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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga arbetsgivarens respektive Försäkringskassans ansvar 

för arbetslivsinriktad rehabilitering, genom lagtext, föreskrifter, domstolspraxis och doktrin. I 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen finns det tre huvudaktörer: arbetsgivaren, 

Försäkringskassan och arbetstagaren. Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet gentemot 

sina anställda, enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. I 

rehabiliteringsansvaret ingår sedan 1992 att arbetsgivaren ska genomföra en 

rehabiliteringsutredning när den anställde varit helt eller delvis borta från arbetet under en tid. 

Arbetsgivaren har även ett ansvar för arbetsanpassning av t.ex. arbetsuppgifter, för att på så 

sätt möjliggöra för arbetstagaren att kunna fortsätta sitt arbete trots eventuell nedsatt 

arbetsförmåga.   

 

Utredningen ska sedan lämnas till Försäkringskassan inom åtta veckor. Utifrån arbetsgivarens 

rehabiliteringsutredning ska Försäkringskassan sedan upprätta en rehabiliteringsplan. 

Ändamålet med planen är att den försäkrade ska få den rehabilitering som behövs för att 

denne ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt. I de fall där det finns behov ska 

Försäkringskassan även kalla den försäkrade till ett avstämningsmöte, för att så snart som 

möjligt fånga upp den försäkrades möjlighet att återgå till arbete och vilket behov den 

försäkrades har av stöd i den processen. De olika typer av rehabiliteringsåtgärder som kan bli 

aktuella är främst arbetsträning och utbildning. Även arbetstagaren har ett 

rehabiliteringsansvar som går ut på att arbetstagaren aktivt måste delta i 

rehabiliteringsåtgärderna.  

 

Ansvars- och rollfördelningen mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren är inte helt 

självklar utan det finns en inbakad problematik. Denna problematik tros bero på den 

otydlighet som finns mellan aktörernas ansvarsområden. I betänkandet SOU 2006:107 ger 

utredningen förslag på åtgärder för att tydliggöra lagarna och då också förtydliga ansvars- och 

rollfördelningen mellan aktörerna. Dessa förslag diskuteras vidare i uppsatsens avslutande 

kapitel.   

 

Nyckelord: rehabilitering, anpassning, utredning, Arbetsmiljölagen och Lagen om allmän 

försäkring 



  

Abstract 

 
The purpose of this essay is to describe the Swedish legislation and examine court cases 

concerning employers’ and the Social insurance office’s (Försäkringskassan) responsibility 

for rehabilitation of employees. There are three main players in regards to work related 

rehabilitation: the employer, the Social insurance office, and the employee. The employer is 

mainly responsible for work related rehabilitation, which is prescribed in the Work 

Environment Act (Arbetsmiljölagen) and the National Insurance Act (Lagen om allmän 

försäkring). The employer’s responsibilities for work related rehabilitation include, since 

1992, conducting a rehabilitation investigation of the sick employees. The investigation shall 

lay the groundwork for the necessary steps to be taken at the workplace to insure that the 

employee can return to work. The employer also has a responsibility to modify work tasks to 

the individual employee insuring that the employee can continue to work even if the 

employee’s work capacity is reduced due to injury or disease. 

 
The rehabilitation investigation done by the employer must be turned over to the Social 

insurance office within eight weeks. The Social insurance office then makes a rehabilitation 

plan based on the investigation. The purpose of the plan is to insure the employee receives the 

rehabilitation that he/she needs to be able to return to work as fast as possible. The Social 

insurance office must also meet the employee for a meeting (avstämningsmöte) if deemed 

necessary. The purpose of the meeting is to establish what the employee’s needs are in 

regards to his/her rehabilitation. The two types of rehabilitation methods most commonly used 

are work training and education. The employee also has a responsibility to actively take part 

in the rehabilitation process. 

 

How one should distribute responsibility and divide roles between the social insurance office 

and the employer is not entirely clear. Currently, there exists a conflict between the different 

players about how to do this due to the lack of clearly established responsibilities and roles as 

pertain to each party. The parliament is trying to create more defined legislation with a new 

report called SOU 2006:107, which they hope will help clarify the individual responsibilities 

of all parties involved. These proposals will be discussed further in the essay’s final chapter. 

 

Keywords: rehabilitation, adaptation, investigation, the Work Environment Act and the 

National Insurance Act 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön på den 

egna arbetsplatsen. I ansvaret ingår att arbetsgivaren ska ha en fungerade organisation för 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet i enlighet med reglerna i lag (1962:381) om 

allmän försäkring (AFL). Vid sjukskrivning eller på arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren 

även iaktta och utreda om det finns behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, om behov för 

sådana åtgärder fastställs ska arbetsgivaren ansvara för att de åtgärderna kommer till stånd. 

Rehabiliteringsinsatserna sker i ett tätt samarbete med Försäkringskassan, som bland annat 

fastställer en rehabiliteringsplan utifrån den rehabiliteringsutredning som arbetsgivaren 

uppvisar.  

 

Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet är ett mycket debatterat ämne på den politiska 

arenan och ett nytt lagförslag, SOU 2006:107, angående rehabiliteringsregleringen är under 

behandling. På grund av de alltjämt höga sjukskrivningarna i Sverige är rehabiliteringsinsatser 

ständigt aktuella. Sjukfrånvaron resulterar i stora kostnader både för arbetsgivarna, samhället 

och för den enskilda individen. Under de omständigheterna att den sjukskrivne genom 

rehabilitering kan återgå till arbete, är rehabiliteringsinsatser ekonomiskt lönsamt för alla 

aktörerna.1 Förutsättningen för att en rehabiliteringsåtgärd ska lyckas ökar i de fall den 

påbörjas så snart som möjligt, vilket då också gör insatsen ekonomisk lönsam.2 Det är dock 

svårt att göra rehabiliteringskalkyler eftersom intäkterna och kostnaderna inte alltid är så 

tydliga, t.ex. kan intäkterna och kostnader ligga långt ifrån varandra i tid, vilket gör det svårt 

att räkna på. 

 

Till följd av bland annat den demografiska utvecklingen i Sverige med en ökande äldre 

befolkning, förutspås ökade sjukskrivningar och förtidspensioneringar.3 Det debatteras flitigt 

om hur Sverige ska kunna vidmakthålla välfärden när antal arbetande som ska försörja icke 

arbetande minskar, den så kallade försörjningskvoten. Det blir då av stor vikt att undvika 

sjukskrivningar och förtidspensioneringar för att få människor att stanna kvar i arbetslivet så 

länge som möjligt och på så sätt hålla försörjningskvoten uppe. 

                                                
1 Aronsson, T – Malmqvist, C, Rehabiliteringens ekonomi, s. 197.  
2 Aronsson, T – Malmqvist, C, Rehabiliteringens ekonomi, s. 198. 
3 SOU 2006:107, s. 89. 
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1.2 Syfte och problemställningar 

Det finns tre huvudaktörer när det gäller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder: 

Försäkringskassan, arbetsgivaren och den berörde arbetstagaren. Det är arbetsgivare som har 

huvudansvaret för rehabiliteringsinsatser enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän 

försäkring. Även Försäkringskassan har en avgörande roll i dessa insatser, eftersom det är de 

som bland annat utfärdar rehabiliteringsplanen utifrån arbetsgivarens rehabiliteringsutredning. 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för arbetsgivarens respektive Försäkringskassans 

skyldigheter vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. För att kunna redogöra för aktörernas 

respektive åligganden krävs att de juridiska skyldigheterna kartläggs för var och en av dem. 

Vad är gällande rätt för arbetsgivaren och Försäkringskassan vad gäller arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser? De lagar som berör arbetsgivarens respektive Förskäringskassans 

rehabiliteringsansvar är arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring och i viss mån även lag 

(1982:89) om anställningsskydd (LAS). Den gällande rätten återfinns i lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. De juridiska förpliktelserna stadgar vidare konsekvenser i de fall 

skyldigheterna inte fullgörs. Vilka är de rättsliga konsekvenserna om arbetstagaren eller 

arbetsgivaren inte följer de rehabiliteringsinsatser som fastställs av Försäkringskassan? 

 
På grund av det skilda sjukskrivningsmönstret bland kvinnor och män, där kvinnorna har ett 

klart högre sjukskrivningstal än männen, är det även intressant att undersöka huruvida det 

föreligger några skillnader i rehabiliteringsåtgärderna mellan könen. Hur framstår 

rehabiliteringsåtgärderna utifrån ett könsperspektiv? 

 

Vidare ska den rättsliga roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och 

Försäkringskassan analyseras. Denna roll- och ansvarsfördelning mellan aktörerna är inte helt 

självklar. Det finns en inbakad problematik i samarbetet dem emellan, eftersom 

Försäkringskassans befogenheter kan antas leda till ett minskat handlingsutrymme för 

arbetsgivaren, vad det gäller dennes rätt att leda och fördela arbetet. I lagförslaget, SOU 

2006:107, diskuteras ansvarsproblematiken och betänkandet presenterar försök att tydliggöra 

roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan. De 

frågeställningar som precisera uppsatsens syfte är på vilket sätt den rättsliga roll- och 

ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan påverkas i och med det nya 

lagförslaget och vad oklarheterna får för konsekvenser för arbetsgivarens handlingsutrymme 

i rehabiliteringsärende i förhållande till Försäkringskassans befogenheter.   
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1.3 Metod och avgränsningar 

För att uppnå uppsatsen syfte har jag använt mig av rättsdogmatisk metod, vilket innebär att 

aktuella rättskällor så som lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har studerats.4 

Rättsdogmatik syftar till att fastställa vilka rättsregler som finns eller kunde förväntas finnas 

och definiera hur dessa borde tillämpas och förstås.5 Den främsta uppgiften för 

rättsdogmatiken är att tolka och systematisera gällande rätt.6 Med gällande rätt avses alla 

relevanta gällande rättskällor, det vill säga lagtext, föreskrifter, praxis och doktrin.  

 
Redovisningen av lagtexten är begränsad till att endast beröra de lagregler som är relevanta 

för frågeställningarna i uppsatsen. På grund av att lagtexterna bland annat är kortfattade är det 

viktigt att även studera förarbetena, för att på så sätt få en djupare förståelse för lagtexten.7 I 

förarbetena beskrivs vidare lagstiftarens motiv samt anvisningar och rekommendationer om 

hur lagen bör tillämpas.8 De förarbeten som används i denna uppsats är Statens offentliga 

utredningar (SOU) och propositioner. 

 
I uppsatsen kommer även praxis från Arbetsdomstolen att beaktas, för att på så sätt få en 

bättre förståelse för hur lagreglerna tillämpas. Rättspraxis har en stor betydelse för 

rättsvetenskaplig forskning, på grund av att det är domstolarna som ytterst fastställer hur en 

lagregel ska tillämpas.9 Efter att de högre domstolarna har tagit ställning i en fråga, är det 

troligt att liknande efterkommande fall följer det tidigare avgörandet, domen blir således 

prejudikat.10 De domar från Arbetsdomstolen som kommer att redovisas i denna uppsats är 

valda utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen har även juridisk doktrin använts 

för att få en djupare förståelse för ämnet. Den juridiska doktrinen har inte lika hög rättslig 

status som lagtext, förarbeten och praxis, men den utgör trots det en rättskälla.11 Vad gäller 

den rättsliga roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan samt 

diskussionen kring arbetsgivarens handlingsutrymme är det ämnet väldigt lite behandlat i 

doktrinen. De frågeställningarna kommer därför att beröras i analyskapitlet, där det är 

framförallt mina egna tankar som kommer att redovisas. 

