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Sammanfattning 
Ohälsa inom arbetslivet har ökat markant under de senaste åren. I dagsläget finns ett komplext 

regelsystem vad gäller rehabilitering av sjuka arbetstagare med olika lagstiftningssystem som 

överlappar och påverkar varandra. När en arbetstagare blir sjuk så drabbar det inte bara indi-

viden utan det får även praktiska och ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren samt sam-

hället.  

I dagens lagstiftning ligger stort fokus på hur man genom ett förebyggande arbete kan upp-

märksamma tidiga tecken på ohälsa. Det behövs tydliga rutiner för hur det hälsofrämjande 

arbetet på företaget ska bedrivas och det är värdefullt att följa upp sjukfrånvaro och utreda 

eventuella samband med hur arbetsmiljön ser ut. All ohälsa kan dock inte undvikas och när en 

sjukskrivning blir aktuell vilar ansvaret på tre huvudaktörer: arbetstagaren, arbetsgivaren samt 

Försäkringskassan. Rehabiliteringsansvaret regleras på flera håll. I uppsatsen beskrivs rehabi-

literingsansvaret enligt arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, socialför-

säkringsbalken samt lagen om anställningsskydd. 

Uppsatsen tar utgångspunkt i två frågeställningar relaterade till arbetsanpassnings- och rehabi-

literingsverksamhet. För det första studeras hur regelsystemet är uppbyggt vad gäller rehabili-

tering och fokus ligger här på vad arbetstagaren har för skyldigheter enligt den gällande rät-

ten. Dessutom studeras relationen mellan arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, närmare bestämt 

om och i så fall hur den traditionellt civilrättsligt reglerade arbetsrätten påverkas av socialför-

säkringsrättsliga regler om rehabilitering. Hur influerar det socialförsäkringsrättsliga systemet 

arbetstagarens anställningsförhållande? 
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Förkortningar 

AD - Arbetsdomstolen 

AFL – Lag(1962:381) om allmän försäkring 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML – Arbetsmiljölag(1977:1160) 

FN – Förenta nationerna 

LAS – Lag(1982:801) om anställningsskydd 
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SFB – Socialförsäkringsbalk(2010:110)  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rehabiliteringsansvaret i det svenska samhället bygger på en samverkansmodell mellan flera 

olika aktörer och regleras i flera olika lagstiftningar. De tre huvudaktörerna är den en-

skilde/arbetstagaren, arbetsgivaren samt Försäkringskassan. Försäkringskassan har ett över-

gripande samverkansansvar medan ansvaret på arbetsplatsen till största del ligger på arbetsgi-

varen. För att en rehabilitering ska kunna bli lyckad krävs det dock självklart att även arbets-

tagaren tar ansvar i den mån denne kan med hänsyn till de individuella förutsättningarna. Hur 

långt detta ansvar sträcker sig är dock oklart och varierar från fall till fall. Vissa gemensamma 

grundläggande skyldigheter för arbetstagaren kan dock uttolkas från rättskällorna och ska 

redogöras för i detta arbete. 

Arbetet kommer behandla två olika lagsystem – ett civilrättsligt(arbetsrätt) och ett förvalt-

ningsrättsligt(socialförsäkringsrätt). Arbetet kommer att redogöra för hur dessa två lagsystem 

påverkar och kompletterar varandra utifrån ett anställningsförhållande. 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att utreda hur långt arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabili-

tering sträcker sig och gör ett försök att reda ut vad detta innebär rent konkret handlingsmäss-

igt. Det syftar även till att undersöka vad konsekvenserna blir arbetsrättsligt om arbetstagaren 

inte fullföljer sina åligganden i rehabiliteringen. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur långt sträcker sig arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering? 

- Vart regleras denna skyldighet i gällande rätt? 

- Vad händer om arbetstagaren inte fullföljer sina skyldigheter? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer endast att undersöka och utreda hur de traditionella rättskällorna reglerar 

frågan angående arbetstagarens medverkansskyldighet vid rehabilitering. Detta innebär att 

arbetet exempelvis inte kommer att ta hänsyn till Försäkringskassans interna rutiner eller olika 

arbetsgivares interna rutiner. 

Fortsatt kommer arbetet även endast att behandla arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet. 

Social och medicinsk rehabilitering kommer inte att behandlas utan endast nämnas kort. Den 

kommer inte heller att behandla hur regleringen ser ut för egna företagare, arbetslösa eller 

frågor om ersättningsnivåer för rehabiliteringspenning. 
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I och med arbetets ringa omfattning kommer inte omplaceringsskyldigheten enligt LAS att 

diskuteras något vidare utan när det kommer till aktuella bestämmelser i lagen om anställ-

ningsskydd så koncentreras det främst till vad som är saklig grund eller inte när det gäller 

uppsägning i samband med rehabilitering. 

Rehabiliteringskedjan kommer heller inte behandlas i detta arbete, detta för att rehabilite-

ringskedjan snarare tar sikte på Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga än vad ar-

betstagaren har för skyldigheter i sin rehabilitering. 

1.5 Metod och material 

För att undersöka och utreda arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering an-

vänds rättsvetenskaplig metod med utgångspunkt i de traditionella rättskällorna lagtext, förar-

beten och praxis. Även juridisk doktrin används till stor del. Grunden till beskrivningen av 

gällande rätt på området är lagtext. Då denna ofta är kortfattad och allmänt formulerad är det 

lämpligt att gå närmare in på förarbeten, detta för att få en djupare förståelse för innehållet i 

lagreglerna. Då denna rättskälla utarbetas i samband lagstiftningsprocessen kan det utläsas 

vad lagstiftaren hade för syfte med en viss lagregel och därmed hur den ska tolkas. Praxis från 

domstolar är också en viktig del i kartläggningen av gällande rätt på undersökningsområdet. 

Tolkningen i praktiken kanske skilja sig från vad som framhålls i till exempelvis förarbetena 

och gällande rätt kan med tiden förändras. I många fall är det också så att praxis är så vederta-

gen att den är jämförbar med lagtext. Lagtexten och förarbetena som arbetet baseras på är från 

arbetsmiljölagen (AML), lag om anställningsskydd (LAS) samt socialförsäkringsbalken 

(SFB). Här måste noteras att SFB kom till den 1 januari år 2011 genom att ett flertal äldre 

lagar sammanslogs, med syfte att socialförsäkringen skulle bli mer enhetlig.
1
 Vid införandet 

av den nya balken så uttrycktes att den inte innebar några stora förändringar angående inne-

börden, utan snarare mer förtydliganden.
2
 Användandet och analysen av förarbeten från upp-

hävda lagar bör därmed inte innebära några problem, så länge inte lagrummen ändrats vid 

senare tillfälle och fått nya motiv. 

Arbetsdomstolens praxis kommer huvudsakligen att beröras för att det är den högsta instansen 

och avgörandena ofta blir prejudicerande. För att välja ut relevant praxis har en kedjesökning 

gjorts. Mycket doktrin finns skrivet på området. Denna typ av rättskälla används genomgå-

ende i uppsatsen och är värdefull då insatta författare på ett bra sätt beskriver gällande rätt i 

praktiken. Vid val av juridisk doktrin har endast litteratur, som är speciellt inriktade mot soci-

                                                 
1
 Prop. 2008/09:200, s. 765. 

2
 Prop. 2008/09:200, s. 347. 
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alförsäkringsrätt och arbetsrätt, studerats för att få en så detaljerad bild över ämnet som möj-

ligt. Viss doktrin är versioner utkomna tidigare än år 2010, det vill säga innan SFB tillkom. 

Som ovan anförts bör detta dock inte vara något större hinder. 

I arbetet används även Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). En föreskrift är en bestämmelse 

som antas av en myndighet. Föreskriften kompletterar lagen och förordningar. Föreskrifterna 

är mer detaljerade än lagarna och är understående dessa, det innebär att de inte kan strida mot 

den ursprungliga lagen. Föreskrifterna är mer detaljerade bestämmelser varför AFS från Ar-

betsmiljöverket blir intressanta att undersöka i detta arbete – för att få en mer detaljerad bild 

över hur arbetsmiljölagen är reglerad.  

