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Sammanfattning 

 
Debatten om sjukskrivningar och ohälsan i landet är något som ständigt rapporteras 

om i media. Olika lösningar för hur man ska gå tillväga med att få de som är sjuka 

tillbaka till arbete, samt hur man ska göra för att förebygga ohälsan på arbetsplatserna. 

Syftet med mitt arbete är beskriva hur rehabiliteringsprocessen ser ut utifrån det 

regelverk som vi har idag. Samtidigt ger jag en viss tillbakablick för att kunna utreda 

rehabiliteringsprocessen. Jag har i mitt arbete valt att utgå från att den som är 

sjukskriven har anställning, vilket leder till att huvudaktörerna i mitt arbete är 

Arbetsgivaren, arbetstagaren och Försäkringskassan. 

 

Försäkringskassan är den aktören som har det övergripande ansvaret i att samordna 

och utöva tillsyn över rehabiliteringsprocessen. Det innebär att det är 

Försäkringskassan som ska vara spindeln i nätet som får alla trådar att strålar samman 

i syfte att utforma den bästa planen för den sjukskrivne att återgå till arbete. Samtidigt 

har försäkringskassan ansvar i att göra bedömning av arbetstagaren efter vissa 

tidsramar för att pröva om de kan utföra någon form av arbete. 

 

Arbetsgivaren är den aktör som har huvudansvaret vad gäller rehabilitering på den 

egna arbetsplatsen. Jag har beskrivit vad som gäller både i förebyggande syfte samt 

vilket ansvar som arbetsgivaren har när personen väl är sjukskriven, och vilka 

rättigheter samt skyldigheter arbetsgivaren har. Allt från att skaffa hjälpmedel, 

omplacering och sista alternativet, nämligen avsluta anställningen. 

 

Arbetstagaren är den person som alltid ska stå i fokus i rehabiliteringsprocessen. Hon 

eller han har vissa skyldigheter att lämna uppgifter till försäkringskassan och att aktivt 

delta i de program som man gemensamt genom en rehabiliteringsplan har satt upp. 

 

Rehabiliteringsprocessen är en tidsbegränsad process där målet är att den som är sjuk 

ska kunna återgå till arbete och försörja sig själv. Den rättliga resan börjar här. 

 

Nyckelord: Rehabilitering, Rehabiliteringsprocessen, Rehabiliteringsansvar, 

Sjukskriven, Ohälsa. 
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1. Inledning 

 
Oberoende om du är student eller yrkesverksam är jag övertygad om att du känner 

någon som vid något tillfälle har varit sjukskriven en längre eller kortare period av sitt 

liv.  

 

Vid längre sjukdom eller vid upprepad sjukfrånvaro startar försäkringskassan en 

rehabiliteringsutredning för att hjälpa den som är sjuk.  

 

Mitt intresse för rehabilitering startade redan i början av min utbildning då jag vid 

flertalet tillfälle kom i kontakt med begreppen sjukskrivning och rehabilitering.  

Då handlade det om konflikthantering i pedagogiska möten i situationer där en person 

precis blivit sjukskriven eller skulle rehabiliteras. 

  

Denna uppsats ser jag som en stor möjlighet att ytterligare kunna bredda min kunskap 

inom just detta område. Min tanke är att nu koncentrera mig på det regelverk som 

omfattar de aktörer som är inblandade när en person ska rehabiliteras.  

 

Ämnet i sig är spännande då man i massmedia kan se hur man i olika vinklar lyfter 

fram rehabilitering och sjukskrivningar. Det kan vara allt från statens kostnad, 

lagförslag, vem som bär ansvaret, vilka aktörer som är delaktiga och hur de 

samarbetar med varandra.  

Genusperspektivet har även här blivit en väsentlig utgångspunkt liksom i så många 

andra ämnen. Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller yrkeskategori och ålder 

är märkbar, detta kan man se vid olika mätningar till exempel vilka det är som har 

högst sjuktal och vilka normer och värdering som projiceras på de olika könen.  