                                                
4 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 38. 
5 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 38. 
6 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s. 33. 
7 Peczenik, A, Vad är rätt?, s. 246 f. 
8 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 86. 
9Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 97. 
10 Peczenik, A, Vad är rätt?, s. 232 f. 
11 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 113. 
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Det finns flera perspektiv på rehabilitering bland annat medicinsk, social och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är olika sektorer i samhället som har ansvar för de olika 

rehabiliteringsbegreppen. Det är landstinget och sjukvården som har ansvar för den 

medicinska rehabiliteringen, för den sociala rehabiliteringen står kommunerna och 

socialtjänsten och slutligen är det arbetsgivaren och Försäkringskassan som har ansvaret för 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.12 Utifrån studiens syfte är uppsatsen avgränsad till att 

endast beröra arbetslivsrelaterad rehabilitering, vilken innebär insatser som syftar till att återfå 

arbetstagaren i ett aktivt yrkesliv. Det är således arbetsgivaren och Försäkringskassans 

rehabiliteringsansvar som kommer att beröras, men även ett kortare avsnitt om arbetstagarens 

eget rehabiliteringsansvar kommer att redovisas, för att skapa en bättre förståelse kring 

ansvarsfördelningen. På grund av skillnaderna mellan män och kvinnors sjukskrivningar 

kommer även ett kortare kapitel om detta redovisas. Utifrån uppsatsens syfte kommer 

avslutningsvis relevanta delar från det nya lagförslaget, SOU 2006:107 ”Fokus på åtgärder – 

en plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet” att redogöras och analyseras. 

 

På grund av att prop. 2006/07:59 ”Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.” utkom endast dagarna 

innan färdigställandet av denna uppsats, är uppsatsen skriven utifrån att SOU 2006:107 är det 

senaste lagförslaget. På grund av tidsutrymmet fanns således ingen möjlighet att vidare 

behandla propositionen än att återge delar av dess innehåll, men för att ge en bättre förståelse 

för rehabiliteringsdebatten kommer dessa delar av propositionen att redovisas i analyskapitlets 

avslutande kommentar.  

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer den rättsliga bakgrunden att redovisas. I arbetslivsinriktad 

rehabilitering finns det tre huvudaktörer: arbetsgivaren, Försäkringskassan och arbetstagaren. 

Aktörernas rehabiliteringsskyldigheter kommer att redovisas i var sitt av de tre följande 

kapitlen. I respektive kapitel ska således relevant lagtext, föreskrifter, doktrin och rättspraxis 

att redogöras. Kapitel 6 ägnas åt tillsynsansvaret för rehabiliteringsansvaret. Kapitel 7 redogör 

för ett könsperspektiv på rehabiliteringsåtgärderna. Delar av det nya lagförslaget, SOU 

2006:107, kommer att redovisas i kapitel 8. Uppsatsen avslutas med en analys, kapitel 9, 

angående roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan i 

förhållande till det nya lagförslagen samt en diskussion angående arbetsgivarens 

handlingsutrymme.  
                                                
12 Jacobson, D – Goine, H, Rehabiliteringsboken, s. 14. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel ska en definition av rehabiliteringsbegreppet ges, samt en redogörelse av 

den rättsliga bakgrunden. 

2.1 Begreppsdefinition 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering omtalades för första gången i och med 

rehabiliteringsreformen 1991. Det råder en viss förvirring kring begreppet, vilket bland annat 

beror på att det används både i arbetsmiljölagen och i lagen om allmän försäkring, men då inte 

som arbetslivsinriktad rehabilitering utan endast som rehabilitering. Det kan skapa felaktiga 

antagande om att arbetsgivaren även ansvarar för medicinsk- och socialrehabilitering. 

Begreppet definieras vidare olika i de två lagarna, vilket gör det svårt att endast ge en 

definition.13 Avsaknaden av en tydlig definition torde även skapa en förvirring runt ansvars- 

och rollfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan. Rehabiliteringsbegreppet 

användas vidare både för anställda samt för arbetslösa, vilket kan skapa ytterligare förvirring 

angående rollfördelningen mellan de två aktörerna.14  

 

Enligt lagen om allmän försäkring innebär rehabiliteringsbegreppet dels arbetsanpassning, 

enligt arbetsmiljölagens definition och dels utbildning och arbetsträning utanför 

arbetsgivarens verksamhet. Definitionen av begreppet finns att utläsas av 22 kap. 2 § AFL: 

”Rehabilitering enligt detta kapitel ska syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom 

sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete.”  

 

I arbetsmiljölagen definieras arbetslivsinriktad rehabilitering som det som inte ingår under 

begreppet arbetsanpassning av arbetsmiljön. I begreppet bör det ingå att arbetsgivaren vidtar 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inom eller i anslutning till den egna verksamheten. 

Rehabiliteringsinsatserna används för såväl fysiska som psykiska besvär. Åtgärderna kan 

innebära förändringar i den fysiska arbetsmiljön samt förändringar av arbetsuppgifter och 

arbetsorganisationen. Arbetslivsinriktad rehabilitering innefattar dels åtgärder för den berörda 

arbetstagaren och dels för de övriga arbetstagarna på arbetsplatsen.15  

 

                                                
13 Denna problematik kommer att diskuteras mer i analysen, kap. 9. 
14 SOU 2006:107, s 158. 
15 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 181. 
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Definitionen av arbetsanpassningsbegreppet finns att utläsa av 2 kap. 1 § AML vilken lyder: 

”Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende.” Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens ålder, yrkesvana och övriga 

förutsättningar för arbetet, även invandrares särskilda förutsättningar ska beaktas.16  

Definition förtydligas i 3 kap. 3 § AML: ”Arbetsgivaren ska genom att anpassa 

arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda 

förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att 

människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.” Det innebär att arbetsgivaren 

ska göra generella överväganden och ta hänsyn till arbetstagarens förutsättningar att utföra ett 

särskilt arbete. Vidare ska arbetsgivaren även vidta individinriktade åtgärder, t.ex. anpassning 

av arbetsredskap.17 Det krävs dock inte att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas efter 

varje enskild person  

 

Skillnaden mellan ”vanligt” arbetsmiljöarbete och rehabilitering är att arbetsmiljöarbetet 

normalt är förebyggande medan rehabilitering genomförs efter det att en sjukdom eller skada 

har inträffat. Det är viktigt att rehabiliteringsarbete betraktas som en arbetsmiljöfråga och att 

erfarenheterna från rehabilitering också används i förebyggande syfte.18  

 

2.2 Rättslig bakgrund 

Det finns ett stort antal utredningar som berör rehabiliteringsansvaret. Den rehabiliterings-

lagstiftning vi har idag påbörjades genom en utredning av Rehabiliteringsberedningen som 

tillsattes 1985. 1988 lade Rehabiliteringsberedningen fram betänkandet SOU 1988:41 ”Tidig 

och samordnad rehabilitering”. I betänkandet föreslogs att arbetsgivaren skulle få ett utökat 

ansvar för arbetsplatsanknuten rehabilitering, vidare föreslogs att Försäkringskassan skulle få 

samordningsansvar bland samhällsaktörerna. Avsikten var att utredningsansvaret skulle delas 

mellan arbetsgivaren och samhällsaktörerna, deras utredningar utgör sedan underlag för 

Försäkringskassans rehabiliteringsplan.19 En betydande del av betänkandets innehåll återfinns 

i dagens lagstiftning. I detta kapitel ska några av de utredningarna som följde presenteras för 

att få en förståelse för hur dagens reglering har vuxit fram.    

 

                                                
16Gullberg, H, Arbetsmiljölagen, s. 109.   
17Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 135. 
18Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 179. 
19Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 105. 
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2.3 Rehabiliteringsreformen 1991/92 

1991 och 1992 skedde en rehabiliteringsreform i Sverige, vilken innebar att den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen infördes i socialförsäkringen. Bakgrunden till beslutet att 

införa rehabiliteringen i socialförsäkringen, var den samhällsutveckling som hade skett under 

1980-talet med en överhettad arbetsmarknad där arbetskraften inte räckte till, samtidigt som 

sjukförsäkringsutgifterna kraftigt steg.20 Främst var det långtidssjukskrivningar, sjukfall som 

varat i 90 dagar eller mer, som låg bakom de stigande utgifterna. Avsikten med reformen var 

att minska sjukfrånvaron och därmed minska de stigande utgifterna i socialförsäkringen samt 

att få till stånd tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser.21 ”Reformen byggde på tre hörnstenar; 

en bättre arbetsmiljö, en effektivare rehabilitering samt en generell arbetsgivareperiod”.22 

 

För att skapa en bättre arbetsmiljö infördes 1991 nya regleringar i arbetsmiljölagen, vilket 

innebar ett ökat arbetsmiljöansvar för arbetsgivaren. I 3 kap. 2 a § AML infördes regler om 

arbetsgivarens skyldighet att systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet. I 

samma paragraf fastställdes vidare arbetsgivarens skyldighet att ha en på lämpligt sätt 

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Ansvaret låg tidigare hos 

skyddskommittén på arbetsplatsen. Syftet med lagändringen var att skapa klarhet i 

ansvarsförhållandena mellan arbetsgivaren och skyddskommittén. Skyddskommittén ska dock 

fortfarande behandla arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor enligt 6 kap. 9 § AML. 

Deras arbete består idag av att planera, pådriva och uppfölja anpassnings- och 

rehabiliteringsarbetet.23  

 

Reglerna för en effektivare rehabilitering infördes i lagen om allmän försäkring. Genom 

lagändringen fick arbetsgivaren ett större ansvar för rehabiliteringsåtgärder, vilket innebar att 

arbetsgivaren var tvungen att bland annat skapa rehabiliteringsutredningar och vidta 

rehabiliteringsåtgärder inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Målsättning var att 

den sjukskrivne genom rehabilitering skulle kunna fortsätta sin anställning hos arbetsgivaren, 

förändringen innebar att den sjukskrivne fick tillgång till rehabiliteringsersättning.24 

Bestämmelserna medförde även att Försäkringskassan fick en initiativ- och samordningsroll 

för all rehabilitering.  

                                                
20 SOU 2000:78, s. 54. 
21 SOU 2000:78, s. 53.  
22 SOU 2000:78, s. 54. 
23 Gullberg, H, Arbetsmiljölagen, s. 208. 
24 SOU 2000:78, s. 55. 
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Den generella arbetsgivarperioden innebar att arbetstagaren under vissa förutsättningar fick 

rätt till sjuklön, under de första 14 dagarna, frånsett en karensdag, från arbetsgivaren.25 

Avsikten med förändringen var att stärka arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.26 

Arbetsgivarperioden sades även ge arbetsgivarna ett ekonomiskt incitament för att förbättra 

arbetsmiljön för sina anställda. 

 

2.4 Vad hände efter reformen? 

Till en början tycktes reformens syfte att minska sjukfrånvaron att ha lyckats. Mellan åren 

1993 och 1997 nådde sjukfrånvarons sin lägsta nivå på lång tid, men efter 1997 ökade de 

långa sjukskrivningarna, längre än 30 dagar, med nästan 80 procent fram till 2002.27 De riktigt 

långa sjukskrivningarna över 12 månader och förtidspensioneringar ökade under hela 1990-

talet. Sedan 1980-talet har sjukfrånvaron bland kvinnor legat på en konstant högre nivå än 

bland männen, även ökningstakten har varit högre bland kvinnorna än hos männen. De 

senaste åren har dock sjukfrånvaron börjat sjunka något bland både kvinnor och män och 

ligger nu på samma nivå som 1998. 2001 inledde regeringen ett arbete för ökad hälsa i 

arbetslivet, med fokus på individen och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilket ämnades 

göras tydligare.28 Detta arbete tros vara en anledning till den minskade sjukfrånvaron. 