1.6 Disposition 

Arbetet är uppdelat i fem kapitel. Arbetet inleds i kapitel två med en allmän förklaring om vad 

rehabilitering är för något och vart den gällande rätten kring detta regleras. Detta för att läsa-

ren ska få en övergripande blick över hur rehabiliteringssystemet är uppbyggt i det svenska 

samhället och då kunna få en djupare förståelse och kontext angående vad arbetstagarens 

medverkansskyldighet vid rehabilitering innebär. I kapitel tre görs sedan en djupare analys 

och redogörelse för vad arbetstagarens medverkansskyldighet består av samt vart denna skyl-

dighet regleras och vad syftet bakom dessa bestämmelser är. Arbetet fortsätter sedan med en 

redogörelse för vad konsekvenserna blir för arbetstagarens anställning om denne inte uppfyll-

ler sina åligganden i rehabiliteringen. Arbetet avslutas med en analys av hur rättsläget ser ut 

utifrån vad som framkommit under arbetets gång. 

  



8 

 

Kapitel 2 Rehabiliteringens rättsliga reglering 

2.1 Vad innebär rehabilitering? 

Begreppet rehabilitering och dess innebörd finns inte definierat i någon lagtext. I SOU 

2006:107 s. 149 görs en hänvisning till definitionen som finns i FN:s världsaktionsprogram 

för handikappade: 

”Rehabilitering är en målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att 

sätta en av skada eller sjukdom drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga 

psykiska, fysiska och/eller sociala funktionsnivå och därigenom ge honom möj-

ligheter att förändra sitt eget liv. Processen kan innefatta åtgärder avsedda att 

kompensera för en förlust eller inskränkning av funktionsförmågan (t.ex. med 

tekniska åtgärder) och andra åtgärder som är ägnade att underlätta social an-

passning eller återanpassning.” 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbets-

livsinriktade åtgärder som ska syfta till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få 

tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete.
3
 

Inom begreppet rehabilitering kan en åtskillnad göras mellan arbetslivsinriktad rehabilitering 

samt medicinsk rehabilitering. Det är sjukvården som ansvarar för den medicinska rehabilite-

ringen. De åtgärder som vidtas i samband till arbetsplatsen avser arbetslivsinriktad rehabilite-

ring och det är denna sortens rehabilitering som kommer behandlas i detta arbete. 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering infördes i samband med rehabiliteringsreformen 

under 1990-talet.
4
 Begreppet syftar till rehabiliteringsåtgärder som ska underlätta återgången 

till arbetslivet för personer som drabbats av sjukdom. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

omfattar insatser av olika slag, både medicinska, yrkesinriktade samt sociala insatser.
5
 Detta 

gör att det är flera olika aktörer som är inblandade och som ansvarar för olika insatser.
6
  

Då den arbetslivsinriktade rehabiliteringen innefattar åtgärder som syftar till att en arbetsta-

gare ska kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare så blir relationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren aktuell. Bägge parter ska samarbeta för att arbetstagaren ska kunna återgå till 

arbetsplatsen genom ett samarbete där huvudansvaret ligger på arbetsgivaren. Detta beror på 

att det är arbetsgivaren som har störst möjlighet att uppmärksamma arbetstagares behov av en 

                                                 
3
 Rehabiliteringsvetenskap s. 21. 

4
 Rehabiliteringsvetenskap s. 28. 

5
 För närmare definition av de olika begreppen se rehabiliteringsvetenskap kap.3. 

6
 Se bilaga 1. 
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arbetslivsinriktad rehabilitering. Samtidigt vet arbetsgivaren bäst hur arbetsplatsen och arbets-

tagarens arbetsuppgifter kan anpassas efter rehabiliteringens behov. 

Förutom arbetstagaren och arbetsgivaren så har Försäkringskassan en central roll i rehabilite-

ringsärenden. Det är de som i samråd med den sjukskrivne ska klarlägga rehabiliteringsbeho-

vet. Försäkringskassan samverkar med ett flertal parter som t.ex. hälso- och sjukvården, ar-

betstagarorganisationer och representanter från arbetsgivaren.
7
 

Regleringen kring frågor om rehabilitering återfinns både i flertalet olika lagstiftningar men 

även i föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS). De lagstiftningarna som främst är aktuella 

angående rehabilitering är AML samt SFB, dock är även LAS till en viss del aktuell vad gäl-

ler konsekvenserna angående anställningsförhållandet. Nedan kommer en kortfattad redogö-

relse göras för de aktuella bestämmelserna i AML, SFB samt aktuella föreskrifter från Ar-

betsmiljöverket. Redogörelse för bestämmelser i LAS kommer att göras i kapitel 4, detta för 

att få ett mer pedagogiskt upplägg i arbetet. 

2.1.1 Rehabilitering i socialförsäkringen 

Rehabiliteringsbestämmelserna i socialförsäkringen regleras i 29 – 31 kap. socialförsäkrings-

balken (SFB). Rehabilitering ur socialförsäkringsrättens synvinkel definieras enligt följande: 

 

 

 

 

I och med denna bestämmelse sätter lagtexten upp ett mål för vad som ska uppnås med hjälp 

av rehabilitering. Tre huvudaktörer utses i 30 kap. SFB som har till ansvar att se till att uppnå 

detta mål genom gemensamma insatser och diskussioner.
8
 De tre aktörerna är den en-

skilde/arbetstagaren, dennes eventuelle arbetsgivare samt Försäkringskassan.
9
 Nedan kommer 

kortfattat att redogöras för arbetsgivarens samt Försäkringskassans skyldigheter. Arbetstaga-

rens skyldigheter kommer att redogöras för mer utförligt i tredje kapitlet (se nedan).  

                                                 
7
 Personalens sjukfrånvaro s. 100. 

8
 Rydberg-Welander s. 168. 

9
 Observera att det finns andra aktörer såsom exempelvis Arbetsförmedlingen eller arbetstagarorganisation, dessa 

kommer dock inte diskuteras inom ramen för detta arbete. 

29 kap. 2 § SFB 

Rehabilitering enligt bestämmelserna i denna underavdelning ska syfta till att 

en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga 

och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete (arbetslivsin-

riktad rehabilitering). 
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2.1.1.1 Arbetsgivarens ansvar 

Att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar beror på att rehabiliteringsbehovet i de flesta 

fall uppenbarar sig på arbetsplatsen.
10

 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt socialför-

säkringsrättsliga lagbestämmelser regleras i 30 kap. 6 § SFB. 

 

 

 

 

 

Lagbestämmelsen sätter upp tre kriterier som arbetsgivaren har att följa: 

1. Arbetsgivaren ska lämna relevanta uppgifter till Försäkringskassan. 

2. Arbetsgivaren ska svara för att behövliga åtgärder vidtas. 

3. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till de skyldigheter som följer av arbetsmiljölagen (vilka 

kommer redogöras för nedan i kap.2.2). 

Regeringen motiverar kriterierna med att möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet måste 

öka genom aktiva och snabba insatser. För att detta ska kunna ske är det viktigt att i ett tidigt 

stadium klarlägga vilka insatser som arbetstagaren är i behov av vilket bäst hanteras av ar-

betsgivaren.
11

 Enligt 110 kap. 31 § SFB är arbetsgivaren skyldig att lämna de uppgifter som 

Försäkringskassan behöver för att fatta beslut i försäkringsärenden. Görs inte detta kan ar-

betsgivaren dömas till böter, vilket regleras i 115 kap. 4 § SFB. 

Efter att en arbetstagare varit sjuk i ett visst antal dagar behöver Försäkringskassan kunna 

bedöma om den försäkrade kan utföra annat arbete än sitt vanliga, med andra ord omplaceras. 

För att kunna göra denna bedömning behöver Försäkringskassan i vissa fall ett skriftligt utlå-

tande från den försäkrades arbetsgivare. Detta utlåtande som arbetsgivaren har en skyldighet 

att göra ska beskriva de möjligheter att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga som finns på 

                                                 
10

 Rydberg-Welander, s. 170. 
11

 Prop. 2006/07:59 s. 21. 

30 kap. 6 § SFB 

Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upp-

lysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av re-

habilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Ar-

betsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv 

rehabilitering. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsan-

passning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19771160.htm
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arbetsplatsen. Det ska därför innehålla både uppgifter om vilka möjligheter som finns till an-

passning av arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen, samt möjligheten till omplacering.
12

 

Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att både vidta och bekosta rehabiliteringsåtgär-

der som kan genomföras på den egna arbetsplatsen eller i vissa fall åtgärder som kan vidtas i 

nära anslutning till arbetsplatsen. Exempel på sådana åtgärder är: 

- Anpassning av arbetsplatsen 

- Arbetshjälpmedel 

- Ändrade arbetsuppgifter 

- Omplacering 

- Ändrade arbetstider 

- Arbetsträning 

- Utbildning. 

