gäller fristen från 

och med en eventuell dom vinner laga kraft.45 Syftet med ”Två-månadersregeln” är att påskynda 

handläggningen av en uppsägning samt att arbetstagaren inte ska behöva leva i ovisshet 

huruvida arbetstagaren ämnar säga upp anställningen eller inte.46 Ett undantag aktualiseras om 

det är en form av fortlöpande uppsägningsgrund som pågår under en längre tid.  Beteenden som 

                                                             
38 Se prop. 1973:129, s. 121.  
39 Se AD 1999 nr 24.  
40 Se Westregård, 2006, s. 882; AD 2005 nr 57.   
41 Se Prop. 1973:129, s. 243; AD 2006 nr 15.  
42 Se AD 2005 nr 75.  
43 Se AD 1994 nr 88. 
44 Se Källström & Malmberg, 2012, s. 149.  
45 Se prop. 1993/94:67, s. 39. 
46 Se AD 1998 nr 16.  
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kan vara aktuella är olika former av samarbetssvårigheter, bristande lämplighet eller sjukdom. 

Då räcker det med ett uppsägningsgrunden består under tvåmånadersfristen.47 

3 Det förstärkta anställningsskyddet vid sjukdom 

I följande kapitel görs en genomgång av det förstärkta anställningsskyddet en arbetstagare med 

nedsatt arbetsförmåga har. Jag kommer även redogöra för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

samt nämna något om arbetstagarens ålägganden att medverka i rehabiliteringen. 

3.1 Principiellt förbud mot sjukdom som uppsägningsorsak 

Det principiella förbudet mot uppsägning på grund av sjukdom tar sig främst uttryck i praxis 

och förarbeten. Redan när LAS antogs i början av 70-talet uppgavs det att ett av lagens 

huvudsyften var att utöka anställningsskyddet för äldre och arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga. I takt med stora driftinskränkningar hade dessa specifika grupper stora problem 

med att hitta nya arbeten och lagstiftningen infördes som ett led i att undvika att dessa grupper 

ställdes utanför arbetsmarknaden.48 Risken för en uppdelad arbetsmarknad där ung, välutbildad 

arbetskraft ställdes mot äldre, outbildad och handikappad arbetskraft var stor. Det fanns en oro 

hos lagstiftaren angående detta vilket tydligt framgår av förarbetena till LAS där det går att 

utläsa att sjukdom, ålder eller dylikt i princip inte ska godtas som saklig grund för uppsägning.49 

Angående sjukdom bör en arbetsgivare istället vidta åtgärder i syfte att underlätta arbetet för 

arbetstagaren. Aktuella åtgärder kan vara särskilda anordningar på arbetsplatsen eller 

förflyttning till ett mindre krävande arbete.50  

Det finns emellertid ett par undantag då uppsägning till följd av nedsatt arbetsförmåga kan 

utgöra saklig grund för uppsägning. Dessa undantag kommer att redogöras närmre för i nästa 

kapitel, men jag kommer även kortfattat att säga något om dem här och nu. För det första rör 

det sig om situationer då arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som 

är så pass väsentlig att denne inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.51 

Regeln har fått stort genomslag och refereras till i flertal domar från AD som rör sjukdom som 

uppsägningsorsak.52 Ett andra undantag rör arbetstagare som till följd av nedsatt arbetsförmåga 

uppvisar bristande prestationer. Arbetsgivare ska generellt ha särskild tolerans gentemot 

                                                             
47 Se AD 1999 nr 29.  
48 Se Prop. 1973:129, s. 58. 
49 Se Prop 1973:129, s. 126; Prop. 1981/82:71, sid 66. 
50 Se Prop 1973:129, s. 126; Prop. 1981/82:71, sid 66. 
51 Se Prop 1973:129, s. 126; Prop. 1981/82:71, sid 66. 
52 Se bla. AD 2007 nr 12. 
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arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga som presterar sämre än förväntat och i större 

utsträckning tåla ett sådant beteende.53 Dock finns det en bortre gräns angående vad man som 

arbetsgivare kan tolerera när arbetsprestationerna försämras avsevärt till följd av sjukdom.54 

Vidare finns det situationer då arbetstagaren underlåter att medverka i sin egen rehabilitering 

utan godtagbara skäl. Detta har visat sig kunna utgöra ett annat undantag mot det principiella 

förbudet mot uppsägning på grund av sjukdom.55 Slutligen vill jag nämna att, precis som vid 

övrig prövning av begreppet saklig grund, görs det en helhetsbedömning i varje enskilt fall. 

Arbetsgivarens intresse av att bedriva en effektiv verksamhet vägs mot arbetstagarens önskan 

att behålla sin anställning. Jag vill poängtera vikten av att det är omständigheterna vid 

tidpunkten för uppsägningen som ligger till grund för beslutet, det är således oväsentligt vilka 

omständigheter som framkommer i efterhand.56  

3.2 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

När en arbetstagare blir sjuk har arbetsgivaren ett långtgående rehabiliteringsansvar. 

Arbetsgivaren åläggs att vidta rehabiliterande åtgärder i syfte att arbetstagaren ska kunna återgå 

i arbete. Området anses vara komplext då det är ett flertal lagar som samspelar. De mest centrala 

lagarna är SFB och AML, men även LAS, MBL, diskrimineringslag (2008:567) samt lag 

(2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, är tillämpliga. 