 

Under juni 2006 var det ungefär åtta procent färre personer som fick sjukpenning, jämfört 

med 2005. Antalet nya sjukskrivningar var år 2006 nere på samma nivå som under 1990-talets 

första hälft. Även de långa sjukfallen (längre än 30 dagar) har fortlöpande minskat och 2006 

vara de långa sjukfallen 14 000 färre än året innan.  

 

Undersökningar har visat att det råder relativt stora regionala skillnader i sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron är högst i norra Sverige och i glesbygdskommunerna i södra Sverige. 35 

procent av samtliga sjukfall är deltidssjukskrivningar. Deltidsjukskrivningarna har ökat 

successivt de senaste åren. Ökningen tros bero på arbetsgivarens medfinansieringsansvar och 

Försäkringskassan strängare bedömning av rätten till ersättning.     

  

                                                
25 SOU 2000:78, s. 56. 
26 SOU 2000:78, s. 56. 
27 All statistik i avsnitt 2.4, kommer från SOU 2006:107, s, 70-77.  
28 SOU 2000:78. 
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2.5 Tillägg i lagtexten fram till idag  

Efter rehabiliteringsreformen har ett antal utredningar genomförts vad avser arbetsgivarens 

och Försäkringskassans skyldigheter.29 Den 1 juli 2003 infördes krav på att arbetsgivaren ska 

utföra rehabiliteringsutredningar oavsett om utredningen är av mycket enkel art. Utvecklingen 

av arbetsgivarens skyldigheter att upprätta rehabiliteringsutredningar stadgas i 22 kap. 3 § 

AFL. Sedan 2003 finns det krav på att den som varit sjukskriven i 60 dagar ska ha en egen 

kontaktperson på Försäkringskassan. Det fastställdes även att Försäkringskassan ska använda 

sig av avstämningsmöten som arbetsmetod. 2003 infördes även en förordning30 som stadgar 

rehabiliteringsutredningens innehåll. Samma år blev det obligatoriskt för alla arbetsgivare 

med fler än tio anställda att redovisa sin sjukfrånvaro. 

 

2004 skrevs ett avtal mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket där det fastställdes att 

de ska samverka, vad gäller uteblivna rehabiliteringsutredningar.31 2005 infördes regler om att 

Försäkringskassan ska upprätta en rehabiliteringsplan inom två veckor från det att 

rehabiliteringsutredningen har kommit dem tillhanda. Försäkringskassan har under 2005 även 

antagit direktiv för användning av medel för köp av rehabiliteringstjänster. 

 

2.6 Internationella bestämmelser 

Det finns även bestämmelser om yrkesinriktad rehabilitering på internationell nivå genom 

Internationella arbetstagarorganisationen, ILO, som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 

arbetslivsfrågor. ILO:s arbete syftar till att öka sysselsättningen och främja de mänskliga 

rättigheterna. ILO kan besluta om internationella konventioner som medlemsorganisationerna 

ska ratificera eller om rekommendationer. Rekommendationerna har inte samma rättsliga 

status som konventionerna och är inte heller bindande, utan bör endast övervägas vid 

lagstiftning.32  

 

År 1983 antog ILO en konvention (nr 159) och en rekommendation (nr 168) om yrkesinriktad 

rehabilitering och arbete (personer med handikapp). Konventionen har ratificerats av 77 

länder, där ibland Sverige som även var initiativtagare till konventionen. Konventionens 

avsikt är att utöka sambandet mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och handikappades 

                                                
29 Dessa utredningar är: SOU 1998:104, SOU 2000:78, SOU 2002:5 och SOU 2004:13. 
30 Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
31 SOU 2006:107, s. 50. 
32 SOU 2006:107, s. 207. 
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möjligheter till arbete.33 Konventionen stämde väl överens med svensk lagstiftning och på 

grund av det har inte några ändringar behövts göras i svensk lag eller i praxis.34 

Rekommendationen stadgar detaljerade anvisningar om hur handikappade genom olika 

åtgärder ska få tillgång till arbetslivet.  

 

Det finns även ett flertal EU-direktiv som behandlar arbetsmiljön. Ett av dessa direktiv antogs 

1989, ett ramdirektiv (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet (artikel 1.1). Direktivet innehåller vidare bestämmelser om 

arbetsmiljön. Det stadgas att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på sin 

arbetsplats (artikel 5.1) samt att arbetsgivaren ska anpassa arbetet till den enskilda (artikel 6.2 

d). Direktivet har genomförts i svensk rätt genom arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.  

 

3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

 

I följande kapitel, som den första aktören för arbetslivsinriktad rehabilitering, ska 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kartläggas med hjälp av lagtext, föreskrifter och 

rättspraxis.  

3.1 Allmänt 

De lagar som reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är arbetsmiljölagen, lagen om 

allmän försäkring med tillhörande förordning samt lagen om anställningsskydd. Från 

Arbetsmiljöverket kommer även mer konkreta föreskrifter för rehabiliteringsarbetet, vilka är 

bindande på samma vis som övriga lagar.  

 

Sammanfattningsvis innebär rehabiliteringsansvaret att arbetsgivaren ska: 35  

- Organisera rehabiliteringsarbetet. 

- Anpassa arbetsmiljön för att underlätta rehabilitering. 

- Uppmärksamma behov av rehabilitering. 

- Genomföra rehabiliteringsutredningar. 

                                                
33 SOU 2006:107, s. 207. 
34 SOU 2006:107, s. 207. 
35 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 194. 
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- Vidta arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. 

- Finansiera vissa rehabiliteringsåtgärder. 

- Genomföra omplaceringar i rehabiliterings syfte. 

- Systematisera och dokumentera rehabiliteringsarbetet.  

 

3.2 Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar, vilket stadgas i arbetsmiljölagen. I detta ansvar ingår 

enligt 3 kap. 2 a § AML att ”Arbetsgivaren skall … se till att det i hans verksamhet finns en 

på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande 

av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kapitlet lagen (1962:381) om allmän 

försäkring vilar på honom.” 

 

Arbetsanpassning avser förändringar i arbetsmiljön, t.ex. förändringar av den fysiska 

arbetsmiljön samt förändringar av arbetsorganisationen, arbetsfördelning och arbetstider. 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar avser arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, t.ex. 

utbildning, arbetsträning och yrkesvägledning.36 De två begreppen kompletterar varandra och 

arbetsanpassning kan vara en förutsättning för en lyckad rehabilitering. Enligt 

Arbetsdomstolens praxis kan arbetsgivaren vara skyldig att genomföra arbetsanpassning som 

innebär förändringar i fördelningen av arbete och arbetsuppgifter mellan arbetstagare, i de 

fall en sådan anpassning inte medför ökade kostnader eller organisatoriska problem.37   

 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och är tillämplig på alla arbetsgivare, oavsett typ av 

verksamhet både privat och offentlig. Som ett komplement till arbetsmiljölagen finns 

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen). I dessa 

föreskrifter konkretiseras arbetsmiljölagens paragrafer och allmänna råd om dess tillämpning 

ges. I Arbetsmiljöverkets författningssamling 1994:1 preciseras föreskrifterna om 

arbetsanpassning och rehabilitering, vilka ska presenteras nedan.  

 

Det finns inte någon given mall för hur arbetsgivaren ska organisera sin arbetsanpassnings- 

och rehabiliteringsverksamhet, utan det påverkas av de faktiska förutsättningarna på 

                                                
36 Prop. 1990/91:140, s. 46. 
37 AD 1999 nr 10 och AD 2001 nr 92. 
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arbetsplatsen, t.ex. verksamhetens storlek. Emellertid måste organisationen av 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete vara anpassad efter gällande lagregler.   

Föreskriften poängterar vikten av att arbetsgivaren har fungerande rutiner och konkreta mål 

för rehabiliteringsarbetet (10 § och 3 §). Arbetsgivaren ska fortlöpande utreda vilka behov det 

finns för arbetsanpassning och rehabilitering bland de anställda och tidigt sätta in åtgärder (4 

§ och 5 §). Arbetet ska vara anpassat till den enskilda individen (12 §). Det kan dock inte det 

krävas att alla arbetsuppgift anpassas till varje anställds olika förutsättningar. 

Arbetsdomstolen har i domen AD 1996 nr 109 uttryckt att det är olämpligt att arbetstagaren 

själv har ansvaret för att anpassa sina arbetsuppgifter efter sin arbetsförmåga.   

 

Arbetsmiljöverket hävdar att rehabiliteringsarbetet bäst sker utifrån ett helhetsperspektiv, där 

både fysiska och psykiska aspekter undersöks. Verket rekommenderar att arbetsgivaren 

inkluderar rehabiliteringsfrågorna i den allmänna arbetsmiljöpolicyn och låter de vara 

styrande för det praktiska arbetet. Arbetet ska dokumenteras och årligen följas upp och 

revideras (9 §). Målen för rehabiliteringen, fördelning av arbetet, uppföljning och rutiner ska 

dokumenteras skriftligt om det behövs med hänsyn till verksamhetens art (11 §). Arbetet ska 

vidare organiseras så att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och berörda 

myndigheter (8 §). Arbetsmiljöverket hävdar (6 §) att arbetsanpassning och rehabilitering bör 

ske i linjeorganisationer, dvs. hos beslutsfattande chefer, arbetsledning och 

personalhandläggare.38 I samma paragraf betonar de vikten av att ansvarsfördelningen av 

arbetet är tydlig. 

 

Det centrala i rehabiliteringsverksamheten är att insatser mot ohälsa organiseras och 

verkställs. I förarbetena till lagen ger utredarna förslag på hur rehabiliteringsverksamheten 

kan vara organiserad: t.ex. genom tydlig ansvarsfördelning, rutiner för undersökning av 

rehabiliteringsbehov samt samverkan med arbetstagarna.39 Arbetsgivarens ansvar är kopplat 

till anställningsförhållandet och arbetsanpassning och rehabilitering bör därför inledas redan 

under sjukskrivningsperioden.40 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inträder oavsett om 

arbetsnedsättningen har inträffat i anslutning till arbetet eller på arbetstagarens fritid. Ansvaret 

gäller även för arbetstagare som har en arbetsnedsättning redan före anställningens början.41  

 

                                                
38 AFS 1994:1, s. 8.  
39 Prop. 1990/91:140, s. 49. 
40 Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 137. 
41 AFS 1994:1, s. 7. 
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3.3 Rehabiliteringsutredning 

Sedan 1992 har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning enligt 

lagen om allmän försäkring. Alla arbetsgivare omfattas av lagen oavsett typ och storlek på 

verksamheten. Avsikten med utredningen är att rehabiliteringsbehoven ska uppmärksammas 

tidigt, så att återgärder kan sättas in så snabbt som möjligt. Åtgärderna syftar till att återställa 

arbetsförmågan hos den försäkrade så att denne kan försörja sig genom arbete igen.  