Sammanfattningsvis har alltså arbetsgivaren en skyldighet att, i samråd med arbetstagaren, 

lämna de upplysningar som behövs till Försäkringskassan i samband med ett arbetsgivarutlå-

tande. Det är arbetstagaren som har ansvaret för att lämna in utlåtandet till Försäkringskassan, 

medan det är arbetsgivarens ansvar att medverka till att fylla i utlåtandet. 

2.1.1.2 Försäkringskassans ansvar 

Försäkringskassan är den främsta samhälleliga aktören på rehabiliteringsområdet även fast det 

finns några ytterligare aktörer.
13

 Försäkringskassan har en del olika skyldigheter i rehabilite-

ringsprocessen enligt 30 kap. 8-14 §§ SFB. Försäkringskassans övergripande roll i rehabilite-

ringsprocessen fastslås i 30 kap. 8 § SFB som anger följande: 

 

 

 

 

Utöver det övergripande samordnings- och tillsynsansvaret ska Försäkringskassan enligt 30 

kap. 9 § SFB även i samråd med den försäkrade/arbetstagaren se till att dennes rehabilite-

ringsbehov klarläggs och att relevanta åtgärder vidtas. Eftersom att Försäkringskassan har ett 

                                                 
12

 Prop. 2007/08:136 s. 64. 
13

 Se bilaga 1. 

30 kap. 8 § SFB 

Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som 

behövs för rehabiliteringsverksamheten. 
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långtgående ansvar så har de även mandat enligt 30 kap. 10 § SFB att samverka med olika 

instanser som kan vara berörda. De parter som Försäkringskassan i sådana fall ska samverka 

med är: 

  Arbetsförmedlingen  

 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation  

 Hälso- och sjukvården  

 Socialtjänsten  

 Andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.  

Försäkringskassan ska verka för att var och en av ovan nämnda organisationer och myndig-

heter, inom sitt verksamhetsområde, vidtar nödvändiga åtgärder för en effektiv rehabilitering 

av den försäkrade enligt 30 kap. 10 § 2 st. SFB.
14

 

Försäkringskassan ska även se till att rehabiliteringsåtgärder, så snart det är möjligt beroende 

på medicinska och andra skäl, påbörjas (30 kap. 11 § SFB). Något som kallas rehabiliterings-

plan ska upprättas av Försäkringskassan om den försäkrade är i behov av rehabiliteringsåtgär-

der där rehabiliteringsersättning kan lämnas. Rehabiliteringsplanen ska upprättas i samråd 

med den försäkrade i den mån det är möjligt (30 kap. 12 § SFB). Rehabiliteringsplanen ska 

ange följande punkter:  

- De rehabiliteringsåtgärder som ska komma i fråga.  

- Vem som har ansvaret för rehabiliteringsåtgärderna.  

- En tidsplan för rehabiliteringen.  

- De uppgifter som i övrigt behövs för att genomföra rehabiliteringen.  

Försäkringskassan ansvarar även för kontroll och uppföljning av rehabiliteringsplanen. Det 

ska fortlöpande kontrolleras att rehabiliteringsplanen efterföljs samt att det vid behov görs 

förändringar i den (30 kap. 14 § SFB). Försäkringskassan har däremot inte något åtgärdsan-

svar när det gäller rehabiliteringen. Försäkringskassans roll är att hänvisa och vägleda den 

                                                 
14

 Personalens sjukfrånvaro s. 100. 
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försäkrade mellan de olika aktörerna ovan. Aktörerna har i sin tur ansvaret för åtgärderna de 

utför och inte Försäkringskassan vilket är viktigt att poängtera.
15

 

När det gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för den som är anställd så innebär be-

stämmelserna att Försäkringskassan behöver information både från arbetsgivare som arbetsta-

gare. Denna information används sedan när Försäkringskassan kallar till ett avstämningsmöte 

för att diskutera arbetstagarens behov av rehabilitering. 

2.1.2 Arbetsmiljölagen 

Förutom SFB så finns även arbetsmiljölagen (AML) som syftar till att ge arbetstagare möjlig-

het att återvända till sin arbetsplats trots sjukdom. AML är en tvingande lag som innebär att 

den gäller alla arbetsplatser och anställningsförhållanden och att det inte går att göra överens-

kommelser som strider mot gällande bestämmelser. Lagen genomsyras av arbetsgivarens an-

svar för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten. 

Arbetsmiljölagen reglerar frågor gällande rehabilitering men även arbetsanpassning. Arbets-

anpassning kan ses som en aktiv åtgärd som är till för att motverka att arbetstagare blir sjuka 

och därmed motverka ett behov till rehabilitering. I 2 kap. 1§ AML andra stycket anges att 

arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende. Vidare regleras i 3 kap. 3 § andra stycket AML att arbetsgivaren ska genom att an-

passa arbetsförhållandena eller vidta andra lämpliga åtgärder ta hänsyn till arbetstagarens sär-

skilda förutsättningar för arbete. 

Trots att AML syftar till att uppnå ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete kan ohälsa och 

olycksfall i arbetet uppstå. Arbetstagare kan självklart även råka ut för sjukdomar utanför ar-

betet som påverkar arbetsförmågan och behöver rehabiliteras. 

I 3 kap. 2 a § 3 st. och 3 kap. 3 § 2 st. AML finns reglerna om den arbetslivsinriktade rehabili-

teringen. I 3 kap. 2 a § 3 st. AML anges det att arbetsgivaren har i uppgift att på lämpligt sätt 

organisera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete för att fullgöra de uppgifter som vilar 

på arbetsgivaren enligt AML och 30 kap. SFB. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att or-

ganisera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet på ett lämpligt sätt. I propositionen 

framhålls att regeringen vill föra in det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i 

den vardagliga verksamheten och att arbetsgivaren genom egen internkontroll ska säkerställa 

                                                 
15

 Gunzel & Sandelin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 135. 
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att arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjeorganisationen.
16

 Det är dock viktigt att betona att det fort-

farande är arbetsgivarens ansvar att se till att ett lämpligt organiserat rehabiliterings- och an-

passningsarbete bedrivs.
17

   

Enligt 3 kap. 2 c § AML ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsför-

hållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs 

inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska kopplas in om arbets-

givaren själv saknar den kompetens som behövs för att kunna bedriva systematiskt arbetsmil-

jöarbete eller arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.
18

 

Det finns flera skäl till att reglerna om arbetsanpassning och rehabilitering införts i AML. 

Regeringen menar att SFB utgår från individens rätt till ersättning och åtgärder, medan AML 

utgår från arbetsgivarens skyldighet att organisera och ha rutiner för samt bedriva systema-

tiskt förebyggande arbetsmiljöarbete där arbetsanpassning ingår. Vidare menar man att regle-

ringen i AML knyter bestämmelserna till Arbetsmiljöverket som tillsynsorgan, och att denna 

tillsyn kan följas upp genom ett sanktionssystem med förelägganden och förbud. Detta inne-

bär dock inte att Arbetsmiljöverket kan ingripa i enskilda rehabiliteringsärenden, det är det 

endast Försäkringskassan som kan göra. Dock är denna koppling viktig eftersom det är den 

enda sanktionsmöjligheten mot arbetsgivare som är knuten till AML. Arbetsmiljöverket kan 

således ingripa mot arbetsgivare som har en undermålig rehabiliteringsorganisation eller som 

regelmässigt underlåter att fullfölja sitt åtgärdsansvar.
19

   

Hur ser då en på lämpligt sätt organiserad rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet 

enligt 3 kap. 2 a § 3 st. AML ut? I förarbetena menar regeringen att det naturligtvis är svårt att 

i lag närmare reglera exakt vad som ska krävas av arbetsgivaren i arbetsanpassnings- och re-

habiliteringsarbetet, mycket beroende på att det varierar från fall till fall. Däremot menar man 

att det bör finnas vissa grundläggande krav som man borde kunna ställa på arbetsgivare. Re-

geringen menar att arbetsgivaren måste ha sådan organisation och sådana upparbetade rutiner 

att tidiga varningssignalen kan uppfattas så att nödvändiga arbetsanpassnings- och rehabilite-

ringsåtgärder kan planeras och genomföras.
20

 I samma proposition ger regeringen exempel på 

olika funktioner som arbetsgivaren bör tillgodose i sin arbetsanpassnings- och rehabiliterings-

verksamhet:  

                                                 
16

 Prop. 1990/91:140 s. 39. 
17

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 20. 
18

 Se 12 § AFS 2001:1. 
19

 Prop. 1990/91:140 s. 48. 
20

 Prop. 1990/91:140 s. 136. 
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 Kompetens och kontaktpersoner  

 Ekonomiska resurser avdelade för ändamålet  

 Policy och mål för frågorna  

 Organisation av arbetet  

 Tydlig ansvarsfördelning  

 Rutiner för undersökning av rehabiliteringsbehov  

 Rutiner för kontakter med myndigheter och företagshälsovård  

 Rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering  

 Samverkan med arbetstagarna.  