Även det faktum att aktörer som normalt inte har någon påverkan på ett anställningsförhållande 

är inblandade förstärker den komplexa bilden. Som exempel kan nämnas försäkringskassan och 

företagshälsovården som samverkar med arbetsgivare, arbetstagare och 

arbetstagarorganisationer i rehabiliteringsärenden.57 

Rehabiliteringsreformerna som trädde i kraft i början av 1990-talet syftade till att ge 

arbetsgivaren ett större och tydligare ansvar i frågor som rör rehabilitering av sjuka 

arbetstagare.58 Lagstiftaren motiverade införandet av det nya regelverket mot bakgrund av den 

oroväckande utvecklingen avseende ökade långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar.59 

En bristfällig arbetsmiljö ansågs leda till sjukskrivningar vilket medförde stora kostnader för 

både samhället och arbetsgivare. Lagstiftaren önskade en gedigen rehabiliteringsprocess som 

                                                             
53 Se Källström & Malmberg, 2012, s. 275. 
54 Se AD 2014 nr 26.  
55 Se AD 1997 nr 39. 
56 Se AD 2013 nr 65. 
57 Se Broman, Ericson & Öhrn, 2017, s. 24. 
58 Se Prop. 1990/91:141, s 41. 
59 Se Prop. 1990/91:141, s 35. 
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ledde till att arbetstagaren skulle kunna behålla sitt tidigare arbete, eller åtminstone bli kvar på 

samma arbetsplats. Detta skulle genomföras genom att arbetsgivare skulle utforma en 

ändamålsenlig organisation för att möta behovet av rehabilitering samt att i ett tidigt skede vara 

förbereda för att fånga upp och hantera ohälsa på arbetsplatsen. Även arbetsplatsinriktade 

rehabiliteringsinsatser ska vidtas i form av exempelvis arbetsträning, omplacering och 

utbildning.60 Lagförslaget ledde till ändringar i AML och dåvarande lag om allmän försäkring, 

nuvarande SFB. 

3.2.1 Reglerna i Socialförsäkringsbalken 

I SFB återfinns reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i 30 kap. Av 30 kap. 6 § 

framgår det att om det kan antas att en arbetstagare kommer ha nedsatt arbetsförmåga under 

minst 60 dagar, är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete. Detta ska ske 

senast samma dag som arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga under 30 dagar. 

Arbetsgivaren åläggs även skyldighet att följa planen samt kontinuerligt revidera den vid behov. 

Denna bestämmelse är ny och infördes 2018 i syfte att bryta den negativa trenden med ökade 

sjukskrivningar.61 En plan för återgång ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att 

arbetstagaren ska kunna återgå i arbete och det är arbetsgivaren som ansvarar för detta. 

Arbetsgivaren besitter goda kunskaper om de anställda samt vilka åtgärder som kan bli aktuella 

i varje enskilt fall. Tillgången till medicinsk information som exempelvis läkarintyg anses vara 

god vilket gör arbetsgivaren till den mest lämpade aktören att bedriva rehabiliteringsarbetet.62 

I 30 kap. 6 a § SFB beskrivs hur arbetsgivaren ska samverka med försäkringskassan i 

rehabiliteringsärenden. Arbetsgivaren är skyldig att, efter samråd med arbetstagaren, lämna de 

upplysningar till försäkringskassan som behövs för att rehabiliteringsbehovet ska kunna 

klarläggas. Arbetsgivaren är även, enligt samma paragraf, ansvarig för att vidta de åtgärder som 

behövs för en effektiv rehabilitering. Slutligen bör nämnas att arbetstagaren åläggs en 

skyldighet att medverka i rehabiliteringen som erbjuds. 30 kap. 7 § SFB medger att den 

försäkrade ska lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov 

samt efter bästa möjliga förmåga aktivt delta i rehabiliteringen. 

Jag ville även kort nämna något om rehabiliteringskedjan som återfinns i 27 kap. 46-55 §§ SFB. 

Införandet av dessa regler skedde år 2008 och syftet var att effektivisera 

                                                             
60 Se Prop. 1990/91:141, s. 36. 
61 Se Ds 2017:9, s. 13-14. 
62 Se Ds 2017:9, s. 64. 
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sjukskrivningsprocessen.63 Rehabiliteringskedjan mäter arbetsförmågan vid bestämda 

tidpunkter och avgör således den försäkrades rätt till sjukpenning. Enligt 27 kap. 46 § SFB ska 

arbetsförmågan de första 90 dagarna bedömas mot bakgrund av arbetstagarens ordinarie arbete 

eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda. Under dag 91-180 som 

arbetsförmågan är nedsatt ska en bedömning göras med utgångspunkt i hela arbetsgivarens 

verksamhet, enligt 27 kap. 47 § SFB. Det innebär att arbetstagaren har rätt till sjukpenning om 

denne inte kan, trots skäliga anpassning- och omplaceringsåtgärder, utföra något arbete alls hos 

arbetsgivaren. Slutligen framgår det av 27 kap. 48 § SFB att arbetsförmågan efter 180 dagar 

mäts i förhållande till hela arbetsmarknaden. Det krävs således att arbetstagaren besitter en så 

pass allvarlig arbetsoförmåga att denne inte kan utföra något arbete alls, för att vara berättigad 

sjukpenning.  

3.2.2 Reglerna i Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen regleras rehabiliteringsansvaret först och främst i 3 kap. 2 a § tredje stycket 

där det framgår att arbetsgivaren ska se till att det på ett lämpligt sätt finns en organiserad 

arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet. I förarbetena till lagen preciseras vad som 

avses med begreppen arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsanpassning 

innebär ändringar i den fysiska arbetsmiljön, införandet av tekniska hjälpmedel eller 

organisatoriska ändringar som påverkar arbetstid och arbetsbelastning. 

Rehabiliteringsverksamheten är istället yrkesinriktad och innebär att arbetsgivaren ska vidta 

åtgärder som exempelvis utbildning eller arbetsträning.64 I 3 kap. 3 § andra stycket AML 

regleras den individuella arbetsanpassningen. Det går att utläsa att arbetsgivaren ska ta hänsyn 

till arbetstagarens särskilda förutsättningar genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta 

andra nödvändiga och lämpliga åtgärder.  