 

1.1 Syfte 

 
Jag vill med mitt arbete klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut för huvudaktörerna i 

den nya rehabiliteringsprocessen. Vem eller vilka är det som bär ansvar för att 

rehabiliteringen skall kunna genomföras? Vid vilka tidpunkter ska de olika åtgärderna 

sättas in? Vilka rättigheter samt skyldigheter har de olika aktörerna? Jag vill också ge 

en överblick i hur rehabiliteringsinsatserna har sett ut tidigare. Jag vill även belysa i 

vilken utsträckning rehabilitering omfattas av den EU-rättsliga regleringen. 
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1.2 Metod 

 
Till en början förefaller arbetsrätten vara en massa raka frågor där det finns raka svar, 

men allt eftersom blir man medveten om att det inte finns några givna svar på de 

frågor som ställs. Den juridiska metoden är enbart ett verktyg som ger oss möjlighet 

att lösa det praktiska i livets frågeställningar. Det visar sig att variationerna till 

frågorna är oräkneliga och kan inte därmed vara reglerade i lag, utan det handlar om 

ett begränsat urval.
1
  

 

För att uppnå mitt syfte med denna uppsats har jag valt en rättsdogmatisk metod. Det 

innebär att jag kommer att utreda begreppet rehabilitering med hjälp av gällande 

lagtext och de förarbeten, praxis och doktriner som finns.  

Arbetet kommer att vara i den civilrättsliga disciplinen, närmare bestämt i 

arbetsrätten. Där kommer jag att tolka och systematisera gällande rätt vilket är 

ledorden i rättsdogmatiken.
2 

 

1.3 Avgränsningar 

 
Eftersom den rättsliga regleringen förefaller lite olika beroende om du har eller inte 

har anställning Är mitt val att begränsa mig i mitt arbete och koncentrera mig på 

individen som har en pågående anställning. 

 

2. Begreppsbeskrivning av rehabilitering 
 
Ordet rehabilitering kommer från de två latinska orden ”re” och ”habilitas” som vid 

en direkt översättning betyder åter och lämplighet. Rehabilitering betyder följaktligen 

att ”återfå lämplighet” Vid rehabilitering utgår man från det friska hos individen 

samtidigt som man försöker att samspela med omgivningen och de resurser som finns, 

för att uppnå den funktionen som personen i fråga hade innan behovet av 

rehabilitering fanns.
3
 

 

                                                 
1 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod 2006, s. 67-68. 
2 Pechzenik,  Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Stockholm, 1995 s. 312. 
3 Zanderin, Lars, Arbetsmiljö 2:a upplagan 2005 Lund. 
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 Funktionshindret som utgör grunden för rehabilitering kan vara både dolt och ett 

tydligt funktionshinder. Exempel på dolt funktionshinder kan vara värk eller att man 

lider av någon form av psykisk sjukdom. När det gäller ett tydligt funktionshinder kan 

jag nämna benbrott eller att man är blind.  Det spelar inte någon roll var 

funktionshindret har uppstått om det är på arbetsplatsen eller någon annan stans i 

vilket fall så har du alltid rätt till rehabilitering.
4
  

 

Det huvudsakliga med rehabilitering är att utan specifikt inrikta sig mot arbetslivet 

öka människans livskvalitet och förbättra individens förutsättningar att fungera 

självständigt i arbetslivet.
5
 

 

2.1 Definition av begreppet rehabilitering i lagstiftningen 

 
1982 utarbetade FN:s världsorganisations program för handikappade en definition för 

vad rehabilitering var.  Detta är med utgångspunkt i vad deras klassifikation av skada/ 

sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp. 

Definitionen av rehabilitering betonar vikten av att det är en process där betydelsen av 

att den enskilde medverkan är stor. 

 

 ”Rehabilitering är en målinriktad och tidsbegränsad process som syftar 

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

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

möjligheter att förändra sitt eget liv. Processen kan innerfatta åtgärder avsedda att 

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

tekniska åtgärder) och andra åtgärder som är ägnade att underlätta social anpassning 

eller återanpassning.”
6
 

 

Det som har sagts om begreppet rehabilitering enligt lagen om allmän försäkring är att 

rehabilitering omfattar medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering. Den 

medicinska åtgärden kommer från landstinget där syftet är att återställa de mest 

                                                 
4 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2 upplagan, 2009 s. 79. 
5 Prop. 1990/91:141 s.38. 
6 SOU. 2006:107 s. 149. 
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grundläggande funktionerna . Hit hör också konsultation, rådgivning, stödåtgärder och 

funktionsprövning samt sjukgymnastik och tekniska hjälpmedel.
7
 

 