Regeringen poängterar återigen att den närmare utformningen av rehabiliterings- och arbets-

anpassningsverksamheten på detaljnivå varierar beroende på den specifika verksamhetens 

förutsättningar. Dock bör ovanstående funktioner finnas med.
21

  Arbetsmiljöverket kan, som 

tidigare nämnt, inte ställa krav i enskilda rehabiliteringsärenden. Däremot kan man, som ett 

led i strävan mot att alla arbetsgivare ska ha system för rutiner och resurser att lösa rehabilite-

ringsfrågor, kräva dokumentation som styrker att arbetsgivaren helt eller delvis har tillgodo-

sett punkterna ovan. Detta ska dock inte ses som en kravförteckning, utan snarare som en rad 

punkter arbetsgivaren bör ha i åtanke när det övervägs hur arbetet med dessa frågor ska orga-

niseras.
22

  

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivaren har med gällande bestämmelser förstahands-

ansvaret för att vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom 

eller i anslutning till den egna verksamheten och som syftar till att arbetstagaren skall kunna 

komma tillbaka i arbete hos arbetsgivaren.
23

  

 

2.1.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Då AML ställer krav på att arbetsgivaren ska ha en lämplig organisation för sitt arbetsanpass-

nings- och rehabiliteringsarbete kan alltså tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket komma att 

                                                 
21

 Prop. 1990/91:140 s. 49. 
22

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 108. 
23

 Se AD 1993 nr 96 med hänvisning till bland annat prop. 1990/91:140 och 141. 
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ställa krav på hur arbetsgivare ska jobba med sådana frågor i praktiken. I förarbetena till reg-

lerna om rehabilitering i AML förutsätter regeringen att Arbetsmiljöverket ska utfärda före-

skrifter om rehabilitering i allmänhet.
24

 I 18 § Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) framgår 

att Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet och om all-

männa skyldigheter i fråga om arbetsmiljön, och det är med stöd av detta lagrum som Ar-

betsmiljöverket har utfärdat förordningarna AFS 1994:1 och AFS 2001:1, vilka handlar om 

arbetsanpassning och rehabilitering. 

Arbetsmiljöverket har i syfte att förtydliga reglerna i AML gett ut ”Arbetsmiljöverkets kungö-

relse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering”, AFS 1994:1.
25

 Precis som de 

punkter regeringen föreslår i propositionen ska innehållet i AFS 1994:1 inte ses som konkreta 

skyldigheter som kan användas som en instruktionsbok för varje enskild arbetsgivare. Det är 

inte juridiskt tekniskt möjligt att i lagtext ange hur arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverk-

samheten ska organiseras i en viss verksamhet. Med hänsyn till olika verksamheters utform-

ning, utseende och resurser går det inte att lagstifta om en viss standardmodell. De krav som 

ställs måste istället anpassas till varje arbetsgivares verksamhet, resurser och typ av arbetsmil-

jöer.
26

 

I föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) som behandlar rehabilite-

ring för arbetstagare tydliggör de flesta paragraferna tydliggör det som ovan sagts om arbets-

givarens ansvar för arbetsmiljön vid rehabilitering, se 2 – 6 §§ Den tydliggör att Arbetsgiva-

ren har en skyldighet att anpassa arbetstagarnas arbetssituation vid rehabilitering med ut-

gångspunkt från deras förutsättningar för arbetsuppgifterna. I 7 § AFS:en regleras att rehabili-

teringsverksamheten ska kunna ske i samarbete med arbetstagaren. Arbetsmiljöverket anger 

att för att uppnå goda resultat i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet bör den enskilde 

själv aktivt medverka. Det är angeläget att arbetstagaren lämnar de upplysningar som behövs 

samt tillsammans med arbetsgivaren deltar i planeringen av lämpliga åtgärder. Personer i re-

habiliteringssituationer befinner sig ofta i ett utsatt läge och vill inte alltid framträda öppet 

med sina svårigheter. Respekten för den enskilde individen bör vara vägledande vid arbetsan-

passning och rehabilitering. Det är viktigt att den berörda personen deltar i planeringen av 

åtgärderna och själv så långt möjligt får avgöra vilka personer som skall vara insatta i ärendet. 

                                                 
24

 Prop. 1990/91:140, s. 136. 
25

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 118. 
26

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 20 f. 
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Kapitel 3 Arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering 
Som ovan anförts ligger det största ansvaret vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering på 

arbetsgivaren. Arbetstagaren har dock en skyldighet att delta i rehabiliteringsåtgärderna, detta 

följer främst av 30 kap. 3 & 7 §§ SFB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstagaren har med andra ord ett ansvar att lämna de upplysningar som behövs för att ut-

reda behovet av rehabilitering samt att ha en aktiv roll i rehabiliteringen. Arbetstagaren är 

skyldig att delta i insatser som syftar till att denne ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. 

I annat fall kan arbetstagaren sägas upp, vilket kommer redogöras för i nästa kapitel. 

Rehabiliteringskedjan ställer krav på både arbetsgivare och berörd arbetstagare. Rehabilite-

ringsåtgärder ska planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagarens öns-

kemål bör väga tungt. Den sjukskrivne är skyldig att lämna begärda uppgifter till försäkrings-

kassan och medverka i rehabiliteringen efter bästa förmåga. Den försäkrade ska på begäran 

lämna in ett utlåtande från sin arbetsgivare om arbetsförmågan varit nedsatt mer än 90 dagar. 

Utlåtandet ska också ta upp om det finns möjligheter att få andra arbetsuppgifter hos sin ar-

betsgivare. 

Rehabilitering ska utgå från individens behov och förutsättningar för att bli framgångsrik. 

Rehabiliteringens resultat påverkas därför mycket beroende på graden av medverkan och ak-

tivitet från individen. Av den anledningen är det viktigt rehabiliteringen sker i nära samarbete 

med arbetstagaren. Ett nära samarbete är också något som betonas starkt i utredningar och 

30 kap. 7 § SFB 

Den försäkrade ska 

- lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes 

behov av rehabilitering, och 

- efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen. 

30 kap. 3 § SFB 

 Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och 

utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar och behov. 
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propositioner som en viktig del i alla stadier av rehabiliteringen.
27

 Med individens behov och 

förutsättningar menas att rehabiliteringen bör utgå från omständigheter som ålder, utbildning, 

bosättningsförhållanden eller liknande omständigheter hos den försäkrade.
28

  

I propositionen framhålls att rimliga krav ska kunna ställas på den enskilde att delta i utred-

ningar och planering av lämplig rehabilitering.
29

 Utredning och planering samt sådana åtgär-

der bör inte kunna förhindras av att den försäkrade inte vill medverka. Det ska helt enkelt inte 

vara möjligt att välja bort rehabilitering. Rehabiliteringsersättningen eller sjukpenningen kan 

av Försäkringskassan komma att dras in om den försäkrade inte medverkar i förberedelser 

eller genomförande av rehabiliteringsåtgärderna. En sådan vägran från den försäkrade bör inte 

kunna godtas. 

Den försäkrade och arbetsgivaren bör ta fram utlåtandet tillsammans, men det är den försäk-

rade som är skyldig att lämna in utlåtandet. I förarbetena menar regeringen att den försäkrade 

har ett ansvar att ta tillvara sin arbetsförmåga och ta initiativ till och fråga efter insatser på 

arbetsplatsen som kan leda till att han eller hon kan återgå i arbete. 