Då AML är en ramlag och således endast övergripande, återfinns närmare vägledning avseende 

hur arbetet med rehabilitering ska bedrivas och organiseras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Enligt 4 § ska arbetsgivaren fortläppande 

undersöka vilka behov av åtgärder som finns bland arbetstagarna samt enligt 5 § påbörja 

rehabiliteringen så tidigt som möjligt. 7 och 8 §§ medger att arbetet skall bedrivas i samverkan 

med arbetstagaren, försäkringskassan samt berörda myndigheter. Vidare framgår det av 12 § 

att arbetsgivaren är skyldig att anpassa den enskilda arbetssituationen med utgångspunkt från 

                                                             
63 Prop. 2007/08:136, s. 1. 
64 Se Prop. 1990:91:140, s. 46. 
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förutsättningarna av arbetsuppgifterna. Det ska särskilt beaktas om arbetstagaren har någon 

funktionsnedsättning nedsättning av arbetsförmågan. Slutligen bör det nämnas att de 

medföljande kommentarerna till (AFS 1994:1) är ännu mer konkreta och innehåller råd och 

riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas. Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetet med 

arbetsanpassning och rehabilitering både utgår från att bedriva ett förebyggande arbete genom 

att fånga upp signaler och på så sätt motverka ohälsa i ett tidigt stadium, men även att vara väl 

förbered när arbetstagaren till följd av nedsatt arbetsförmåga behöver rehabiliteras. För detta 

krävs rutiner, handlingsplaner och tydliga ansvarsområden.  

4 Sjukdom som uppsägningsorsak i praxis 

I följande avsnitt redogör jag för praxis från AD. Jag utgår från fyra olika områden som är 

kopplade till mina frågeställningar.  

4.1 Arbetstagarens sjukdomsbild och prognos 

Som tidigare nämnts följer det av  förarbeten till LAS att en uppsägning på grund av sjukdom 

kan vara sakligt grundad om arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan 

som är så pass väsentlig att denne inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.65 

Formuleringen stadigvarande framstår som något diffus och svårtolkad, AD framhöll emellertid 

i ett avgörande från 2014 att en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan innebär att 

arbetstagaren inte ens efter skäliga anpassningsåtgärder kan utföra några arbetsuppgifter för 

arbetsgivarens räkning. Vidare framgår det att en förutsättning, vid bedömningen om 

nedsättning av arbetsförmågan är stadigvarande eller ej, är att arbetstagaren trots medicinsk och 

arbetslivsinriktad rehabiliteringen inte anses kunna återfå arbetsförmågan.66 Avseende 

tidsspannet finns det inget konkret uttalat när en nedsättning anses vara stadigvarande eller ej, 

dock konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i ett avgörande från 2011 att 

nedsättningen inte behöver vara livslång men att den ska förväntas kvarstå under all överskådlig 

tid.67 

I AD 2007 nr 12 var betydelsen av arbetstagarens sjukdomsbild och sjuprognos tydlig vid 

prövningen av saklig grund. T.B sades upp från posten på grund av personliga skäl med 

hänvisning till att hon varaktigt saknade förmåga att utföra något arbete av betydelse. 

                                                             
65 Se prop. 1981/82:71, sid 66. 
66 Se AD 2014 nr 41. 
67 Se HFD 2011:63. 
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Bakgrunden är en återkommande sjukskrivning under tre år som grundade sig i värk i höger 

handled och arm, vilket medförde problem att utföra de relativt fysiskt krävande 

arbetsuppgifterna. Arbetstagarorganisationen, SEKO, gjorde gällande att T.B inte saknade 

förmåga att utföra något arbete av betydelse samt att rehabiliterings och 

omplaceringsskyldigheterna inte var uttömda. Som bevisning för sitt påstående åberopade 

arbetsgivaren ett flertal läkarintyg som fastställde att T.B lider av diagnosen mylagi med värk 

och domningar som ökar vid belastning. Det framgick av läkarintygen att de dåvarande 

arbetsuppgifterna inte var lämpliga samt att deltidsarbete inte var aktuellt utan snarare kunde 

förvärra symptomen. Det faktum att symptomen kvarstått under de tre år som T.B varit 

sjukskriven, trots minskad belastning på armar och händer, ledde till slutsatsen att sannolikheten 

för tillfrisknad ansågs vara låg. Dessutom medgav arbetstagaren själv att hon inte trodde att hon 

ska kunna återgå till ett arbete som innebar belastning av armar och händer. AD gick på 

arbetsgivarens linje och anförde, med bakgrund av de flertal läkarintyg, att T.B vid tiden för 

uppsägningen hade en varaktig nedsättning av arbetsförmågan samt att Posten uppfyllt sina 

ålägganden avseende rehabilitering och omplacering. Förbundets talan avslogs och 

uppsägningen ansågs vara sakligt grundad. 

I ett annat avgörande, AD 2011 nr 41, ansågs uppsägningen av en hotellmedarbetare vara sakligt 

grundad. Arbetsgivaren gjorde gällande att arbetstagaren hade en varaktig nedsättning av 

arbetsförmågan som medförde att denne inte kunde utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren. Som stöd för sitt påstående åberopade arbetsgivaren en utredning från 

företagshälsovården avseende arbetstagarens arbetsförmåga. Utredningen visade på problem 

efter en handledsfraktur, dammallergi, problem med ryggen samt sömnsvårigheter som 

medförde att arbetstagaren hade problem med att utföra vardagliga hushållssysslor. 