 

Omfattningen av rehabiliteringsutredningen ska anpassas efter det enskilda fallet. Omfånget 

av rehabiliteringsarbetet kan påverkas av verksamhetens storlek, då kraven kan vara högre på 

större verksamheter än på de mindre.42 Rehabiliteringsansvaret gäller för alla arbetstagare 

oavsett anställningsform. I 1 § AFL fastställs att alla som är inskrivna i den allmänna 

Försäkringskassan är försäkrad och har rätt till rehabiliteringsersättning oavsett om de är 

arbetstagare, egen företagare eller arbetslösa.43 I likhet med verksamhetens storlek kan 

kraven vara högre vid tillsvidareanställning än vid visstidsanställningar.44  

 

Till en början skulle arbetsgivarens endast genomföra utredningar i det fall det ansågs 

behövligt. Denna skyldighet utökades den 1 juli 2003 och förordning (2003:426)45 infördes, 

med regler om en obligatorisk rehabiliteringsutredningsskyldighet för arbetsgivaren. 

Anledning till att lagstiftarna valde att göra rehabiliteringsutredningen obligatoriskt berodde 

bland annat på att möjlighet att avstå från att genomföra utredningar utnyttjades i alltför hög 

grad. Enligt en undersökning från 1998 gjordes endast rehabiliteringsutredningar i 25 procent 

av de sjukskrivningsfall som pågått i mer än 90 dagar.46 Regeringen valde att införa de 

strängare reglerna i en förordning istället för direkt i 22 kapitlet i AFL. Andledningen var att 

regeringen inte ville betunga lagen med föreskrifter av verkställighetskaraktär.47 I de fall det 

inte föreligger något rehabiliteringsbehov, t.ex. vid benbrott, ska utredningen kunna vara 

mindre omfattande.48 Enligt 22 kap. 2 § AFL kan en rehabiliteringsutredning som 

uppenbarligen inte behövs, begränsas till att endast beröra uppgifter om detta.  

 

                                                
42 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 9. 
43 Prop. 1990/91:141, s. 88.  
44 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 9. 
45 Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:3819) om allmän försäkring. 
46 Prop. 2002/03:89, s. 39. 
47 Prop. 2002/03:89, s. 42. 
48 Prop. 2002/03:89, s. 40. 
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I 22 kap. 3 § AFL framgår att arbetsgivaren har en skyldighet att genomföra en 

rehabiliteringsutredning för att kartlägga den försäkrades rehabiliteringsbehov. Denna 

utredning ska påbörjas: 

 

1. När arbetstagaren har varit helt eller delvis borta från arbetet under längre tid 

än fyra veckor i följd.  

2. När arbetstagarens arbete ofta har avbrutits på grund av kortare sjukperioder, 

åtminstone sex tillfällen under en 12 månadersperiod49 eller 

3. När arbetstagaren själv begär det. 

 

Utredningen ska vara Försäkringskassan tillhanda inom åtta veckor räknat från dagen för 

sjukanmälan. Vid kortare sjukperioder räknas tiden från dagen för sjukanmälan vid det 

senaste sjukfallet. När arbetstagaren själv begär en utredning gäller tidsfristen från den dagen 

då arbetstagaren begärde utredningen. I de fall utredning inte kan färdigställas under de åtta 

veckorna ska arbetsgivaren meddela Försäkringskassan detta innan tidsfristen för 

utredningen går ut. Arbetsgivaren ska även meddela orsakerna till fördröjningen samt ange 

när utredningen beräknas vara färdig. Utredningen ska genomföras i samråd med den 

försäkrades arbetstagarorganisation i de fall den försäkrade medger det. Sekretessreglerna 

måste dock iakttas i förhållande till arbetstagarorganisationen.  

 

Information om rehabiliteringsutredningens innehåll finns att utläsa ur 1 § förordning 

(2003:426), enligt följande:  

- den anställdes uppfattning i rehabiliteringsfrågan, 

- den anställdes arbetsförmåga samt en prognos för återgång i arbetet,  

- behovet att rehabiliteringsinsatser samt vidtagna och planerade 

rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen, 

- arbetsgivarens möjligheter att anpassa den anställdes arbetsuppgifter 

eller att hitta annat lämpligt arbete åt den anställde, 

- möjligheter för återgång till arbetet helt eller till viss del vid heltids- 

eller deltidssjukskrivning,  

- tillgång och medverkan av företagshälsovården, samt 

                                                
49 Prop. 1990/91:141, s. 89. 
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- övriga omständigheter för bedömning av vilka åtgärder som behövs 

för att den anställde ska kunna återgå i arbete. 

 

I de fall arbetsgivaren behöver stöd i rehabiliteringsutredningen kan företagshälsovården och 

Försäkringskassan användas, utan att rehabiliteringsansvaret för den skull frångår 

arbetsgivaren.50 Utredningsansvaret gäller även för åtgärder utanför arbetsplatsen. För 

åtgärder utanför arbetsplatsen behövs utredningen inte göras lika omfattande och det krävs 

vidare att arbetsgivaren särskilt beaktar den sjukskrivnes integritet.51 

rehabiliteringsutredningen ska ske på särskilda blanketter som tillhandahålls och fastställs av 

Försäkringskassan, enligt förordningens 3 §. Utredningens krav på skriftlighet är inte bara en 

ordningsföreskrift, utan ingår som en del i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilket 

klargörs genom Arbetsdomstolens praxis.52 Vidare klargörs att i de fall arbetsgivaren inte 

upprättar en rehabiliteringsutredning anses inte arbetsgivaren fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar och således föreligger inte heller saklig grund för uppsägning.53  

 

3.4 Finansiering av rehabiliteringsåtgärder 

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för rehabiliteringsinsatser. I detta ansvar 

innefattas även en betalningsskyldighet för de kostnader som uppkommer i samband med 

rehabiliteringen. Skyldigheten begränsas dock till insatser som kan vidtas inom eller i 

anslutning till den egna arbetsplatsen.54 Utgångsläget är att arbetstagaren ska komma tillbaka 

till arbete hos samma arbetsgivare som innan sjukskrivningen. Även Försäkringskassan 

disponerar över ekonomiska medel för att finansiera rehabiliteringsinsatser. 

Försäkringskassan har sedan 1990 tilldelats medel för att köpa arbetslivsinriktade 

rehabiliteringstjänster.55 Kostnadsansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och 

arbetsgivaren är inte självklar, vilket har lett till svårigheter att veta vilka krav som kan ställas 

på arbetsgivaren.56 Svårigheterna ligger främst i åtgärder som ligger i gränslandet mellan 

sjukvård och arbetslivsinriktad rehabilitering och andra insatser utanför arbetsplatsen. Även 

                                                
50 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 14. 
51 Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 127. 
52 AD 1999 nr 10. 
53 AD 2003 nr 44. 
54 Jacobson, D – Goine, H, Rehabiliteringsboken, s. 48. 
55 SOU 2006:107, s. 183. 
56 SOU 2006:107, s. 243. 
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andra aktörer kan vara med och finansiera rehabiliteringsåtgärder t.ex. försäkringsbolag.57 

Vad det gäller inköp av arbetshjälpmedel kan arbetsgivaren ansöka om bidrag för detta hos 

Försäkringskassan.  

 

3.5 Uppsägning på grund av nedsatt arbetsförmåga 

Slutligen är det inte alla sjukskrivningar som går att rehabilitera. I vissa fall är arbetsförmågan 

så varaktigt nedsatt att fortsatt arbete hos arbetsgivaren inte är möjlig, i de fallen blir lagen om 

anställningsskydd tillämplig. Syftet med lagen är att skydda den anställde när dennes 

anställning är hotad. I detta sammanhang handlar det om att anställningen är hotad på grund 

av nedsatt arbetsförmåga hos den anställde. I detta kapitel ska lagens bestämmelser samt 

Arbetsdomstolens praxis att redogöras. 

 

I 7 § LAS stadgas att: ”Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. En 

uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 

arbetstagare annat arbete hos sig.” Det finns ingen definition i lagtexten av begreppet saklig 

grund eller omplaceringsskyldighet, utan det måste utläsas genom förarbeten samt 

vägledning från Arbetsdomstolen. I förarbetena föreskrivs att omständigheterna i det enskilda 

fallet måste beaktas för att fastställa saklig grund.58 Enligt Arbetsdomstolen är 

omplaceringsskyligheten begränsad till lediga arbeten som arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för.59  

 

3.5.1 Saklig grund för uppsägning 

Med stöd av lagens förarbeten och Arbetsdomstolens praxis utgör sjukdom i regel inte saklig 

grund för uppsägning.60 Endast i undantagsfall kan nedsatt arbetsförmåga utgöra saklig grund 

för uppsägning enligt lagen om anställningsskydd. För att saklig grund ska föreligga krävs 

det att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen och lagen 

om allmän försäkring.61 Med stöd av Arbetsdomstolens praxis fastställs att: 

 

                                                
57 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 16. 
58 Prop. 1973:129, s. 120. 
59 Glavå, M, Arbetsrätt, s. 306 f. 
60 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 199. 
61 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 28. 
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”Om en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt, till följd av sjukdom eller 

skada, utgör som regel inte saklig grund för uppsägning, såvida inte 

nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete 

av någon betydelse för arbetsgivaren.”62
 

 

Uppsägning kan i regel inte förekomma under tiden arbetstagaren får sjukpenning och/ eller 

genomgår rehabilitering, undantag kan dock göras i enlighet med Arbetsdomstolens praxis.63 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar stärker således arbetstagarens anställningsskydd.  

 

3.5.2 Omplaceringsskyldighet 

För att en uppsägning ska anses sakligt grundad krävs det att arbetsgivaren utreder 

omplaceringsmöjligheter. Enligt förarbetena fastställs att uppsägning ska vara den yttersta 

åtgärden som inte ska sättas in förrän alla andra möjligheter har uttömts.64 I de fall en 

arbetstagare inte kan återgå till sina tidigare arbetsuppgifter efter en sjukskrivning har 

arbetsgivaren en skyldighet att undersöka om den berörde arbetstagaren kan beredas annat 

arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet påstås ha utvidgats genom 

rehabiliteringsreformen 1991/92.65  

 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet regleras genom en omfattande praxis från 

Arbetsdomstolen. Omplaceringsansvaret kan sträcka sig längre än att endast omfatta 

befintliga och lediga arbeten. Arbetsgivaren kan under särskilda omständigheter vara tvungen 

att plocka ihop skilda arbetsuppgifter som är lämpliga för arbetstagaren, för att fullgöra sitt 

rehabiliteringsansvar, enligt praxis.66 Dock får en sådan omfördelning av arbetsuppgifter inte 

innebära att övriga arbetstagare utsetts för risk.67  

 

I domen AD 2006 nr 57 görs en grundlig genomgång av arbetsgivarens rehabiliterings- och 

omplaceringsansvar. Domen handlar om en postsorterare som blir uppsagd på grund av en 

längre tids sjukskrivning. Tvisten handlar om arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar 

och därmed haft saklig grund för uppsägningen. Arbetstagarparten förespråkar en 

                                                
62 AD 2007 nr 12. 
63 Jacobson, D – Goine, H, Rehabiliteringsboken, s. 69. 
64 Prop. 1973:129, s.120. 
65 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 29. 
66 AD 1999 nr 10 och AD 2006 nr 57. 
67 AD 1993 nr 42 och AD 2007 nr 12. 
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omorganisation där arbetsgivaren ska samla ihop lättare arbetsuppgifter som arbetstagaren 

trots sin axel- och nackskada skulle klara av. Omorganisation skulle innebära att arbetstagaren 

blev befriad från merparten av arbetsuppgifterna som ingår i jobbet som postsorterare. 