Det finns ett antal rättsfall i AD i fråga om arbetstagarens medverkan. Det sker oftast i sam-

band med att saklig grund för uppsägning prövas. Om arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar 

delta i rehabiliteringen, då anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och ar-

betstagaren kan inte kräva att få behålla sin anställning. En förutsättning är att den föreslagna 

rehabiliteringsåtgärden kan antas bidra till att arbetstagaren kan återgå i arbete och att åtgär-

den är av sådant slag att arbetstagaren skäligen bör acceptera den. Detta kommer redogöras 

för mer utförligt nedan. 

Kapitel 4 Konsekvenserna av arbetstagarens medverkansvägran 
Som ovan beskrivits så har arbetsgivaren det största ansvaret vad gäller arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder. Arbetstagaren har dock en skyldighet att medverka utifrån sina förut-

sättningar. Nedan kommer redogöras för vad konsekvenserna blir om arbetstagaren inte upp-

fyller sin skyldighet att medverka i rehabiliteringen. 

4.1 Uppsägning på grund av personliga skäl 

Tidigare i arbetet har redogjorts för vilka bestämmelser som reglerar rehabiliteringsåtgärder-

na, både de socialförsäkringsrättsliga och arbetsmiljömässiga. För arbetstagaren är det dock 

                                                 
27

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 132. 
28

 Prop. 1990/91:141 s. 47. 
29

 Prop. 1990/91:141 s. 48. 
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även viktigt att ta hänsyn till lagen om anställningsskydd (LAS). LAS reglerar arbetstagarens 

möjligheter att bibehålla sin anställnings hos sin arbetsgivare även om denne drabbats av 

sjukdom och behöver hjälp med rehabiliteringsinsatser för att kunna återvända till arbetet.
30

 

LAS är en skyddslagstiftning vilket innebär att den är till för att skydda arbetstagarens in-

komst. Huvudregeln är att en anställning löper tills vidare enligt 4 § LAS. Om en person är 

tillsvidareanställd så kan denne inte sägas upp utan att det föreligger saklig grund för uppsäg-

ningen. 

 

En uppsägning kan bero på antingen arbetsbrist eller personliga skäl. När det kommer till 

uppsägning som beror på sjukdom och rehabilitering så hänförs det till personliga skäl. Det 

faktum att en arbetstagare är sjuk och i behov av rehabilitering är inte skäl nog för att arbets-

givaren ska kunna säga upp denne. I begreppet sjukdom ingår även missbruk.
31

 

Om arbetstagaren vägrar att medverka i arbetsgivarens försök till att klargöra arbetstagarens 

behov av rehabilitering eller om denne inte fullgör de stödjande åtgärder som fastställts i re-

habiliteringsplanen, kan den anställde sägas upp av personliga skäl, förutsatt att arbetsgivaren 

kan visa att den anställde vägrat ta emot insatserna. I och med att arbetsgivaren har fullgjort 

sitt rehabiliteringsansvar och för det fall arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren efter detta 

ändå inte kan utföra sitt arbete eller missköter det, föreligger saklig grund för uppsägning av 

personliga skäl.  

Det finns dock undantag enligt praxis för när sjukdom är saklig grund för uppsägning, vilket 

är när en arbetstagare till följd av sjukdom inte kan utföra något arbete av betydelse för ar-

betsgivaren. Det räcker dock inte med att arbetsgivaren konstaterar detta utan för att uppsäg-

ningen ska vara saklig måste arbetsgivaren först ha undersökt möjligheterna att bereda arbets-

tagaren ett annat arbete hos sig, även kallat att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet. 

                                                 
30

 Rydberg-Welander s. 188 f. 
31

 Rydberg-Welander s.189. 

7 § LAS 

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 

En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgiva-

ren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 
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Vid fråga om rehabilitering innebär detta att arbetsgivaren behöver vidta åtgärder som syftar 

till att arbetstagaren kan komma tillbaka i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren behöver 

dock inte inrätta nya tjänster i sin verksamhet för att fullgöra denna skyldighet. Inom denna 

omplaceringsskyldighet så ryms frågor om i vilken omfattning arbetsgivaren är skyldig att 

medverka vid rehabiliteringsåtgärder för en arbetstagare. På samma sätt ryms frågan om vilka 

andra tjänster arbetstagaren måste pröva på för att denne ska anses ha aktivt medverkat till sin 

rehabilitering. Nedan kommer redogöras för rättsfall där denna fråga ställs på sin spets. 

 

 

4.2 Praxis 

Nedan kommer att redogöras för flertalet rättsfall från Arbetsdomstolen där frågan angående 

arbetstagares medverkansskyldighet vid rehabilitering i samband med saklig grund för upp-

sägning behandlas.  

4.2.1 AD 1993 nr 96 – Arbetsprövning 

Arbetstagaren M.B. hade varit sjukskriven under flertalet år på grund av besvär med bröstryg-

gen. I målet var ostridigt att M.B. med hänsyn till sin arbetsskada inte kunde vara kvar på sin 

ursprungliga arbetsplats varför en förflyttning av honom var nödvändig. Arbetsgivaren anvi-

sade vid flera tillfällen med hänsyn till detta en annan arbetsplats var M.B. skulle inställa sig 

för arbetsprövning. M.B. vägrade dock infinna sig i arbete på den anvisade arbetsplatsen. 

Domstolen gjorde bedömningen att den anvisade platsen för arbetsträning erbjöd goda möjlig-

heter att göra arbetet lätt, rörligt och varierat. Det fanns inget i utredningen som visade att 

förflyttningen av M.B. var olämplig. Arbetsdomstolen beaktade även att arbetsgivaren förkla-

rat att man var beredd att överväga annat arbete, om det skulle visat sig att arbetet inte pas-

sade för M.B.   

Domstolen poängterade vidare att arbetsgivaren och samhället har ett ansvar för att en arbets-

tagare som drabbas av arbetsskada får del av de anpassnings- och rehabiliteringsinsatser som 

behövs för att arbetstagaren skall kunna fortsätta arbeta. Med gällande bestämmelser innebär 

detta enligt domstolen att arbetsgivaren har förstahandsansvaret för att vidta de arbetslivsin-

riktade rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna verk-

samheten och som syftar till att arbetstagaren skall kunna komma tillbaka i arbete hos arbets-

givaren.  
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Fortsatt anförde domstolen att trots arbetsgivaren har huvudansvaret så innehåller lagstift-

ningen en samverkanssyn som innebär att även arbetstagaren förväntas medverka på ett aktivt 

och positivt sätt. Någon möjlighet att rent fysiskt tvinga en arbetsskadad till arbetsprövning 

finns dock inte. Om den arbetsskadade utan giltig anledning vägrar att underkasta sig sådan 

arbetslivsinriktad rehabilitering som avser att förkorta sjukdomstiden eller att förebygga eller 

häva nedsättning av arbetsförmågan, kan försäkringskassan besluta att tills vidare förvägra 

denne sjukbidraget. De bestämmelser som finns i lagen om allmän försäkring (numera SFB) 

för att komma till rätta med en arbetsskadad som vägrar att medverka i arbetslivsinriktad re-

habilitering utgör inte någon uttömmande reglering. Bestämmelserna tar endast sikte på vad 

försäkringskassan kan göra.  

Domstolen anförde vidare att de möjligheter som arbetsgivaren har i de fall en arbetstagare 

inte vill delta i en rehabilitering hos arbetsgivaren måste prövas utifrån andra utgångspunkter. 

Huvudregeln är att en arbetsgivare i princip inte har rätt att skilja en arbetstagare från anställ-

ningen på grund av att denne är sjuk. Domstolen hänvisade till förarbetena (prop. 1990/91:140 

s. 52 f.) till de nuvarande bestämmelserna om arbetsgivares rehabiliteringsansvar där det har 

uttalats att det knappast torde bli aktuellt att bedöma en uppsägning från arbetsgivaren som 

sakligt grundad under tid då det pågår åtgärder för att stärka den enskilde arbetstagaren och 

öka dennes förutsättningar att arbeta. Domstolen anförde dock att arbetsgivarens ansvar inte 

kan sträcka sig längre än att medverka till sådana åtgärder som syftar till att arbetstagaren 

skall kunna komma tillbaka till denne. Detta innebär såvitt nu är av intresse, att om arbetsta-

garen utan giltigt skäl vägrar att delta i en rehabilitering av sådant slag, måste dennes hand-

lande få den effekten att arbetsgivaren får anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och 

därmed också att arbetstagaren inte längre kan göra anspråk på att få behålla sin anställning 

hos arbetsgivaren. Detta under förutsättning dock att fråga är om en arbetsprövning som kan 

antas bidra till att arbetstagaren skall kunna återgå i arbete och att detta arbete är av sådant 

slag att arbetstagaren skäligen bör godta omplacering till det.  