Nedsättningen av arbetsförmågan bedömdes som bestående och den mediciniska begräsningen 

uteslöt att hon kunde arbeta såväl som husfru på hotellet eller med liknande arbetsuppgifter i 

framtiden. Utredningen genomfördes mot bakgrund av de olika arbetsbeskrivningarna som 

fanns på hotellet. Arbetstagarorganisationen menade att utredningen som företagshälsovården 

genomförde var missvisande och hänvisade istället till en annan utredning där det framkom att 

arbetstagaren, efter viss anpassning, var fullt kapabel till att arbeta heltid som husfru. AD fann 

att det inte finns några skäl att ifrågasätta utredningen som arbetsgivaren åberopade och 

konstaterade att nedsättningen av arbetsförmågan var varaktig för de arbetsuppgifterna som 

fanns på hotellet. Arbetsgivaren hade även uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och den 

sammanvägda bedömningen var att saklig grund förelåg.  
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I rättsfallet AD 2014 nr 41 blev utfallet annorlunda. Domstolen konstaterade att arbetstagaren, 

en slöjdlärare på Degerfors kommun, förvisso hade en nedsättning av arbetsförmågan men att 

det inte kunde anses varaktig. Arbetstagaren diagnostiserades med Fibromyalgi år 1992 och var 

fram till uppsägningstillfället, 20 år senare, hel- eller deltidssjukskriven i perioder. Vid 

tidpunkten för uppsägningen var arbetstagaren dock heltidssjukskriven och hennes 

arbetsförmåga bedömdes som helt nedsatt. AD bedömde, mot bakgrund av bland annat 

läkarutlåtanden samt de omfattande rehabiliteringsinsatserna som vidtogs utan framgång, att 

arbetstagaren ansågs stadigvarande sakna arbetsförmåga för att arbeta heltid som slöjdlärare. 

AD menade dock, mot bakgrund av läkarintygen, att arbetstagarens sjukdom delvis var 

skovbaserad och symptomen varierade således över tid beroende på vilka påfrestningar som 

personen utsattes för. Vid tidpunkten för uppsägningen hade arbetstagarens son fått besked om 

att hans tumörsjukdom hade förvärrats, vilket helt eller delvis utlöste den aktuella 

sjukskrivningen som förelåg vid uppsägningstillfället. AD konstaterar att arbetsförmågan var 

helt nedsatt men då den troligen utlöstes av sonens ohälsa kan den inte betraktas som 

stadigvarande. Det faktum att hon arbetade halvtid i sex månader innan uppsägningen ger 

anledning att tro att hon efter skäliga anpassningsåtgärder kan beredas arbete hos kommunen. 

En sådan bedömning får dock göras när arbetsförmågan har stabiliserats. Uppsägningen ansågs 

inte vara sakligt grundad. 

Som tidigare nämnts måste arbetsgivaren i högre grad tolerera brister och försummelser i 

prestationen hos sjuka arbetstagare. Det har dock visat sig att en arbetsgivare inte kan tolerera 

vad som helst, utan det finns en bortre gräns avseende vad arbetsgivaren kan acceptera när 

arbetsprestationerna försämras till följd av sjukdom.  I AD 2014 nr 26 konstaterade domstolen 

att uppsägningen av en truckförare var sakligt grundad. Till följd av att arbetstagaren led av 

sömnapné vidtog arbetsgivaren omfattande rehabilitering- och anpassningsåtgärder. 

Situationen upplevdes dock som ohållbar då arbetstagaren presterade betydligt sämre än sina 

kollegor trots enklare, anpassade arbetsuppgifter under flera års tid. AD menade att 

arbetsprestationen väsentligt understeg vad företaget normalt kan räkna med samt det inte fanns 

något som tydde på att arbetstagaren i framtiden skulle kunna förbättra sina prestationer för 

bolaget.  

Även i AD 1987 nr 164 förelåg saklig grund för uppsägning. Arbetstagaren var diagnostiserad 

med schizofreni och arbetade som tidningsbud. Arbetsgivaren sade upp arbetstagaren då denne 

vid upprepade tillfällen kom försent till arbetet samt underlät sig att följa de utdelningstiderna 

som bolaget satt upp. AD fann att beteendet var ett allvarligt åsidosättande av förpliktelserna i 
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anställningsavtalet samt att det inte var nödvändigt att testa sambandet mellan misskötseln och 

den anställdes sjukdom. I både AD 2014 nr 26 och AD 1987 nr 164 har AD inte gett sjukdomen 

någon betydelse utan uppsägningarna har godtagits med hänvisning till arbetstagaren har agerat 

på ett sådant vis som inte kan tolereras på en arbetsplats. 

4.2 Arbetsplatsens storlek och utformning 

Avseende bedömningen om saklig grund föreligger eller ej vid sjukdom får arbetsplatsens 

storlek och utformning viss betydelse. Som tidigare redovisats kan en uppsägning bli aktuell 

om arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning som är så pass väsentlig att denne inte kan 

utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.68 Arbetsplatsens storlek och kapacitet kan 

bli avgörande, både avseende vilka resurser som finns och hur väl man kan möta 

rehabiliteringsskyldigheten men även möjligheten till omplacering och arbetsanpassning. 

Större arbetsplatser torde ha bättre möjligheter att rehabilitera, omplacera och rädda en 

anställning. I rättsfallet AD 1993 nr 42 blev detta tydligt då AD fann att saklig grund förelåg 

för två montörer på ett elinstallationsbolag. Arbetstagarna hade till följd av förslitningsskador 

respektive kärlförträngningar i fingrarna, uppenbara problem med att utföra vanligt 

förekommande arbetsmoment. Domstolens bedömning var att skadorna ansågs konstanta och 

att det inte kunde förväntas att arbetstagarna skulle kunna återgå i arbete. I sammanhanget är 

det viktigt att poängtera att arbetsplatsen var mycket liten med endast fem anställda samt att 

arbetsuppgifterna var nischade. Slutsatsen var att det saknades omplaceringsmöjligheter, att det 

rörde sig om en varaktig nedsättning som medförde att arbetstagaren inte kunde utföra något 

arbete för arbetsgivaren och att saklig grund därför förelåg. Ett liknande resonemang fördes i 

AD 1999 nr 24. En elektriker hade till följd av en trafikolycka uppenbara problem att arbeta 

med händerna ovanför huvudet. Företaget var ett litet elinstallationsbolag som främst arbetade 

operativt, det fanns således varken lager, egen tillverkning eller verkstad. Domstolen 

konstaterade med hänsyn till arbetets natur samt verksamhetens utformning att det inte finns 

några omplaceringsmöjligheter och att saklig grund därför förelåg. 