När det kommer till den sociala rehabiliteringen står kommunen för att förmedla 

kontakter och bistå med stöd och hjälp om det är så att andra myndigheter inte kan 

hjälpa till och bistå med personliga kontakter.
8
 

 

Vad gäller begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering så anstiftades det begreppet i 

och med rehabiliteringsreformen som infördes i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring Här beskrivs arbetsgivarens ansvar där den skall ta arbetslivs inriktade 

rehabiliteringsåtgärder som bör kunnas genomföras inom eller i anslutning till den 

egna verksamheten. Exempel på dessa åtgärder är arbetsträning, arbetsprövning, 

utbildning och omplacering. Inriktning för arbetsgivaren är att arbetstagaren skall 

beredas arbete och att om det finns möjlighet även kunna ge tjänstledigt till denna om 

det är så att arbetstagaren har möjlighet att beredas arbete på någon annan 

arbetsplats.
9
 

 

I 22 kapitel 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställs att rehabilitering 

skall syfta till att återge den som drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och 

förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvs arbete.
10

 

 

I förarbetarna gör man en specialmotivering vilket innebär att lagen (1962:381) om 

allmän försäkring syftar till en sjukförsäkrigmening. Där ser man till förändringar i de 

försäkrades arbete som arbetsförhållanden som t.ex. arbetsträning eller omskolning. 

Något som är viktigt och poängteras här är att man som arbetsgivare inte får glömma 

bort de andra allmänna skyldigheterna som finns i arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. 

 

Det som skall styra rehabiliteringen är varje individs enskilda förutsättningar och 

behov. Vad det gäller den sjukförsäkringsrättsliga meningen avser framförallt att en 

                                                 
7 SOU 2006:107 s. 150. 
8 SOU 2006:107 s.150. 
9 SOU. 2006:107 s. 150ff. 
10 SOU 2006:107 s. 151. 
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person som är i yrkesverksam ålder skall få hjälp med att återfå sin arbetsförmåga och 

beredas hjälp med att kunna arbeta så att man kan försörja sig själv.
11

  

 

Arbetsmarknadsverket har ytterligare en definition av arbetslivsinriktande 

rehabilitering och det innebär att den som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas 

vägledande rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.
12

 

 

3. Bakomliggande syften angående rehabilitering 

 

Det finns vissa syften och principer som har präglat rehabiliteringsreformen som hade 

sin början av 1990-talet. Dessa principer är fortfarande aktuella idag. Det är principen 

om arbetslinjen, tidiga insatser, helhetssyn, renodling, samt principen om renodling 

och samverkan.
13

 

 

3.1 Principen om Arbetslinjen 

 

Under 90-talet uppmärksammade regeringen och riksdagen ökningen av sjuk och 

arbetsskadeförsäkringen som ett allt större problem och bestämde sig då för att vidta 

åtgärder genom att bevaka och förbättra arbetsmiljön, samt återföra 

långtidssjukskrivna i arbete. Utvecklingen av principen arbetslinjen framkom genom 

socialförsäkringssystemet och har en lång tradition inom den svenska socialpolitiken. 

Meningen med principen om Arbetslinjen innebär i stora drag att aktiva insatser skall 

prioriteras framför passiva utbetalningar och bygger på förståelsen om 

sjukskrivningens negativa effekter på samhället och individen.
14

  

 

 

 

 

                                                 
11 SOU. 2006:107 s. 151ff. 
12 SOU. 2006:107 s. 151ff. 
13 Vahlne, Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 

till arbetslivet i ett flerdisiplinärt perspektiv.2009 s. 47ff. 
14Vahlne Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan,  Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till 

arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv,2009 s. 47 
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3.2 Principen om tidiga insatser. 