Arbetsdomstolen fastställde att sådana åtgärder kan ingå i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

men den föreslagna omorganisationen torde öka risken för förslitnings- och belastningsskador 

bland de övriga arbetstagaren, då de skulle få ett mer fysiskt påfrestande arbete. Domstolen 

fann det inte skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle genomför den omorganisering som 

arbetstagarparten förespråkade, utan hävde att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar 

och saklig grund för uppsägningen förelåg.   

 

Vidare kan omplaceringsskyldigheten enligt Arbetsdomstolen innebära krav på viss 

omorganisering och omfördelning av arbetsuppgifter.68 Det krävs emellertid inte att 

arbetsgivaren utökar sin verksamhet.69 Arbetsgivarens krav på omorganisering är högre för 

stora företag än mindre, enligt praxis70. För att rehabiliteringsansvaret ska anses fullgjort 

krävs det att arbetsgivaren kan visa på en fullgjord omplaceringsutredning. I de fall där det är 

oklart om omplaceringsutredningen är fullgjord bör omplaceringsskyldigheten inte anses 

fullgjord, enligt Arbetsdomstolens praxis.71 

 

4 Försäkringskassans rehabiliteringsansvar 

 

Den andra aktören av stor betydelse för rehabiliteringsansvaret är Försäkringskassan, i 

följande kapitel ska kassans skyldigheter för arbetslivsinriktad rehabilitering kartläggas. 

 

4.1 Allmänt 

Försäkringskassan är den myndighet som har det generella rehabiliteringsansvaret och 

ansvarar för att alla försäkrade får sitt rehabiliteringsbehov utrett. Före 

rehabiliteringsreformen 1991 fanns det en tidsgräns på 90 dagars sjukskrivning innan 

Försäkringskassans behövde sätta in rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassans ska idag 

                                                
68 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 29. 
69 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 29. 
70 AD 2001 nr 92 och AD 2003 nr 44. 
71 AD 2002 nr 33. 
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istället arbeta för att rehabiliteringsbehoven upptäckts tidigt och att de åtgärder som behövs 

verkställs.72 Försäkringskassans samordningsansvar kan delas in i fyra delar:73 

 

- Upptäcka rehabiliteringsbehov. Försäkringskassan undersöker de underlag 

som finns för sjukskrivningen. Avsikten är att bestämma vem som har rätt 

till sjukpenning samt om det finns behov av rehabilitering. 

- Undersöka behov och kartlägga förutsättningar för rehabilitering. Sedan 

2003 använder Försäkringskassan en arbetsmetod för utredning som kallas 

SASSAM, vilket är en ”strukturerad arbetsmetodik för sjukfallutredning och 

samordnad rehabilitering.”74  

- Samordna rehabiliteringen och verkställa tillsyn så att åtgärderna vidtas, 

vilket görs genom en rehabiliteringsplan.  

- Utvärdera resultaten av åtgärderna  

 

Försäkringskassan har det övergripande samordningsansvaret för alla typer av 

rehabiliteringsinsatser, sålunda inte endast för arbetslivsinriktade åtgärder. De ska arbeta 

effektivt och utåtvänt utan att ta över rehabiliteringsansvaret hos övriga aktörer. De ska enligt 

22 kap. 5 § AFL, samordna och ha tillsyn över de insatser som behövs för att 

rehabiliteringsverksamheten enligt lagen ska uppnås. 

 

Försäkringskassan har även ett generellt ansvar för att den försäkrades rehabiliteringsbehov 

fastställs och genomförs, vilket bland annat innebär att Försäkringskassan kan bli tvungen att 

under särskilda omständigheter ansvara för att även andra rehabiliteringsaktörers utredningar 

upprättas.75 Försäkringskassan kan i vissa fall ta över upprättandet av 

rehabiliteringsutredningen vid t.ex. små arbetsplatser eller om arbetsgivaren vägrar att 

genomföra en utredning.76 Enligt Arbetsdomstolens praxis kan arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar anses fullgjort även i de fall då Försäkringskassan har vidtagit 

rehabiliteringsinsatser.77 Det fastställs att det är de övergripande rehabiliteringsinsatserna 

som avgör huruvida arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar eller inte, oavsett 

vem som har stått för insatserna. Vidare ska Försäkringskassan tillsammans med den 

                                                
72 Prop. 1990/91:141, s. 49. 
73 Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 154. 
74 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 205. 
75 Prop. 1990/91:141, s. 90. 
76 Prop. 1990/91:141, s.91. 
77 AD 1999 nr 124. 
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försäkrade ansvara för att dennes behov av rehabilitering kartläggs och att de åtgärder som 

behövs för en lyckad rehabilitering vidtas samt att insatserna påbörjas så snart som möjligt.  

 

Försäkringskassans samordningsansvar innebär att de har ansvar för samordningen mellan 

arbetsgivaren, sjukvården och andra myndigheter samt att biträda den sjukskrivne i kontakten 

med dessa.78 Försäkringskassan ska vidare verka för att de olika myndigheterna vidtar de 

åtgärder som behövs för en lyckad rehabilitering, vilket ligger i Försäkringskassans generella 

ansvar för rehabiliteringen. För att skydda den försäkrades integritet ska Försäkringskassan se 

till att den försäkrade ger sitt medgivande till att dennes situation användas i arbete 

tillsammans med andra aktörer. Det är vidare viktigt att Försäkringskassan är observant på att 

viss information om den försäkrade kan vara sekretessbelagd.79    

 

4.2 Avstämningsmöte 

I de fall där det finns behov ska Försäkringskassan kalla den försäkrade till ett 

avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § AFL, senast två veckor efter att arbetsgivarens 

rehabiliteringsutredning har kommit Försäkringskassan tillhanda. Mötena behandlar 

bedömningar av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmåga, möjlighet för 

arbetsanpassning och behov av rehabilitering.80 Avsikten med mötena är att så snart som 

möjligt fånga upp den försäkrades möjlighet att återgå till arbete och den försäkrades behov 

av stöd i den processen.81 På mötena deltar Försäkringskassan och den försäkrade tillsammans 

med andra rehabiliteringsaktörer som t.ex. arbetsgivaren, företagshälsovården och 

Arbetsförmedlingen. Om den försäkrade utan giltig anledning nekar avstämningsmöte kan 

sjukpenning helt eller delvis hållas inne. 

 

4.3 Rehabiliteringsplan 

I lagen om allmän försäkring fastställs att Försäkringskassan ska utfärda en 

rehabiliteringsplan i de fall då den sjukskrivne är i behov av rehabilitering samt att ersättning 

kan utges. Ändamålet med planen är att den försäkrade ska få den rehabilitering som behövs 

för att denne ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt. Planen anses säkerställa att 

                                                
78 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 15. 
79 Prop. 1990/91:141, s. 91. 
80 RFFS 2003:10. 
81 SOU 2006:107. 
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den försäkrade får en långsiktig och genomtänkt rehabiliteringsprocess.82 Vidare menas att 

planen minimerar väntetider och risken för den försäkrade att ”falla mellan stolarna”. Planen 

torde ge en helhetsbild över rehabiliteringen och hjälper på så sätt den försäkrade att aktivt 

kunna medverka i processen. Rehabiliteringsplanen utgör dels underlag för Försäkringskassan 

bevakning av arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser i det enskilda fallet samt dels underlag i 

Försäkringskassans beslut om rehabiliteringsersättning från den allmänna försäkringen.83        

 

I 22 kap. 6 § AFL stadgas att: ”Om den försäkrade behöver en rehabiliteringsåtgärd, för 

vilken ersättning kan utges enligt detta kapitel, skall Försäkringskassan upprätta en 

rehabiliteringsplan.” Planen ska utformas tillsammans med den försäkrade i den mån det är 

möjligt, även arbetsgivaren bör medverka i den mån det anses behövligt. Försäkringskassan 

har två veckor på sig att fastställa planen efter det att de har tagit del av arbetsgivarens 

rehabiliteringsutredning. Även i de fall då Försäkringskassan själv har upprättat 

rehabiliteringsutredningen gäller samma tidsfrist på två veckor för att upprätta en plan. Om 

rehabiliteringsbehovet inte kan fastställas förrän efter ett avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § 

AFL, ska Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan senast två veckor efter dagen för 

mötet.    

 

Utformningen av rehabiliteringsplan ska göras med stöd av 22 kap. 6 § AFL. Planen ska 

utarbetas av Försäkringskassan efter den rehabiliteringsutredning som arbetsgivaren har 

upprättat samt av eventuellt material från andra aktörer som är inblandade i rehabiliteringen 

t.ex. medicinska rapporter. De övriga rehabiliteringsaktörerna har också ett ansvar att 

medverka i rehabiliteringsprocessen trots att det är Försäkringskassan som har det 

övergripande ansvaret.84  Planen ska redogöra för vilka rehabiliteringsåtgärder som är aktuella 

och vad som behövs för att genomföra dem. Planen ska vidare innehålla information om vem 

som är ansvarig för vilka åtgärder samt en tidsplan för rehabiliteringen. Utöver det ska planen 

innehålla uppgifter om den beräknande kostnaden för ersättningen under rehabiliteringstiden. 

Försäkringskassan rehabiliteringsansvar slutar inte med en fullgjord plan, utan de ska 

kontinuerligt se till att planen följs och revidera den när det är nödvändigt. 

 

                                                
82 Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 161. 
83 Prop. 1990/91:140, s. 52. 
84 Prop. 1990/91:140, s. 52. 
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4.4 Rehabiliteringsåtgärder 

 

De olika typer av rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella är främst arbetsträning och 

utbildning. Arbetsträning är den vanligaste typen av rehabiliteringsåtgärder.85 Åtgärden 

innebär att arbetstagaren ska träna upp sin förmåga att utföra ett särskilt arbete. Arbetsträning 

kan t.ex. innebära att arbetstagaren börjar arbeta på deltid för att sedan successivt öka 

arbetstiden. Träningen kan även ske på en annan arbetsplats än där arbetstagaren är anställd. 

Det är viktigt att det finns någon som är ansvarig för arbetsträningen, så att arbete blir utfört. 

Träningen måste vidare ingå i rehabiliteringsplanen som har godkänts av Försäkringskassan. 