Angående större företag och deras möjligheter till rehabilitering och omplacering är det 

angeläget att nämna AD 1998 nr 13. En städare sades upp från Malmö kommun med hänvisning 

till att hennes arbetsförmåga var så pass nedsatt att hon inte kunde utföra jobbet som städare 

samt att omplaceringsmöjligheter saknades. AD anförde att nedsättningen förvisso innebar att 

hon inte kunde arbeta med de städuppgifter som hon tidigare gjort, dock hade ingen ordentlig 

                                                             
68 Se Prop 1973:129, s. 126; Prop. 1981/82:71, sid 66. 
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omplaceringsutredning genomförts vilket leder till slutsatsen att det inte är står utom rimligt 

tvivel att arbetstagaren kan utföra något arbete av betydelse för kommunen. Uppsägningen 

ansågs inte vara sakligt grundad. Vidare ger AD 1978 nr 139 vägledning avseende hur storleken 

på arbetsgivaren påverkar vilka rehabiliterade åtgärder som är möjliga att erbjuda. Av 

utredningen av målet framgick att Volvo ansågs ha tillräckliga resurser och förutsättningar för 

att rehabilitera två arbetstagare som led av alkoholism. Domstolen poängterar vikten av 

företagets storlek och menar att utfallet troligen hade varit annorlunda om det hade rört sig om 

ett mindre företag med begränsade resurser.  

Slutligen bör det nämnas något om domarna AD 1991 nr 27 och AD 2002 nr 32. Det rörde två 

brandmän som till följd av hjärtsjukdom inte kunde utföra rökdykning. Arbetsgivarna gjorde 

gällande att arbetstagarna inte kunde utföra de arbetsuppgifter som kan förväntas av en 

brandmän och blev därför uppsagda. AD ogillade talan med hänvisning till att de förvisso inte 

hade de rätta förutsättningarna för att rökdyka men att de inte utesluter att de skulle kunna arbeta 

som brandman och utföra de övriga arbetsuppgifterna. Dessutom hade arbetsgivaren underlåtit 

sig att undersöka alternativa lösningar, som exempelvis att låta arbetstagarna arbeta med 

förebyggande åtgärder. 

4.3 Fullgjort rehabiliteringsansvar 

Arbetsgivarens har som tidigare redogjort för ett långtgående rehabiliteringsansvar gentemot 

sina anställda, hur långt det sträcker sig är emellertid oklart. I AD 1999 nr 10 konstaterade 

domstolen att ett fullgjort rehabiliteringsansvar är en förutsättning för att saklig grund ska 

föreligga men att den närmare omfattningen av ansvaret är beroende på omständigheterna i 

varje enskilt fall. Om det råder några oklarheter huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sina 

ålägganden, går det enligt AD ut över arbetsgivaren. En förutsättning för att 

rehabiliteringsansvaret ska aktualiseras är att arbetsgivaren vet om att arbetstagaren lider av en 

sjukdom. Det framgår av AD 2001 nr 55 där arbetsgivaren hade otillräcklig kännedom om 

arbetstagarens depression och ansågs således inte ha underlåtit att vidta rehabiliteringsåtgärder. 

Vidare framgår det av AD 1999 nr 26 att arbetsgivaren måste veta vilken typ av sjukdom det 

rör sig om för att kunna påbörja rehabiliteringsarbetet. Det behöver dock inte innebära att hela 

sjukdomsbilden behöver vara klarlagd. Av AD 1998 nr 57 går det att utläsa att det räcker att 

med att det finns omständigheter som pekar på att en arbetstagen är sjuk för att 

rehabiliteringsinsatser bör vidtas. 
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Ur AD:s praxis går det vidare att utläsa några principer avseende vad man som arbetsgivare 

förväntas att göra i frågor som rör rehabilitering. För det första ska åtgärderna vara skäliga, det 

har bland annat konstaterats i AD 2007 nr 12. Arbetstagarorganisationen anförde att 

arbetsgivaren borde ha omfördelat arbetsuppgifterna för att underlätta arbetet för en sjuk 

arbetstagare. AD menade att det inte ansågs vara skäligt då arbetsrotationen skulle brytas och 

risken för belastningsskador ansågs vara för stor. Det ger även anledning att förstå att en 

rehabiliteringsinsats inte får leda till att hälsan på något vis riskeras. De eventuella åtgärderna 

som vidtas måste även vara meningsfulla och förbättra hälsotillståndet för arbetstagaren. I AD 

2001 nr 1 menade arbetstagarorganisationen att arbetsgivaren borde ha vidtagit ytterligare 

elsaneringar för att lösa problematiken för en elkänslig arbetstagare. AD menade att åtgärden 

inte på ett avgörande sätt skulle kunna förbättra arbetstagarens hälsotillstånd på ett sådant sätt 

att han kan delta i arbetet. Slutligen kan nämnas att arbetsgivaren, enligt vad som anfördes i AD 

1993 nr 42, endast ansvarar för sådana åtgärder som kan leda till att arbetstagaren återgår i 

arbete hos arbetsgivaren. Det finns således ingen skyldighet att rehabilitera åt någon annans 

räkning. 