Domstolen gjorde därmed bedömningen att arbetsgivaren inte kunde anses ha haft skyldighet 

att ge M.B. möjlighet till någon annan omplacering. Mot bakgrund av detta ansågs arbetsgiva-

ren ha saklig grund för uppsägningen. 

Egen kommentar 

Rättsfallet behandlar frågan om vad konsekvenserna blir när en arbetstagare vägrar infinna sig 

på en anvisad arbetsplats för arbetsprövning. Arbetsgivaren har som domstolen anför en skyl-
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dighet att vidta rehabiliteringsinriktade åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning 

till den egna verksamheten. Rättsfallet fastställer därmed att arbetstagaren har en skyldighet 

att infinna sig på en anvisad arbetsplats om den är lämplig samt har koppling till arbetsgiva-

rens verksamhet.  

4.2.2. AD 1997 nr 39 – Avvisat förslag om rehabiliteringsinsats 

L.C. var anställd som sorterare hos Posten på deltid. På grund av ryggbesvär var L.C. sjuk-

frånvarande i förhållandevis stor omfattning. Domstolen konstaterade att av den redogörelse 

som framkommit i målet så framgick att Posten under flera år hade vidtagit omfattande åtgär-

der i syfte att rehabilitera L.C. Åtgärderna hade bland annat bestått i att L.C. fick utföra fy-

siskt mindre belastande arbetsuppgifter, försök till att ge L.C. en lönebidragsanställning inom 

ett annat arbetsområde samt anmälan till olika kurser för att hjälpa till med rehabiliteringen.  

I målet framgick vidare att efter arbetsgivaren prövat att låta L.C. utföra lättare arbetsuppgif-

ter samt gjort försök med lönebidragsanställningen så inbjöd de L.C. till både kurser hos För-

säkringskassan samt hos Arbetslivstjänster. L.C. dök dock inte upp på de flesta av kurstill-

fällena utan godtagbara skäl. 

Domstolen konstaterade med grund i ovan anförda att det stod klart att L.C. inte på det sätt 

som ålåg honom medverkade i de insatser som Posten gjorde för hans räkning. Förklaringen 

till hans förhållningssätt föreföll ha varit att han räknade med att få sysselsättning på annat 

håll. Domstolen anförde att det faktum att Postens ansträngningar under tiden före kurserna 

inriktade främst på detta inte borde föranleda bedömningen att L.C. inte var skyldig att med-

verka i Postens insatser, trots att flera av insatserna måhända var utformade främst med tanke 

på en återanpassning till arbete inom Posten.  

Slutsatsen av det anförda blev att domstolen ansåg att Posten måste anses ha fullgjort sina 

skyldigheter avseende rehabilitering av L.C. Med grund i detta stod det enligt Arbetsdomsto-

lens mening klart att Posten vid den tidpunkt då uppsägningen skedde, särskilt mot bakgrund 

av LC:s bristande medverkan vid rehabiliteringen, hade saklig grund för att säga upp denne. 

Egen kommentar 

Rättsfallet behandlar vilken skyldighet en arbetstagare har att fullfölja en kurs som arbetsgiva-

ren anvisar som rehabiliteringsinsats. Arbetsgivaren hade anvisat arbetstagaren till flertalet 

olika kurser. Arbetstagaren hade dock inte dykt upp på dessa kurser på grund av att denne 

räknade med att få sysselsättning på annat håll. Rättsfallet fastslår att arbetstagaren har en 
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skyldighet att fullfölja rehabiliteringsinsatser hos sin aktuella arbetsgivare, att en arbetstagare 

söker sysselsättning på annat håll är inte en giltig anledning att utebli från anvisade rehabilite-

ringsinsatser. 

 

4.2.3 AD 1997 nr 145 – Frånvaro från rehabiliteringskurs 

Arbetstagaren I.A. arbetade som vårdbiträde hos en kommun. I.A. hade sedan en lång tid till-

baka problem med periodiskt återkommande alkoholmissbruk, vilket var ostridigt i målet. 

Under anställningen erhöll hon ett par gånger varningar för olovlig frånvaro från arbetet. I 

samband med varningarna beslutades att I.A. skulle genomgå en behandling för sitt alkohol-

missbruk. Behandlingen skulle pågå i ett år. Arbetsgivaren gjorde klart för I.A. att om denne 

avbröt behandlingen utan giltig orsak så skulle hon skiljas från anställningen. På grund av ett 

återfall i missbruk uteblev I.A. från ett kurstillfälle varav arbetsgivaren beslutade att avsluta 

hennes anställning. 

Domstolen började med att konstatera att det i målet var ostridigt att I.A. lider av en kronisk 

alkoholism av sjukdomskaraktär samt att hennes frånvaro i den mån den kan betraktas som 

misskötsamhet beror på alkoholmissbruket. Domstolen hänvisade vidare till tidigare praxis 

som innebär att uppsägningsfrågan skall bedömas mot bakgrund av att anställningsskyddsla-

gen bygger på principen att det inte föreligger saklig grund för uppsägning på grund av sjuk-

dom eller handlingar som beror på sjukdom. Denna princip gäller dock inte utan undantag. 

Uppsägning anses kunna komma i fråga om arbetstagarens arbetsförmåga har stadigvarande 

nedsatts så mycket att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av betydelse. I det enskilda 

fallet får frågan avgöras efter en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att kunna bed-

riva verksamheten på ett effektivt sätt och arbetstagarens intresse av att få behålla sin anställ-

ning.  

Av betydelse för den bedömning som skall göras i fall som det föreliggande är vidare om ar-

betsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäk-

ring (numera SFB) att ansvara för rehabilitering av arbetstagaren. I detta sammanhang har 

också arbetstagarens eget beteende, särskilt hans eller hennes medverkan i de rehabilite-

ringsinsatser som arbetsgivaren tillhandahåller, betydelse för bedömningen.  

Efter detta konstaterande anförde domstolen att ingenting tydde på att I.A. allmänt sett varit 

ovillig att medverka till sin rehabilitering. Frånvaron från kurstillfället berodde på återfall i 
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missbruk och I.A. hade även uttalat att hon ville fortsätta med den aktuella behandlingen. 

Domstolen anförde vidare att en fortsatt anställning var av stor betydelse för att I.A. i fortsätt-

ningen skulle undgå återfall i missbruk. 

Domstolen ansåg med stöd av ovan anförda att arbetsgivaren hade vidtagit den yttersta åtgär-

den – uppsägning – i ett läge då rehabiliteringsmöjligheterna var långt ifrån uttömda. Uppsäg-

ningen förklarades ogiltig då det inte förelåg någon saklig grund. 

Egen kommentar 

Precis som föregående rättsfall behandlar även detta frågan om vilken skyldighet en arbetsta-

gare har att fullfölja en rehabiliteringskurs som arbetsgivaren anvisat. I detta rättsfall hade 

arbetsgivaren till skillnad från det tidigare endast anvisat till en kurs. Arbetstagaren uteblev 

från kursen vid ett enstaka tillfälle. I målet framkom att frånvaron berodde på arbetstagarens 

sjukdom vilket ansågs vara ett giltigt skäl, speciellt eftersom att inget tydde på att arbetstaga-

ren inte ville fullfölja rehabiliteringskursen. 

Rättsfallet lyfter även frågan om hur avvägningen mellan arbetsgivarens intresse av att kunna 

bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och arbetstagarens intresse av att få behålla sin an-

ställning ska göras. Domstolen konstaterar att arbetstagarens intresse ska väga tyngst särskilt 

om det är viktigt för att arbetstagaren ska kunna ta sig ur sin sjukdomsbild. 