Det finns möjlighet för arbetstagaren att arbetsträna samtidigt som denne får 

rehabiliteringsersättning.86       

 

Utbildning anses vara en effektiv rehabiliteringsåtgärd.87 Genom utbildning kan en 

arbetstagare som inte klara av sina tidigare arbetsuppgifter lära sig andra arbetsuppgifter som 

är mer lämpade för arbetstagaren. Utbildning av detta slag ingår i arbetsgivaren 

rehabiliteringsansvar. Skulle utbildningen istället avse arbete inom ett helt annat 

verksamhetsområde, vilket skulle innebära att arbetstagaren skulle byta arbetsgivare, upphör 

den nuvarande arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.88 Utbildningstiden avgörs av 

förutsättningarna i varje enskilt fall. Enligt Försäkringskassans regler utgår 

rehabiliteringsersättning under högst ett år från det att utbildningen startar, endast om det 

föreligger synnerliga skäl kan ersättningen förlängas. Ersättningen betalas vidare inte ut för 

högre utbildningar som exempelvis högskola och universitet.89 Det finns en problematik i att 

endast bevilja utbildningar under ett års tid, vilket har diskuterats i flera utredningar där bland 

annat längre utbildningstid har föreslagits.90   

 

4.5 Rehabiliteringsersättning  

I förordning (1991:1321) regleras rehabiliteringsersättningen.91 Ersättningen består av 

rehabiliteringspenning och särskilt bidrag. Rehabiliteringspenning ska ersätta den 

                                                
85 SOU 2006:107, s. 115. 
86 Jacobson, D – Goine, H, Rehabiliteringsboken, s. 53. 
87 SOU 2006:107, s. 116. 
88 Jacobson, D – Goine, H, Rehabiliteringsboken, s. 53. 
89 Jacobson, D – Goine, H, Rehabiliteringsboken, s. 53. 
90 SOU 2006:107, s. 116. 
91 Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning. 
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inkomstförlust som uppkommer då den försäkrade medverkar i arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder. Det särskilda bidraget ska ersätta de kostnader som uppstår i samband 

med rehabiliteringen. Arbetsgivarens medfinansieringsansvar, som innebär att arbetsgivaren 

ska betala 15 procent av den anställdes sjukpenning vid heltidssjukskrivning92, upphör under 

tiden den försäkrade har rehabiliteringspenning.93 Rehabiliteringsersättningen betalas ut under 

tiden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, dock under högst ett år. Om särskilda skäl 

föreligger kan tiden förlängas. Ett villkor för att ersättningen ska betalas ut är att den 

försäkrade ansöker som sådan ersättning samt att det finns en rehabiliteringsplan som är 

godkänd av Försäkringskassan.94 Det är Försäkringskassan och inte läkaren som bestämmer 

vem som har rätt till sjukpenning.95  

 

5 Arbetstagarens rehabiliteringsansvar 

 

Den tredje aktören i rehabiliteringssammanhang är den sjukskrivne själv. Det är således inte 

bara arbetsgivaren och myndigheter som har rehabiliteringsansvar, utan även arbetstagaren 

har ett ansvar att delta. Arbetstagaren måste efter bästa förmåga samverka med de berörda 

myndigheterna samt med arbetsgivaren.96 Arbetstagaren kan således inte välja bort 

rehabilitering. Det är av stor betydelse att den sjukskrivne själv aktivt medverkar för att 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsinsatser ska lyckas, i enlighet med 7 § AFS 1994:1. 

 

Enligt Arbetsdomstolens praxis fastställs det att om arbetstagaren vägrar att medverka i 

rehabiliteringsåtgärder utan giltigt skäl kan det leda till att arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar anses fullgjort och saklig grund för uppsägning föreligger,97 vidare kan 

rehabiliteringsersättningen nedsättas helt eller delvis enligt 20 kap. 3 § och 22 kap. 16 § AFL.  

 

Enligt 22 kap. 4 § lagen om allmänförsäkring ska den försäkrade lämna de upplysningar som 

behövs för att kartlägga dennes behov av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt 

medverka i rehabiliteringen. Regleringen bygger på tanken att individen själv vet bäst vilka 

rehabiliteringsinsatser som han eller hon själv behöver. I de fall arbetstagaren inte meddelar 
                                                
92 SOU 2006:107, s. 75. 
93 SOU 2006:107. s.117. 
94 SOU 2006:107 s. 117.  
95 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s.209. 
96 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 202. 
97 AD 2001 nr 59. 
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arbetsgivaren om sitt hälsotillstånd kan arbetsgivaren inte anses ha brustit i sitt 

rehabiliteringsansvar, enligt Arbetsdomstolens praxis.98 Det är viktigt att den försäkrades 

medverkan inte medför att den försäkrades personliga integritet sätts åt sidan.99  

 

Även i arbetsmiljölagen är arbetstagarens medverkansansvar reglerat. I 3 kap. 4 § stadgas att: 

”Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöinsatser och delta i genomförandet av de åtgärder 

som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” Arbetstagaren har också en skyldighet 

enligt lagen om anställningsskydd att acceptera skäliga omplaceringserbjudande. ”Lagen 

skyddar anställningen men inte ett speciellt arbete.”100 Det har förekommit att en arbetstagare 

har blivit uppsagd efter att ha nekat omplaceringserbjudande.101 

 

6 Tillsyn av rehabiliteringsansvaret 

De juridiska förpliktelserna stadgar konsekvenser i de fall skyldigheterna inte fullgörs. De 

rättsliga konsekvenserna och tillsynsansvaret för rehabiliteringsåtgärderna ska redovisas i 

detta kapitel.  

6.1 Tillsyn av arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring  

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar fastställs genom lagen om allmän försäkring samt 

arbetsmiljölagen. Tillsynen av de två lagarna sker av två olika myndigheter, men samverkan 

förekommer mellan dessa.  

 

Det är Försäkringskassan som har tillsynsansvaret för lagen om allmän försäkrings 

tillämpning, enligt 22 kap 5 §. Försäkringskassan har det generella ansvaret för att alla 

försäkrade får sitt rehabiliteringsbehov utrett. För att tillgodose rehabiliteringsbehovet för alla 

försäkrade, följer kassan systematiskt arbetsgivarens utredningsarbete.  

  

Tillsynen över arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter bedrivs av 

Arbetsmiljöverket, enligt 7 kap AML. Verket kan meddela beslut om förlägganden eller 

förbud i de fall de behövs för att lagen eller föreskrifterna ska beaktas. Förbuden och 

förläggandena kan kopplas ihop med vite om dessa inte följs. Ett alternativ till vite är s.k. 

                                                
98 AD 2001 nr 55. 
99 Prop. 1990/91:141, s. 90. 
100 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 202. 
101 Zanderin, L, Arbetsmiljö, s. 202. 
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tvångsutförande, där Arbetsmiljöverket förordna rättelse på arbetsgivarens bekostnad. Det 

finns även ett straffrättsligt ansvar kopplat till Arbetsmiljöverkets tillsyn.   

 

6.2 Sanktionsmöjligheter 

Det finns inget sanktionssystem kopplat till Försäkringskassans tillsynsansvar. Tanken är att 

kassan i första hand ska lösa problem genom diskussion, information och förhandling.102 

Försäkringskassan saknar således möjlighet att direkt vidta sanktioner gentemot arbetsgivare 

som inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar.103 Enligt Riksförsäkringsverkets vägledning bör 

Försäkringskassan dock underrätta arbetsmiljöinspektionen vid fall där arbetsgivaren 

försummar sitt rehabiliteringsansvar, så att arbetsmiljöinspektionen kan vidta lämpliga 

åtgärder, enligt arbetsmiljölagen.104 

 

Bestämmelserna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i arbetsmiljölagen gör det möjligt 

för arbetsmiljöinspektionen att vidta tillsyn och sanktioner gentemot arbetsgivare som inte 

fullgör sitt rehabiliteringsansvar. Arbetsmiljöinspektionen kan inte vidta tillsyn i enskilda 

rehabiliteringsärenden utan deras kontroll ligger i att se till att arbetsgivaren har en lämplig 

organiserad verksamhet för rehabiliteringsåtgärder.  

 

6.3 Koppling mellan arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring 

Koppling mellan lagarna gör det möjligt att kräva att arbetsgivaren ska ta lärdom av tidigare 

rehabiliteringsinsatser, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.105 Genom 

arbetsmiljölagen finns det således en ordning för tillsyn av arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar.  Arbetsdepartementet anser att koppling mellan AFL och AML är 

nödvändig för att kunna förbättra arbetsmiljön och rehabiliteringsinsatser.106  

 

Andledning till att rehabiliteringsansvaret har införts i arbetsmiljölagen är enligt förarbetena 

att förbättra tillsynen av lagens efterlevnad. I förarbetet presenteras en kort sammanfattning av 

kopplingen mellan lagarna:107   

                                                
102 Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 166. 
103 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 15.  
104 Åhnberg, L, RehabAnsvar, s. 15. 
105 Günzel, M – Zanderin, L, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 122. 
106 Prop. 1990/91:141, s. 51. 
107 Prop. 1990/91:140, s. 48. 
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– Lagen om allmän försäkring utgår från individens rätt till ersättning och 

åtgärder medan arbetsmiljölagen utgår från arbetsgivarens skyldighet att 

organisera och ha rutiner för samt bedriva systematiskt förebyggande 

arbetsmiljöarbete där arbetsanpassning ingår.  

 
– Genom reglering i arbetsmiljölagen knyts bestämmelserna till lagens 

tillsynssystem med yrkesinspektionen som tillsynsorgan. 

 
– Tillsynen kan följas upp genom ett sanktionssystem med förelägganden eller 

förbud. 

 

6.4 Arbetsdomstolens prövning 

Den arbetsrättsliga prövningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har aktualiserats när 

Arbetsdomstolen har prövat uppsägningar som arbetsgivaren har vidtagit. Bedömningen av 

rätten till rehabilitering har således begränsats till fall då arbetsgivaren har sagt upp den 

berörda arbetstagare och denne har gjort gällande vid domstol att uppsägningen inte är sakligt 

grundad. I de fall arbetsgivaren inte säger upp arbetstagaren kan rehabiliterings- och 

anpassningsskyldigheten inte självständigt prövas i domstol.108 Arbetsgivarens avsaknad av 

rehabiliteringsansvar grundar inte någon rätt till skadestånd för den enskilde på grund av att 

rehabiliteringsansvaret regleras i offentligrättsliga lagar.109 Tillsynen av offentligrättsliga 

lagar sker av myndigheter som ansvarar för att lagarna tillämpas på rätt sätt. Även om 

domstolen kommer fram till att arbetsgivaren saknar saklig grund för en uppsägning, innebär 

det inte automatiskt att arbetstagaren får behålla sin anställning eller att arbetsgivaren 

fullföljer sina skyldigheter. Enligt 39 § LAS har arbetsgivaren alltid en möjlighet att betala sig 

fri från sitt ansvar exempelvis för de fall där arbetsgivaren inte rättar sig efter en dom där en 

uppsägning har ogiltigförklarats, arbetsgivaren blir då dömd att betala skadestånd.  

 

 

 

                                                
108 SOU 2006:107 s. 163. 
109 SOU 2006:107, s. 250. 
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7 Rehabilitering ur ett könsperspektiv 

 

Med hänsyn till det skilda sjukskrivningsmönstret bland kvinnor och män, där kvinnorna är 

överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken, är det intressant att undersöka huruvida det 

föreligger några skillnader mellan könen, vad gäller rehabiliteringsåtgärder. 

Försäkringskassan har i en rapport110 från 2005 analyserat hur kvinnor och män utnyttjar 

socialförsäkringen. Rapporten visar bland annat ifall tillämpningen av rehabiliteringsreglerna 

är könsneutrala eller inte.  

 

Rapporten visar att fler kvinnor än män är mottagare av rehabiliteringspenning. Av dem som 

mottagit rehabiliteringspenningen har män i genomsnitt haft ersättning i fler dagar än kvinnor. 

Det indikerar att män i genomsitt fått längre rehabiliteringsåtgärder än vad kvinnor fått.  

 

Vid en närmare granskning av de aktiva åtgärderna framkommer även det vissa 

könsskillnader. Statistiken visar att en större andel kvinnor får arbetsträning medan en större 

andel av männen får utbildning. I praktiken innebär det att männen oftare omskolas till nya 

arbetsuppgifter med kvinnorna förväntas återgå till sitt gamla arbete. Vidare visar statistiken 

att männen påbörjar någon form av arbetslivsinriktad åtgärd tidigare än vad kvinnorna gör.  

Det visas även att de aktiva åtgärder som sätt in för männen ofta är dyrare än vad de 

åtgärderna är som sätts in för kvinnorna. Däremot visar statistiken inga skillnader mellan 

könen, vad gäller kostnaderna för arbetsgivarens rehabiliteringsutredning.  