Ytterligare en fråga som rör rehabiliteringsansvaret är huruvida arbetsgivaren är ålagd att inrätta 

en ny tjänst eller utvidga verksamheten för att möta behovet. I ett flertal rättsfall, bland annat 

AD 1996 nr 125 framgår det att det arbetsgivaren inte är skyldig att skapa nya tjänster för att 

möta ett rehabiliteringsbehovet. I AD 1993 nr 42 konstaterade domstolen att det inte var rimligt 

att arbetsgivaren utvidgade eller omorganiserade verksamheten i sådan stor omfattning som 

skulle leda till att arbetstagaren kunde beredas fortsatt arbete. En sådan åtgärd medförde enligt 

domstolen i det aktuella fallet praktiska svårigheter och det poängterades att arbetsgivaren äger 

rätt att besluta över sin egen verksamhet i egenskap av arbets- och företagsledningsrätten. Dock 

måste det göras en prövning i varje enskilt fall där både arbetsgivarens och arbetstagarens 

förutsättningar vägs in. 

4.4 Arbetstagarens egen medverkan i rehabiliteringen  

Arbetstagaren har som tidigare nämnt ett ansvar att delta i sin egen rehabilitering i den mån 

som det är möjligt. Om en arbetstagare utan godtagbara skäl underlåter sig att medverka får 

arbetsgivaren ansetts ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.69 I AD 1997 nr 39 var det frågan om 

en sorterare på posten som efter en tids sjukdom blev uppsagd med hänvisning till att han inte 

hade deltagit i sin egen rehabilitering. Arbetsgivaren hade försökt komma till bukt med 

                                                             
69 Se AD 1993 nr 96. 
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problematiken genom att bland annat anpassa arbetsuppgifterna samt anmäla arbetstagaren till 

diverse kurser och rehabiliteringsprogram. Arbetstagaren hade uteblivit med hänvisning till att 

han räknade med att få sysselsättning på annat håll. AD argumenterade att arbetstagaren inte 

medverkar i rehabiliteringen på ett sådant sätt som åligger honom. Vidare får skälen till hans 

agerande inte får anses vara godtagbara och uppsägningen förklarades vara sakligt grundad.  

Även i AD 1999 nr 26 berörs arbetstagarens egen medverkan i rehabiliteringen. I det aktuella 

fallet är det frågan om en forskare med psykiska besvär som blev uppsagd med hänvisning till 

att han inte medverkat i den rehabilitering som erbjöds. Arbetstagaren underlät sig att 

överlämna information i form av läkarintyg. Underlåtenheten ansågs enligt AD försvåra 

utredningsarbetet och kartläggandet av rehabiliteringsinsatserna. Arbetsgivaren förblev 

ovetandes om sjukdomsbilden, vilka medicinska insatser som hade gjorts samt hur prognosen 

för framtiden såg ut. Uppsägningen ansågs vara sakligt grundad trots att arbetsgivaren inte 

vidtagit några rehabiliteringsinsatser.  

AD:s praxis avseende detta gör anledningen att förstå att det görs en bedömning i varje enskilt 

fall och stor vikt läggs vid hur och på vilka grunder arbetstagaren väljer att avstå från sin 

rehabilitering. I rättsfallet AD 2013 nr 65 konstaterade AD att hänsyn måste tas till vilken 

sjukdom det är fråga om samt hur den tar sig uttryck. Fallet handlar om en psykisk sjuk 

arbetstagare med alkoholproblem som arbetsgivaren under lång tid försökte rehabilitera. 

Rehabiliteringen bestod bland annat av upprättandet av ett vårdprogram som innebar att 

arbetstagaren skulle göra regelbundna utandningsprov samt komma in med så kallat 

förstahandintyg vid sjukdom. Arbetstagaren underlät sig detta och arbetsgivaren sade upp 

denne på dessa grunder. AD ansåg inte att uppsägningen var sakligt grundad då arbetstagaren 

försökt att medverka i den utsträckningen som går samt att underlåtenheten grundar sig i 

sjukdomsproblematiken. Alla rehabiliteringsmöjligheter ansågs inte vara uttömda för att 

rehabiliteringsskyldigheten skulle anses vara uppfylld. Det faktum att det rörde sig om en stor 

arbetsgivare, som inte drabbats av någon större skada på grund av arbetstagaren frånvaro 

spelade in i bedömningen. Även den omständigheten att arbetstagaren hade varit anställd under 

en längre tid på bolaget vägdes in, då arbetsgivarens intresse av en lyckad rehabilitering torde 

förefalla stor. 
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion  

Uppsatsen har syftat till att undersöka om saklig grund på grund av sjukdom kan föreligga, och 

om så är fallet, hur omständigheter som arbetsplatsens storlek, arbetstagarens prognos, 

rehabiliteringsansvaret samt arbetstagarens egen medverkan i rehabiliteringen påverkar saklig 

grund-prövningen. Av förarbetena till LAS samt praxis från AD följer att uppsägning på grund 

av sjukdom som regel inte utgör saklig grund. Det har dock visat sig finnas ett antal 

inskränkningar av det principiella förbudet mot sjukdom som uppsägningsorsak, vilket skapar 

en möjlighet för arbetsgivaren att i vissa specifika hänseenden säga upp en arbetstagare med 

nedsatt arbetsförmåga. Ett första scenario då uppsägning på grund av sjukdom kan bli aktuellt 

är om arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så pass 

väsentlig att denne inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Vidare kan en 

arbetstagare som till följd av sjukdom presterarar väsentlig sämre än vad man som arbetsgivare 

kan tolerera bli uppsagd. Saklig grund för uppsägning kan även föreligga om arbetstagaren, 

utan godtagbara skäl, inte medverkar i rehabiliteringen på det sätt som denne är ålagd att göra. 

Slutligen bör det poängteras att ett kriterium, oavsett skäl för uppsägningen, är att arbetsgivaren 

uppfyller sitt rehabiliteringsansvar genom att anpassa, omplacera eller göra andra insatser som 

är skäliga, möjliga och nödvändiga för att arbetstagaren ska återfå arbetsförmågan och återgå i 

arbete.  