 

4.2.4 AD 1998 nr 67 – Vägran att arbetspröva 

Arbetstagaren S.S. som arbetade som lärare hade fått problem med luftvägarna vilket innebar 

att hon inte kunde arbeta i vissa luftmiljöer. På grund av hälsoproblematiken var arbetstagaren 

ofta helt eller delvis sjukskriven. Arbetsgivaren lämnade flertalet erbjudanden om omplace-

ring som av olika skäl inte fullföljdes. 

Domstolen gjorde bedömningen att S.S. under den aktuella perioden lämnades sju olika er-

bjudanden om arbete som innebar mer eller mindre beaktansvärda försök att bereda S.S. ett 

arbete som var anpassat till hennes situation. Domstolen ansåg att tre av dessa försök innebar 

att hon erbjöds arbete som inte var lämpat för henne med hänsyn till hennes hälsotillstånd 

eller som inte kunde komma i fråga utan att S.S. kunde lastas för detta. De fyra övriga försö-

ken ansågs emellertid anses ha avsett arbetsuppgifter som kunde ha visat sig vara lämpliga för 

S.S.  
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Domstolen anförde att som de haft anledning att framhålla i flera tidigare avgöranden som rör 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vilar arbetsmiljölagens och lagen om allmän försäkrings 

(numera SFB) bestämmelser i detta ämne på det synsättet att det ankommer på den arbetsta-

gare som bereds rehabiliterande åtgärder att i mån av förmåga och under beaktande av dennes 

fysiska och psykiska status medverka i rehabiliteringsarbetet. Om en arbetstagare utan giltigt 

skäl vägrar att delta i en rehabilitering som syftar till att denne skall kunna återgå i arbete hos 

arbetsgivaren, måste handlandet få den effekten att arbetsgivaren får anses ha fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar och därmed också att arbetstagaren inte längre kan göra anspråk på att få 

behålla sin anställning hos arbetsgivaren. Det anförda gäller under förutsättning att fråga är 

om en arbetsprövning som kan antas bidra till att arbetstagaren skall kunna återgå i arbete och 

att detta arbete är av sådant slag att arbetstagaren skäligen bör godta omplaceringen till det.  

I det föreliggande fallet gjorde domstolen bedömningen att S.S. föranlett att någon arbets-

prövning inte har kunnat komma till stånd i fråga om fyra skilda arbetsplaceringar som har 

gällt arbete som kan ha varit lämpligt för henne. Möjligt är givetvis att det hade visat sig att 

arbetsplaceringarna av någon orsak inte hade passat henne. Det kan emellertid inte begäras av 

kommunen att driva rehabiliterings- och omplaceringsförsöken vidare, när kommunen inte 

fick svar på om de föreslagna alternativen var godtagbara. Särskilt gäller detta, eftersom 

kommunen hade anledning att känna sig mycket osäker i frågan om hur en lämplig arbetspla-

cering för S.S. skulle vara beskaffad. Enligt Arbetsdomstolens mening får kommunen mot 

bakgrund härav anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar vid den tidpunkt då S.S. varslades 

om uppsägning. 

Egen kommentar 

Rättsfallet behandlar frågan om hur många omplaceringserbjudanden en arbetstagare kan 

tacka nej till utan att anses vägra till medverkan i rehabiliteringen. Arbetsgivaren hade lämnat 

ett flertal erbjudanden om omplacering. Domstolen konstaterar att arbetsgivaren vid omplace-

ringserbjudandena ska beakta arbetstagarens fysiska och psykiska status. Om arbetstagaren 

inte har möjlighet att utföra arbetet som erbjuds med hänvisning till psykisk eller fysisk status 

så är det ett giltigt skäl att tacka nej. Arbetstagaren har dock en skyldighet att ge information 

till arbetsgivaren så att denne har möjlighet att erbjuda skäliga omplaceringar. 
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4.2.5 AD 1999 nr 26 – Information om hälsostatus 

En arbetstagare hade sagts upp från sin anställning med hänvisning till att hans arbetsförmåga 

var varaktigt nedsatt på grund av sjukdom. Arbetstagaren, som led av psykisk sjukdom, hade 

då under en följd av år varit sjukskriven. 

Vid de kontakter som hade förekommer mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vägrade ar-

betstagaren att låta arbetsgivaren få ta del av läkarutlåtanden om honom. Arbetsgivaren hade 

således inte haft tillgång vare sig till information om närmare vilken sjukdom som arbetstaga-

ren lidit av, vilken medicinsk rehabilitering som pågått eller hur prognosen för framtiden sett 

ut. Förutsättningarna för arbetsgivaren att kunna klarlägga och göra en bedömning av vilka 

rehabiliteringsinsatser som behövts för att arbetstagaren skulle kunna återgå i arbete hos ar-

betsgivaren måste därigenom anses ha väsentligen försvårats.  

Domstolen gjorde bedömningen att även om arbetstagarens ovilja att låta arbetsgivaren ta del 

av relevant information i sig skulle vara sjukdomsrelaterad, som arbetstagarparten har hävdat i 

målet, måste bedömningen av de insatser som arbetsgivaren gjort beträffande arbetstagaren 

ändå göras mot bakgrund av att arbetsgivaren rent faktiskt saknat denna information. Uppsäg-

ningen var sakligt grundad. 

Egen kommentar 

Rättsfallet behandlar arbetstagarens skyldighet att ge information om sin hälsostatus till ar-

betsgivaren. Domstolen fastställer i målet att arbetsgivaren för att kunna fullfölja sin rehabili-

teringsskyldighet behöver få tillgång till vilken sjukdom det handlar om, vilken medicinsk 

rehabilitering som pågår samt hur prognosen för framtiden ser ut. Med andra ord har arbetsta-

garen en skyldighet att tillhandahålla denna information, mest passande genom ett läkarutlå-

tande. 

 

4.2.6 AD 2001 nr 59 – Avvisat förslag om behandlingsinsats 

En lönebidragsanställd arbetstagare hade vid flera tillfällen varit alkoholpåverkad på arbets-

platsen och hade vid flera tillfällen utan att kunna uppvisa läkarintyg varit frånvarande och då 

druckit alkohol. Arbetstagaren hade fått lämna två arbetsplatser med anledning av sitt bete-

ende där.  

Enligt Arbetsdomstolen förelåg rehabiliteringsbehov såväl avseende arbetstagarens psykiska 

tillstånd som för alkoholbruket. Av utredningen stod klart att arbetsgivaren under i stort sett 
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hela arbetstagarens anställningstid verkat för att han skulle ta emot vård- och rehabilite-

ringsåtgärder. Dessa hade dock avvisats av arbetstagaren.  

Domstolen gjorde bedömningen att utan arbetstagarens medverkan har arbetsgivaren uppen-

barligen inte kunnat göra något mer för honom. Eftersom flera omplaceringar tidigare genom-

förts utan att arbetstagarens beteende förändrats fanns inte heller skäl att omplacera honom. 

Det fanns ingen anledning att ta någon särskild hänsyn till att lönebidrag utgick när det rörde 

sig om misskötsamhet. Uppsägningen var sakligt grundad. 

Egen kommentar 

Rättsfallet behandlar frågan om när arbetstagaren inte medverkar i rehabiliteringskurser samt 

hur mycket hänsyn arbetsgivaren kan ta till anställningar som föregått den aktuella. Domsto-

len konstaterar som i ovan anförda rättsfall att arbetstagaren har en skyldighet att medverka i 

rehabiliteringskurser om den är skälig i förhållande till sjukdomsbilden. Det verkar även fin-

nas ett visst utrymme att ta hänsyn till rehabiliteringsåtgärder som skett i arbetstagarens tidi-

gare anställningsförhållande.  

 

4.2.7 Sammanfattande analys av praxis 

Med hänsyn till ovan redogjorda rättsfall kan ett försök till slutsatser göras angående hur långt 

arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering sträcker sig, dvs vad som ingår i 

arbetstagarens skyldighet att aktivt medverka till sin rehabilitering samt lämna upplysningar. 

Det är viktigt att notera att följande lista inte är uttömmande. 

Nedan följer exempel då arbetsgivaren kan ha saklig grund för att säga upp arbetstagare, dvs 

när arbetstagaren inte fullgjort sina skyldigheter: 

- Om arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar att delta i rehabilitering och arbetsträning, 

- Om arbetstagaren utan giltigt skäl inte vill informera om sin hälsostatus, 

- Om arbetstagaren vägrar arbetspröva inom ett annat arbete som är skäligt, 

- Om arbetstagaren avvisar flera förslag från arbetsgivaren om vård- och behandlingsin-

satser. 