 

Fortsättningsvis visar rapporten att fler män än kvinnor söker bidrag till arbetshjälpmedel, 

vilket är intressant då majoriteten av dem som är sjukskrivna är kvinnor. Den enskilde kan 

söka bidrag för hjälpmedel som är av individuell karaktär och arbetsgivaren kan söka bidrag 

för att anpassa arbetsmiljön. Det framgår inte av statistiken i vilken omfattning ansökningarna 

har gjorts av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren. Det är därför inte känt om det finns 

någon könsskillnad vad gäller arbetsgivarens benägenhet att ansöka om hjälpmedel.   

 

I rapporten fastställs att handläggarna på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har olika 

attityder gentemot män och kvinnor, även om handläggarnas avsikt är att behandla män och 

kvinnor lika. Männen ses generellt som mer ”lättrehabiliterade” än vad kvinnorna gör. 

                                                
110 Alltjämt ojämnt 2005:6. All information i detta kapitel kommer från rapporten, s, 73- 78. 
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Handläggarna har hänvisat till att kvinnornas huvudansvar för arbete i hemmet ger dem ett 

sämre utgångsläge för en lyckad rehabilitering. Vidare visar undersökningen att flera 

handläggare ansåg att männen mådde sämre av att vara hemma och att arbetet betyder mer för 

dem än för kvinnorna.  

   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rehabiliteringsåtgärderna som sätts in för männen 

är något längre och sätts in tidigare i sjukfallet medan kvinnornas åtgärder är kortare och sätts 

in senare. Det finns även skillnader i de aktiva åtgärderna mellan könen. Försäkringskassan 

fastställer att ”skillnaderna mellan könen är konsekvent till kvinnors nackdel och drar 

slutsatsen att detta med stor sannolikhet påverkar resultatet av rehabiliteringsåtgärderna.”111 

 

8 Nytt lagförslag 

 

I december 2006 presenterades ett betänkande, SOU 2006:107 ”Fokus på åtgärder – en plan 

för effektiv rehabilitering i arbetslivet”, av Rehabiliteringsutredningen, med förslag på 

ändringar i rehabiliteringsreglerna. Bakgrunden till utredningen var att regeringen (2005) ville 

ha en översyn gjord på vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. De delar av 

betänkandet som rör lagförändringar för arbetsgivaren kommer diskuteras i detta kapitel.  

 

8.1 En plan för åtgärder på arbetsplatsen 

Utredningen förordar en förändring av arbetsgivarens krav på att genomföra en 

rehabiliteringsutredning. Utredningen föreslår att rehabiliteringsutredningen ska tas bort och 

istället ersättas med en plan för återgärder på arbetsplatsen. Utredningen menar att begreppet 

rehabiliteringsutredning inte definierar på ett riktigt sätt vad orsaken till utredningen är.112 

Utredningen avser en kartläggning av de åtgärder på arbetsplatsen som behövs göras för att 

arbetstagaren ska kunna återgå till arbetet samt att arbetstagaren får del av åtgärderna. 

Åtgärderna avser inte någon form av medicinsk rehabilitering som arbetstagaren kan behöva, 

som det ibland felaktigt antas.   

 

                                                
111 Alltjämt ojämnt 2005:6, s. 76. 
112 SOU 2006:107, s. 274. 
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Arbetsgivaren ska upprätta en plan senast då en anställde varit sjukskriven helt eller delvis i 

90 dagar i följd, planen ska sedan lämnas till Försäkringskassan. I de fall den försäkrade eller 

Försäkringskassan begär en plan vid tidigare tidpunkt, så ska arbetsgivaren upprätta en sådan 

plan inom 30 dagar och lämna i den till Försäkringskassan.113 Planen ska innehålla alla de 

åtgärder som planeras genomföras på arbetsplatsen för att den försäkrade ska kunna återgå till 

arbetet. Även åtgärder som inte ger rätt till rehabiliteringsersättning ska redovisas. Planen ska 

utformas i samråd med den försäkrade samt vara anpassade efter den enskildes behov och 

förutsättningar.  

 

Rehabiliteringsutredningen menar att det är arbetsgivaren som är den mest lämpade parten att 

kartlägga och planera åtgärder på sin arbetsplats, eftersom det ofta är arbetsgivaren som har 

bäst kunskap om vilka anpassningsåtgärder som kan genomföras på den egna arbetsplatsen.114 

Förslaget innebär att arbetsgivaren har strikt ansvar för att en plan upprättas. Arbetsgivarens 

utformning av planen bör ske i tätt samarbete med Försäkringskassan övriga samhällsaktörer.  

Försäkringskassan ska inte bedöma innehållet i planen utan den ska användas som ett 

beslutsunderlag för den fortsatta rehabiliteringsprocessen. En arbetsgivare kan således inte få 

böter för innehållet i en plan, men arbetsgivaren kan vara tvungen att komplettera den vid 

behov.   

 

8.2 Sanktioner 

Utredningen föreslår vidare ett nytt sanktionssystem vid de fall då arbetsgivaren inte lämnar 

in en plan för åtgärder på arbetsplatsen. Arbetsgivaren blir skyldig att betala en 

förseningsavgift på 10 000 kr om han eller hon inte har lämnat in planen till 

Försäkringskassan senast 90 dagar från det att arbetstagaren har varit helt eller delvis 

frånvarande från arbetet till följd av sjukdom.115 Försäkringskassan fattar beslut om 

förseningsavgiften som sedan tillfaller staten.116 

 

                                                
113 SOU 2006:107, s. 274. 
114 SOU 2006:107, s. 274.  
115 SOU 2006:107, s. 289. 
116 SOU 2006:107, s. 289. 
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8.3 Arbetsgivarens kostnadsansvar 

Arbetsgivaren är ansvarig för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom eller i nära 

anslutning till den egna arbetsplatsen. Utredningen föreslår ett förtydligande av begreppet i 

nära anslutning till, som används i förarbetena till lagen om allmän försäkring. 

Rehabiliteringsutredningen föreslår att arbetsgivarens ansvar ska begränsas till att endast gälla 

åtgärder på den egna arbetsplatsen med avsikt att få arbetstagaren att återgå till arbete hos den 

nuvarande arbetsgivaren.117 Rehabiliteringsutredningen visar att det på grund av de oklarheter 

som finns angående kostnadsansvaret för rehabiliteringsåtgärder leder till osäkerhet mellan 

aktörerna vilket då även kan försena rehabiliteringsprocessen.118   

 

9 Analys  

 

I lagförslaget diskuteras ansvarsproblematiken och betänkandet, SOU 2006:107, presenterar 

försök att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och 

Försäkringskassan. De frågeställningar som diskuteras i detta kapitel är på vilket sätt den 

rättsliga roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan påverkas i 

och med det nya lagförslaget och vad oklarheterna får för konsekvenser för arbetsgivarens 

handlingsutrymme i rehabiliteringsärenden i förhållande till Försäkringskassans befogenheter.  

 

9.1 Ansvarsfördelningen  

Enligt Rehabiliteringsutredningens betänkande är förutsättningen för effektiv rehabilitering att 

det mellan aktörerna finns en klar rollfördelning samt en tydlig ansvarsuppdelning.119 Men 

som framställningen av lagtexten och praxisen visar, finns det inga sådana klara gränser 

mellan Försäkringskassans och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den gällande rätt ger 

istället utrymme för skilda tolkningar av omfattningen av aktörernas rehabiliteringsansvar. På 

grund av det otydliga rehabiliteringsansvaret har arbetsgivarna bland annat tolkat sitt 

rehabiliteringsansvar olika, vilket i sin tur kan leda till att alla arbetstagare inte erhållit de 

rehabiliteringsåtgärder som de är berättigade till.   

                                                
117 SOU 2006:107, s. 299. 
118 SOU 2006:107, s. 243. 
119 SOU 2006:107, s. 243. 
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I betänkandet från 2006 diskuteras huruvida begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering kan 

vara en bidragande orsak till oklarheterna i rollfördelningen mellan arbetsgivaren och 

Försäkringskassan. Utredningen anser att begreppet förstärker osäkerheten kring 

ansvarsfördelningen mellan de två aktörerna. Rehabiliteringsutredningen föreslår istället ett 

nytt begrepp åtgärder på arbetsplatsen, vilket de anser förtydligar arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar och således minskar missförstånd kring ansvaret.  

 

Det är oklart vilken skillnad ett sådant begreppsbyte som Rehabiliteringsutredningen föreslår 

verkligen skulle innebära för förtydligandet av ansvarsfördelningen. Grundar sig oklarheterna 

kring rollfördelningen således i begreppsförvirringen? Det är onekligen en fördel om de 

begrepp som används i rehabiliteringssammanhang renodlas i så hög grad som möjligt. Jag 

anser att en tydlig definition av begreppen är en förutsättning för att det fortsatta arbetet kring 

rehabilitering ska lyckas. Det är viktigt att det finns en tydlig definition som alla aktörer är 

överens om. Jag tror att begreppsbytet är en grundläggande del i processen för att klargöra 

roll- och ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan.  

 

Vad det gäller den konkreta ansvars- och rollfördelningen mellan Försäkringskassan och 

arbetsgivaren ger betänkandet förslag på förändringar. Utredarna vill ge Försäkringskassan 

ökade befogenheter genom ett sanktionssystem samtidigt som de vill flytta över fokus för 

rehabiliteringsåtgärderna till arbetsgivaren. 

 

Sanktionssystemet ger Försäkringskassan rätt att ta ut en förseningsavgift om arbetsgivaren 

inte fullgör sin åtgärdsplan i tid. Frågan är om de förändringar som 

Rehabiliteringsutredningen vill införa verkligen tydliggör ansvars- och rollfördelningen i så 

hög grad att det är lämpligt att införa ett sanktionssystem. Bristen på fastställda roller och 

ansvarsområden torde innebära svårigheter att ställa en aktör till svars för att denne inte skulle 

ha fullgjort sitt ansvar. Svårigheten beror främst på att det inte finns några klara uppgifter om 

aktörernas skyldigheter. Det torde innebära att det kan bli osäkert att använda eventuella 

sanktioner gentemot de aktörer som inte fullgjort sitt ansvar. En fara är att sanktionerna då 

upplevs orättvisa, eftersom aktörerna inte vet säkert vad som förväntas av dem. 

Rehabiliteringsutredning framhäver dock att ett sanktionssystem kopplat till lagen om allmän 

försäkring kräver att hela rehabiliteringsprocessen förbättras och att ansvars- och 

rollfördelningen mellan aktörerna klargörs.  
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Det finns även andra risker som är kopplade till ett sanktionssystem. För det första kan det 

tänkas att Försäkringskassans förstärkta tillsynsansvar kan leda till ett försämrat samarbete 

mellan Försäkringskassan och arbetsgivare, just på grund av Försäkringskassans ställning. Det 

kan även antas att de administrativa kostnaderna för Försäkringskassan skulle öka i och med 

införandet av en förseningsavgift, dessutom torde en fast förseningsavgift drabba små företag 

hårdare än vad det kunde förväntas göra ett större företag. Vidare borde det ekonomiska 

incitamentet för arbetsgivaren att fullfölja planen efter det att han eller hon betalt 

förseningsavgiften, minska kraftigt. Det är inte första gången det har diskuterats om att införa 

ett sanktionssystem till rehabiliteringsansvaret. Redan i SOU 1998:104 presenterades ett 

förslag om sanktionsavgifter, men det förslaget gick aldrig igenom och liknade invändningar 

som de som presenterats ovan lades fram.   