Arbetstagarens sjukprognos har visat sig bli avgörande i många hänseenden och vikt läggs både 

på vilken sjukdom det är frågan om men även hur prognosen ser ut. Här blir formuleringen 

”stadigvarande nedsättning” av betydelse vilket innebär att den ska förväntas bestå över all 

överskådlig tid. AD har betonat att det är de rådande förhållandena vid uppsägningstillfället 

som ligger till grund för beslutet, vilket innebär att bedömningen om en nedsättning av 

arbetsförmågan är stadigvarande eller inte görs med utgångspunkt av de läkarintyg och 

utlåtanden som är daterade till den tidpunkten. Det spelar således ingen roll om arbetstagaren, 

låt oss säga två år efter att tvisten slutligen avgörs, har återfått viss del av arbetsförmågan.  

Vidare får arbetstagarens arbetsuppgifter samt organisationens utformning stor betydelse för 

utgången i tvister som rör uppsägning på grund av sjukdom. Rättsfallen AD 2014 nr 41 och AD 

1999 nr 24 illustrerar detta tydligt. I ena fallet var det frågan om en stor organisationen med 

stora resurser och flertal omplaceringsmöjligheter, medan det andra fallet rörde sig om ett litet 

och nischat företag. Möjligheten att bereda elektrikern på det lilla företaget andra 

arbetsuppgifter ansågs vara mycket begränsade och saklig grund förelåg då han inte kunde 
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utföra något arbete av betydelse åt arbetsgivaren. Textilslöjdslärarens uppsägning ansågs inte 

vara sakligt grundad då denne med stor sannolikhet kunde utföra andra uppgifter utöver just 

arbetet som textilslöjdslärare. Ovanstående ger sken av att stora och mångsidiga arbetsgivare 

har bättre förutsättningar att rehabilitera och omplacera en arbetstagare än små och nischade 

företag. Lagstiftningen kan således förefalla vara något orättvis ur arbetsgivarsynpunkt. 

Avseende rehabiliteringsansvaret är det konstaterat att det inte finns någon bortre gräns när det 

anses vara uppfyllt utan det skiljer sig beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Dock 

har det visat sig, genom bland annat AD 1993 nr 39, att arbetstagares underlåtenhet att 

medverka i rehabiliteringen utan godtagbara skäl innebär att arbetsgivaren får anses ha uppfyllt 

sitt rehabiliteringsansvar. Det är tydligt att arbetsgivaren har bevisbördan för att alla möjligheter 

är uttömda i rehabilitering- och anpassningshänseende och om det råder några tveksamheter går 

det ut över arbetsgivaren. Även om det inte finns några klara svar på vilka insatser som bör 

vidtas så är det fastställs genom praxis att åtgärderna måste vara skäliga, möjliga och 

meningsfulla samt inte får leda till att någon annan skadas. Hänsyn tas till både arbetsgivarens 

verksamhet samt arbetstagarens psykiska och fysiska förutsättningar. 

Efter att ha arbetet med detta under närmare två månaders tid råder det inget tvivel om att det 

är en komplicerat område av arbetsrätten med ett komplext system av olika lagar och praxis 

som samspelar. Svårigheten som jag ser det är att varje fall är så pass unikt. Det finns inget facit 

avseende hur den optimala rehabiliteringsprocessen ser ut eller exakt när saklig grund för 

uppsägning på grund av sjukdom föreligger. Det är ett flertal parametrar som måste vägas in i 

varje enskilt fall och jag tror att det råder en ovisshet och osäkerhet ute hos arbetsgivarna 

angående hur lagtexten ska tolkas och tillämpas.  

Ur ett arbetsgivarperspektiv kan jag tycka att lagstiftningen inte är speciellt gynnsam utan 

snarare till nackdel då man får utgå från att arbetsgivares primära syfte är att bedriva en lönsam 

verksamhet. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar, ett ansvar som både är 

dyrt och resurskrävande. Den eventuella krock som uppstår mellan organisationers intresse av 

att bedriva en lönsam verksamhet och arbetstagarens intresse av att behålla anställningen är inte 

helt lätthanterlig. Min gissning är att det inte är ovanligt att arbetsgivare ofta ställer sig frågan 

om det är värt mödan och besväret att rehabilitera och förmå en sjuk arbetstagare att återgå i 

arbete. Undantagsfall är givetvis om det rör sig om en arbetare vars kompetens man verkligen 

värdesätter och vill behålla inom organisationen. Jag kan tycka att det ligger något fint i det 

hela som avspeglar lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande. Man får utgå från att en 

arbetstagare anställs på grunden att denne är kompetent och kommer göra ett bra jobb. Skulle 
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dennes arbetsförmåga bli begränsad känns det fullt rimligt att arbetsgivaren tar ansvar och gör 

allt i sin makt för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete även om vägen dit kan vara både 

lång, kostsam och resurskrävande.  

Sett ur ett arbetstagarperspektiv anser jag endast att lagstiftningen är fördelaktig. Det finns ett 

väletablerat skydd för uppsägning på grund av sjukdom samt att arbetsgivaren åläggs ett 

rehabiliteringsansvar. Även om risken för att bli uppsagd finns, så är sannolikheten begränsad. 

Det krävs väldigt mycket innan det ska bli fråga om uppsägning på grund av sjukdom, vilket 

de relativt få antalet rättsfall som finns avseende detta vittnar om. Även det faktum att 

arbetstagaren endast behöver medverka efter bästa möjliga förmåga förstärker bilden av ett 

gediget och starkt skydd för sjuka arbetstagare. På samma sätt som lagstiftningen förefaller 

orättvis på arbetsgivarsidan, kan även här nämnas något att utfallet kan variera och vara 

beroende på dels vilka arbetsuppgifter du har men även hur stort företag du är anställd av. Det 

finns en betydligt större chans att du kan erbjudas en ordentlig rehabilitering, bli omplacerad 

eller få anpassade arbetsuppgifter om du är anställd hos en stor och ekonomisk stark 

organisation. 