Rättsfallen kan ge en generell fingervisning om vad som ingår i arbetstagarens skyldighet att 

aktivt medverka till sin rehabilitering. Listan kan dock inte användas som någon modell som 

är tillämpbar på alla fall. Något som är intressant är att domstolen inte närmare går in på vad 

giltigt skäl innebär förutom att de konstaterar att handlingar som arbetstagaren begår på grund 
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av sin sjukdom kan anses vara giltiga skäl. De går inte närmre in på huruvida de olika sociala 

skälen såsom ålder, bosättning, utbildning etc. kan vara giltiga skäl. 

 

Kapitel 4 Avslutande analys och reflektioner 
I början av arbetet ställdes tre frågor: 

- Hur långt sträcker sig arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering? 

- Vart regleras denna skyldighet i gällande rätt? 

- Vad händer om arbetstagaren inte fullföljer sina skyldigheter? 

De två sista frågorna är förhållandevis enkla att svara på. Rehabiliteringsreglerna återfinns 

både i den förvaltningsrättsliga lagstiftningen genom arbetsmiljölagen samt socialförsäkrings-

balken. Konsekvenserna av att en arbetstagare inte fullföljer sina skyldigheter enligt dessa 

lagbestämmelser regleras sedan i den civilrättsliga lagstiftningen genom lagen om anställ-

ningsskydd. Rehabiliteringsreglerna som regleras genom förvaltningsrättslig lagstiftning har 

kommit att få en stor betydelse även civilrättsligt då de påverkar de arbetsrättsliga begreppen 

saklig grund för uppsägning och omplacering. Dessa arbetsrättsliga begrepp är väl beskrivna i 

arbetsrätten, men införandet av de förvaltningsrättsliga rehabiliteringsreglerna har undermine-

rat den enskildes anställningstrygghet och därmed påverkat arbetsrättens begreppsbildning. 

Som ovan redogjorts för har arbetstagaren en skyldighet att utifrån sin fysiska och psykiska 

förmåga aktivt medverka i rehabiliteringsarbetet. Om arbetstagaren utan giltigt skäl vägrar att 

delta i de skäliga rehabiliteringsinsatserna som arbetsgivaren tillhandahåller har arbetsgivaren 

enligt Arbetsdomstolens praxis fullgjort sitt ansvar och arbetstagaren kan då inte kräva att få 

behålla sin anställning. Konsekvenserna om arbetstagaren inte fullföljer sina åligganden i re-

habiliteringen är att denne riskerar att drabbas av dubbel bestraffning. Förutom den förvalt-

ningsrättsliga konsekvensen att arbetstagaren kan förlora sjukpenning och rehabiliteringser-

sättning riskeras dessutom anställningen. 

Den första frågan som behandlar hur långt arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabi-

litering visade sig dock vara svårare att svara på. I arbetet har ett försök gjorts till att genom 

att tolka gällande rätt upprätta någon slags lista om vad det åligger för skyldigheter på arbets-

tagaren. Dessa listor är långt ifrån uttömmande. Något som är utmärkande för lagstiftningen 

kring rehabilitering är att det är en reflexiv rätt, vilket innebär att lagen inte har något standar-

diserad modell över hur den ska tillämpas utan det är snarare viktigare att lagbestämmelserna 
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kan anpassas efter de individuella förutsättningarna i varje fall. Att rätten är reflexiv är viktigt 

i detta hänseende för att kunna anpassa den till alla individers individuella förutsättningar, det 

som blir problematiskt är det faktum att rättstillämpningen kan bli oförutsägbar då det inte 

finns något ”facit” i varje enskilt fall för vad arbetstagaren har för skyldigheter eller inte. 

En sjuk arbetstagare hamnar på grund av detta i en svår situation. För det första är det inte 

ovanligt att en arbetstagare som drabbas av sjukdom befinner sig i en redan bräcklig situation 

där denne oroar sig för framtiden och sina försörjningsmöjligheter. Det faktum sedan att den 

gällande rätten kring arbetstagarens medverkansskyldighet vid rehabilitering inte är tydlig och 

skiljer sig från fall till fall kan skapa ännu fler problem. Att sedan dessutom behöva ta hänsyn 

till två olika lagstiftningssystem med olika sanktionssystem lägger på ännu en börda. Arbets-

tagaren har både skyldigheter enligt förvaltningsrättsliga regler jämtemot Försäkringskassan 

för att kunna få rehabiliteringsersättning/sjukpenning och samtidigt skyldigheter att fullfölja i 

sitt civilrättsliga avtal med arbetsgivaren(anställningsavtal). Arbetstagaren måste både se till 

den försörjning som den uppbär under sjukdomen samtidigt som det är viktigt för denne att 

bibehålla sin framtida inkomst genom sin anställning. Detta sätter självklart en stor press på 

arbetstagaren.  

Lagstiftaren har gjort ett försök att lägga det största ansvaret på arbetsgivaren vilket är en god 

intention. Att efterse att arbetsgivaren fullföljer sitt rehabiliteringsansvar är dock svårt. Sankt-

ions- och tillsynssystemet är bristfälligt och ställer inte i närheten lika höga krav på arbetsgi-

varen som det ställs på den enskilde, med detta menas att arbetsgivaren inte har lika mycket 

att förlora som arbetstagaren om denne inte fullföljer sina skyldigheter. Enligt min mening 

bör detta överses och skärpas för att se till att arbetsgivaren faktiskt tar sitt ansvar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns några tydliga svar angående hur långt 

arbetstagarens medverkansskyldighet sträcker sig. Ett kontinuerligt arbetande och utvecklande 

av denna frågeställning är viktigt både ur arbetstagarens synvinkel men även ur samhällets. 

Sjuka arbetstagare är i slutändan en kostnad för samhället och det bör därför läggas större vikt 

på att hitta modeller och lösningar för att motverka att ohälsan i dagens samhälle ökar.  
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Bilaga 1 
Kortfattad översikt över vanliga rehabiliteringsaktörer, deras huvudmän och verksamhetsom-

rådenas inriktningar. 

Organisation Huvudman Rehabiliteringsinnehåll 

Patienten/arbetstagaren  Medverka i rehabiliterings-

planeringen och i erbjudna 

åtgärder baserade på plane-

ringen. 

Arbetsgivaren  Lagstadgat ansvar för att 

uppmärksamma rehabilite-

ringsbehov hos de anställda, 

vidta arbetsanpassningar och 

åtgärder som kan ske inom 

eller i anslutning till den 

egna verksamheten. 

Hälso- och sjukvården Landsting eller privat Medicinsk utredning, be-

handling, vård och rehabili-

teringsmedicinska åtgärder. 

Försäkringskassan Staten Övergripande samordnings-

ansvar för de åtgärder som 

behövs för att den försäkrade 

skall kunna återgå i arbete 

och ha möjlighet att försörja 

sig genom arbete 

Arbetsförmedlingen Staten Hjälpa den sökande att få 

och behålla ett arbete. Ut-

reda den arbetslöses intres-

seinriktning och profil be-

träffande yrkesinriktning. 

Arbetsförmedlingen Rehab Staten Utredningar av arbetsför-

måga och utbildningsbehov 

m.m. till personer som sak-

nar arbete och där den medi-

cinska rehabiliteringen är 

avslutad eller i det närmsta 

avslutad. 

Samhall AB Statsägd koncern Tillhandahåller anpassade 
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arbetsplatser till personer 

som inte kan få arbete på 

den reguljära arbetsmark-

naden. 

ArbetslivsResurs AB Statsägt bolag Erbjuder mot betalning sina 

resurser till företag, Försäk-

ringskassan och organisat-

ioner för att förbättra patien-

tens arbetsförmåga. 

Socialtjänsten Kommunen Hjälpa personer med sociala 

och ekonomiska problem 

samt hjälp till alkohol- och 

narkotikamissbrukare. 

Privata rehab-aktörer  Erbjuder mot betalning sina 

resurser till företag, Försäk-

ringskassan och organisat-

ioner för att förbättra patien-

tens arbetsförmåga. 

Källa: Rehabiliteringsvetenskap s. 23. 