 

Betänkandet föreskriver inte något ytterligare sanktionssystem för de fall Försäkringskassan 

inte skulle fullgöra sitt rehabiliteringsansvar. För att verkligen skapa en effektiv rehabilitering 

torde det krävas att även Försäkringskassan utsattes för hårdare tillsyn. Det skulle vidare 

innebära att även arbetslösa personer skulle kunna på ett bättre sätt kräva den rehabilitering de 

har rätt till.     

 

Personligen tror jag inte att ett sanktionssystem är lösningen på problemet med den höga 

sjukfrånvaron och arbetsgivarens bristande ansvarstagande i rehabiliteringssammanhang. Jag 

tror istället att en utveckling av den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron som 

infördes 2003 kan få en bättre effekt på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, än det 

sanktionssystem som föreslås av Rehabiliteringsutredningen. Redovisningen av sjukfrånvaro 

påverkar dock inte ansvarsförtydligandet mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan, men 

jag tror att redovisningarna kan ge arbetsgivaren ekonomiska incitament för att aktivt minska 

sjukfrånvaron på sin arbetsplats. Jag tror att arbetsgivaren bättre fullföljer sitt 

rehabiliteringsansvar om han eller hon får en ökad förståelse för de kostnader som är 

sammankopplade med sjukfrånvaro och på de grunderna genomför åtgärder för att minska 

ohälsan på arbetsplatsen, än om hot om böter ifall arbetsgivaren inte fullföljer sitt ansvar. En 

utveckling av redovisning kan ske genom t.ex. hälsobokslut som innebär att olika metoder för 

att mäta hälsa i pengar används samt att hälsofrågor integreras i ekonomiska beslut.120 Ett 

                                                
120 Aronsson, T – Malmqvist, C, Hälsobokslut. 
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hälsobokslut går längre än att endast redovisa sjukfrånvaron utan redogör även för vilken 

ekonomisk effekt olika hälsoförbättrande åtgärder får.  

 

Rehabiliteringsutredarna vill vidare klargöra arbetsgivarens rehabiliteringsansvar genom att 

förtydliga och begränsa ansvaret till arbetsgivarens egen arbetsplats. Istället för en 

rehabiliteringsutredning föreslår betänkandet en plan för åtgärder på arbetsplatsen. Även i 

detta avseende anser utredarna att begreppsförvirringen kring rehabiliteringsutredningen 

förstärker oklarheten runt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Betänkandet vill flytta fokus 

från Försäkringskassan till arbetsgivaren, vilken de anser har de bästa kunskaperna om vilka 

åtgärder som är lämpliga på just den verksamheten.  

 

Jag tror att det är viktigt att begränsa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar till att endast 

omfatta den egna arbetsplatsen, samt att ansvaret i första hand ska omfatta åtgärder som har 

till avsikt att få den sjukskrivne att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. Jag anser att om 

arbetsgivaren ska ha möjlighet att genomföra en bra rehabilitering måste åtgärderna vara 

kopplade till den egna arbetsplatsen, det är i det sammanhanget som arbetsgivaren har 

ovärderliga kunskaper om vilka åtgärder som kan vara avgörande för en lyckad och effektiv 

rehabilitering. Jag tror vidare att arbetsgivaren skulle göra en bättre rehabilitering om ansvaret 

är begränsat till den egna arbetsplatsen, ansvaret skulle således inte anses lika övermäktigt 

som det kan göra idag.    

 

9.2 Handlingsutrymme 

Det kan tänkas att det finns en normkonflikt mellan Försäkringskassans ansvarsområde och 

arbetsgivarens ansvarsområde, eftersom det är Försäkringskassan som fastställer 

rehabiliteringsplanen kan rehabiliteringsåtgärderna inkräkta på arbetsgivarens 

handlingsutrymme. Fastställer Försäkringskassan att en sjukskriven arbetstagare ska 

arbetsträna inom ett särskilt område inom arbetsgivarens verksamhet kan förmodligen inte 

arbetsgivaren neka till detta. Ta exemplet att en arbetstagare som jobbar med kvalificerade 

ekonomiuppgifter blir sjukskriven på grund av utmattningsdepression, antag vidare att 

Försäkringskassan beslutar att den sjukskrivne arbetstagaren ska arbetsträna i receptionen på 

företaget, vilket också sker. Det finns antagligen då små chanser för arbetsgivaren att motsätta 

sig en sådan omplacering under rehabiliteringen, arbetsgivarens arbetsledningsrätt skulle 

således inskränkas.  
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Vad det gäller huruvida Försäkringskassans befogenheter påverkar arbetsgivarens 

handlingsutrymme beror antagligen mycket av hur relationen ser ut dem emellan. Det är 

individer som handlar och det är deras egenskaper och uppförande som i slutändan får 

betydelse för hur rehabiliteringen kommer att se ut. Antagligen har arbetsgivarens syn på 

rehabilitering betydelse för hur samarbetet mellan Försäkringskassan fungerar. I de fall 

arbetsgivarens syn samstämmer med Försäkringskassans fungerar säkerligen samarbetet dem 

emellan utan större problem. Svårare kan det tänkas vara om arbetsgivaren inte tror på 

rehabilitering och anser att rehabiliteringsåtgärder bara är ett onödigt ont som kostar pengar. I 

dessa fall kan Försäkringskassans befogenheter med stor sannolikhet minska arbetsgivarens 

handlingsutrymme i rehabiliteringsfrågor.    

 

Vad skulle vidare hända om arbetsgivaren och Försäkringskassan inte är överens om vilka 

åtgärder som ska genomföras på arbetsplatsen? Ett exempel som ges av 

Rehabiliteringsutredningen är om Försäkringskassan anser att en arbetstagare skulle kunna 

klara fortsatt arbete hos den nuvarande arbetsgivaren efter vissa rehabiliteringsåtgärder men 

arbetsgivaren av något skäl inte är beredd att genomföra åtgärderna. I de fallet ska 

Försäkringskassan enligt betänkandet tillämpa steg för steg modellen och ta ställning till 

arbetstagens möjligheter att arbeta på en annan arbetsplats.121  Steg för steg modellen 

fastställs i 3 kap. 7 § AFL och de olika stegen beskrivs i Försäkringskassans vägledning 

(2004:2). Bedömer Försäkringskassan att arbetstagaren trots sin sjukdom kan arbeta på ett på 

arbetsmarkanden normalt förekommande arbete, förlorar arbetstagaren sin rätt till ersättning 

från sjukförsäkringen.122 Arbetstagaren anses således arbetsför oavsett att denne inte har 

tillgång till arbete hos den nuvarande arbetsgivaren. Huruvida arbetsgivaren då har rätt att 

säga upp den berörda arbetstagaren lyfts inte i utredningens kommentar.  

 

I AD domen 2007 nr 12 diskuteras dock problematiken en aning. I domen blir en arbetstagare 

uppsagd på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, arbetstagarparten hävdar emellertid att 

uppsägningen saknar saklig grund, då arbetsgivaren inte fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 

Uppsägning skedde 7 juli 2005 och i december samma år drog Försäkringskassan in 

sjukersättningen till arbetstagaren, då de ansåg att hon klarade ett på arbetsmarknaden normalt 

förekommande arbete. I domen tillkallar arbetstagarparten Försäkringskassans beslut om 

                                                
121 SOU 2006:107, s. 281. 
122 SOU 2006:107, s. 281. 
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indragen sjukersättning, som ett bevis för att arbetstagarens arbetsförmåga inte vara 

permanent nedsatt. Arbetsdomstolen hävdar dock att arbetstagarens arbetsförmåga för 

tidpunkten för uppsägning var varaktigt nedsatt och huruvida arbetstagaren återfick delar av 

sin arbetsförmåga efter uppsägningsbeslutet inte kan ligga arbetsgivaren till last; förändrade 

förhållanden i tiden efter uppsägningen kan inte medföra annan bedömning. Domstolen 

avslog arbetstagarens talan. 

 

Domen torde indikera med en extensiv tolkning att det borde vara svårt för en arbetsgivare 

att säga upp en arbetstagare på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, om 

Försäkringskassan innan uppsägning beslutar att dra in sjukersättningen på grund av deras 

uppfattning att arbetstagaren klarar ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. 

Försäkringskassans bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga torde således även spela in i 

Arbetsdomstolens bedömning av huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är så varaktigt 

nedsatt att han inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren och saklig grund 

för uppsägning ska föreligga.  

  

Avslutningsvis tror jag att det faktum att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte går att få 

prövat förrän vid en uppsägningssituation, är en av de bidragande orsakerna till att ansvars- 

och rollfördelningen mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan inte är fastställd. Att det inte 

finns en möjlighet att få arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utrett innan det är ”för sent” 

torde ha betydelse för utslaget av rehabiliteringen.      

 

9.3 Avslutande kommentar 

Det förslag som presenteras genom Rehabiliteringsutredningens betänkande är just ett förslag 

och det är osäkert i fall de förändringar som föreslås kommer att genomföras, särskilt 

eftersom den nya regeringen nyligen kom med en proposition som skiljer sig helt från det 

tidigare betänkandet. Delar av propositionen innehåll kommer att återges nedan.  

 

Den 15 mars 2007 kom den borgliga regeringen med proposition ”Vissa sjukförsäkringsfrågor 

m.m. (2006/07:59)”. Propositionen innehåller bland annat förslag på att slopa arbetsgivarens 

skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning enligt lagen om allmänförsäkring. 

Propositionen innehåller även ett förslag på att avskaffa de tidsfrister gällande 

avstämningsmöte och rehabiliteringsplan enligt samma lag. Regeringen menar att den 
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förändring som föreslås i SOU 2006:107 om en plan för åtgärder på arbetsplatsen istället för 

en rehabiliteringsutredning inte resulterar i de förändringar som önskas. De problemen 

angående den otydliga ansvars- och rollfördelningen torde bestå.  

 

Lagändringen innebär inte att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar helt avskaffas utan 

arbetsgivaren ska istället i samråd med den försäkrade bistå Försäkringskassan med 

upplysningar samt medverka i arbete att kartlägga den försäkrades rehabiliteringsbehov. 

Upplysningarna kan t.ex. innebära att arbetsgivaren ska undersöka möjligheten att bereda den 

försäkrade andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ska även se till att de insatser som behövs för 

en effektiv rehabilitering vidtas. Regeringen påpekar vikten av att kartläggningen av 

rehabiliteringsinsatserna sker av en aktör med tillräcklig kompetens inom området. 

Regeringen anser inte att arbetsgivaren har den kompetens som behövs för att kunna göra en 

riktig bedömning i rehabiliteringsärenden. Regeringen framhåller att 

rehabiliteringsutredningar av dålig sort kan leda till att den försäkrade inte får de insatser som 

han eller hon behöver för en lyckad rehabilitering. De anser därför att lagen om allmän 

försäkring inte är ändamålsenlig. Regeringen bedömer att 22 kap. 5 § AFL som stadgar att 

Försäkringskassan i samråd med den försäkrade ska se till att dennes rehabiliteringsbehov 

kartläggs, är tillräcklig för att utreda den försäkrades rehabiliteringsbehov.    

 

Regeringen har föreslagit att de nya reglerna ska börja gälla från 1 juli 2007. Det ska bli 

spännande att se huruvida lagförslaget går igenom eller inte och vilka konsekvenser förslaget i 

så fall får för t.ex. anställningsskyddet. Fortsatta studier i ämnet skulle därför vara mycket 

intressant.  
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