Det är relevant att ställa sig frågan hur väl rättsutvecklingen på området rimmar med 

lagstiftarens intentioner om att skapa ett bättre skydd för sjuka och äldre samt undvika att det 

bildas en segmenteras arbetsmarknad. Efter att ha studerat området får jag ändå påstå att de har 

lyckats väl. Min uppfattning är att den strikta och omfattande lagstiftningen är en stor anledning 

till att rättsfallen är så pass få och det principiella förbudet mot sjukdom som uppsägningsorsak 

får således anses vara nödvändigt. En återhållsammare och arbetsgivarvänligare lagstiftning 

skulle med stor sannolikhet leda till att flera sjuka arbetstagare ställs utanför arbetsmarknaden, 

då arbetsgivare i större utsträckning skulle ta den lättare vägen och säga upp sjuka arbetstagare 

som man varken har tid eller pengar för att rehabilitera. Det skulle i sin tur leda till ökad 

arbetslöshet och en svårighet för de redan mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden, sjuka 

och äldre, att beredas nya arbeten. En sjuk arbetstagare anses inte vara speciellt anställningsbar 

och risken för att hamna i en ond spiral som aldrig leder in på arbetsmarknaden igen skulle 

förefalla vara stor om den nuvarande lagstiftningen inte existerade. 

Slutligen tror jag det är viktigt att alla aktörer, både arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund, 

företagshälsovård samt myndigheter samverkar och arbetar för ökat välmående på 

arbetsmarknaden. Det borde ligga i samtligas intresse att upprätthålla och bevara en frisk 

arbetsmarknad med lågt sjukskrivningsantal. Fokus bör ligga på att arbeta både proaktivt för att 

förebygga och fånga upp ohälsa i ett tidigt stadium men även att en sjuk arbetstagare ges rätt 
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förutsättningar för att bli frisk och kunna återgå i arbete. Med detta sagt måste det dock finnas 

en sista utväg för arbetsgivaren när situationen är ohållbar och därför anser jag det nödvändigt 

att det finns inskränkningar i förbudet mot uppsägning på grund av sjukdom. Verktyget ska 

dock användas sparsamt och bör ses som en absolut sista utväg. Ökad kunskap på området torde 

leda till gedignare rehabiliteringsprocesser, färre rättstvister avseende detta och minskad ohälsa 

på arbetsmarknaden. Det råder inga tvivel om att detta arbete har varit extremt värdefullt för 

egen del då jag i min framtida yrkesroll som personalvetare kommer dra stor nytta av den nu 

erhållna kunskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentliga tryck 

Departementsserien: 

Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 

Regeringens propositioner: 

Prop. 1971:107 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 

anställningsskydd för vissa arbetstagare, m.m. 

Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. 

Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. 

Prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering. 

Prop. 1990/91:141 om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m. 

Prop. 1993/94:67 om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande 

i arbetslivet. 

Prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete 

Statens offentliga utredningar: 

SOU 1973:7 Utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för 

arbetsdomstolen. 

Rättspraxis 

Avgöranden från Arbetsdomstolen: 

AD 1932 nr 100 

AD 1933 nr 159 

AD 1978 nr 139 

AD 1979 nr 25 

AD 1986 nr 62 

AD 1986 nr 160 

AD 1987 nr 164 

AD 1991 nr 27 

AD 1993 nr 42 

AD 1993 nr 70 

AD 1993 nr 96  



30 
 

AD 1994 nr 88 

AD 1994 nr 122 

AD 1996 nr 125 

AD 1997 nr 39 

AD 1998 nr 13 

AD 1998 nr 16 

AD 1998 nr 57 

AD 1999 nr 10 

AD 1999 nr 24 

AD 1999 nr 26 

AD 1999 nr 29 

AD 2001 nr 1 

AD 2001 nr 55 

AD 2002 nr 32 

AD 2002 nr 44 

AD 2005 nr 75 

AD 2006 nr 112 

AD 2007 nr 12 

AD 2011 nr 30 

AD 2011 nr 41 

AD 2013 nr 65 

AD 2014 nr 26 

AD 2014 nr 41 

AD 2017 nr 58 

Avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen: 

HFD 2011 ref. 63 

Litteratur 

Broman, Jacob., Ericson, Bo. & Öhrn, Carolina. Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig 

handbok. Tredje upplagan, Wolters Kluwer: 2017. 

Calleman, Catharina. Turordning vid uppsägning. Skrifter från rättsvetenskapliga institutionen 

vid Umeå universitet, nr 2, 1999.  

Glavå, Mats. Arbetsrätt. Andra upplagan. Studentlitteratur: 2011. 

Källström, Kent. & Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. Tredje upplagan, Iustus Förlag 

AB: 2012. 



31 
 

Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod. Tionde upplagan, Iusté: 2018. 

Lunning, Lars. & Toijer, Gudmund. Anställningsskydd – Kommentar till 

anställningsskyddslagen. Nionde upplagan, Norstedts Juridik: 2006. 

Westregård, Annamaria. En analys av samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler 

vid uppsägning och omplacering. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, nr 4, s, 876–

888. 

Öman, Sören. Anställningsskyddspraxis. åttonde upplagan, Jure Förlag AB: 2016. 

Öman, Sören. Lagen om anställningsskydd: En kommentar. Karnov group: 2013. 

Övrigt 

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) 

Socialförsäkringsrapport 2017:13. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1596d32b-7ff7-4811-8215-

d90cb9c2f38d/socialforsakringsrapport-2017-13.pdf?MOD=AJPERES&CVID=  Hämtad 2019-06-03. 

 

 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1596d32b-7ff7-4811-8215-d90cb9c2f38d/socialforsakringsrapport-2017-13.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1596d32b-7ff7-4811-8215-d90cb9c2f38d/socialforsakringsrapport-2017-13.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