 

I och med ohälsotalet ökade framför allt under 1984-1988 bidrog det till effekter på 

samhället och den enskildes ekonomi. Man förstod då vikten vid att sätta in tidiga 

insatser för att få den enskilda tillbaka till arbetslivet. Detta ledde till utformningen av 

22 kap lagen (1962:381) om allmänförsäkring där man betonar vikten av tidiga och 

aktiva rehabiliteringsinsatser. Meningen var att bryta de negativa trenderna med 

ohälsotalen och att chanserna att komma tillbaka till arbetslivet skulle öka. Strävan att 

fånga upp rehabiliteringsfall innan det har gått för lång tid är något som är en av de 

bärande principerna i rehabiliteringsarbetet. Vad som kan vara värt att nämna är att 

forskning kring tidiga insatser för att komma tillbaka till arbetslivet har haft 

varierande resultat.  

Viss forskning tyder på att chanserna ökar att komma tillbaka till arbetslivet vid tidiga 

insatser medan andra forskningar inte visar detta resultat. Trots detta betraktas 

principen om tidiga insatser som en bärande princip i rehabiliteringsprocessen
15

. 

 

3.3 Principen om helhetssyn 

 

Principen om helhetssyn har sin grund i människovärdeprincipen. Det innebär att alla 

människor har lika värde oberoende av kön, ras, ålder, funktionshinder eller 

samhällsposition etc. Den syftar till att alla ska ha rätt att kunna försörja sig själv 

genom förvärvsarbete. Fokus skall läggas på den enskilda individen och dess 

förutsättningar och möjligheter i rehabiliteringsprocessen. Genom att se till den 

enskilda individen under hela rehabiliteringsprocessen så skapar man en motiverande 

effekt. Det gäller att inte bara se den medicinska aspekten utan även andra faktorer 

som har inverkan på personen i fråga. Det kan vara den enskildes arbetsmässiga 

situation, men också den sociala som kan ha påverkan till att personen kan återgå till 

arbete och rehabiliteras fortare.
16

 

 

 

                                                 
15 Vahlne Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan,  Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 

till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv, 2009, s.49-50 
16 Vahlne  Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 

till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv, 2009, s. 50. 
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3.4 Principen om renodling 

 

Med anledning av att det var svårt att upprätthålla helhetssynen så gjorde man ett val 

att renodla sjukdoms- respektive arbetsoförmågebegreppet i 3 kap. 7 § Lagen 

(1962:381) om allmän försäkring. Lag stiftaren ville förtydliga begreppen genom att 

minska utrymmet vid att ta hänsyn till andra kriterier än de rent medicinska när man 

gjorde en bedömning om sjukförsäkringsrättslig sjukdom och arbetsoförmåga förelåg. 

  

Meningen med detta var att om det visade sig att det var annat än medicinskt betingat 

skulle ansvarsområdet ligga utanför socialförsäkringen och i stället läggas på 

arbetsmarknadsmyndigheterna m.fl. Principen om renodling och helhetssyn kan i 

många avseende vara svår att kombinera då det många gånger kan ses som varandras 

motsatser. Flera lagändringar har kritiserats då det förefaller att det blir en uppdelning 

av människor i olika kategorier i stället för att uppmuntra synen på den enskilde som 

principen om helhetssyn syftar till. Vidare menar de som kritiserar lagändringarna att 

renodlingen inte stämmer överrens med den medicinska och socialvetenskapliga 

forskningen som finns idag.
17

 

 

3.5 Principen om samordning och samverkan. 

 

Som jag nämner i mitt arbete har försäkringskassan ett ansvar att samordna och utöva 

tillsyn över de insatser som krävs för rehabilitering. Genom att samverka mellan olika 

berörda aktörer som arbetsgivare, arbetsorganisation, socialtjänst med flera ges den 

som ska rehabiliteras förutsättningar att återfå arbetsförmågan och kunna försörja sig 

själv. Samordningen mellan olika instanser ska tydliggöra hur rehabiliteringsinsatser 

kan fogas samman. Detta är en viktig funktion då den som är under rehabilitering kan 

uppleva funktionerna som splittrade och ej sammanhängande med samma syfte.
18

 

 

 

 

                                                 
17 Vahlne  Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 

till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv, 2009 s. 52. 
18 Vahlne Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till 

arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv, 2009 s. 53-54. 
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4. Förebyggande åtgärder och skyldigheter innan 

sjukdomsfall uppstår. 
 
Redan innan en arbetstagare har blivit sjuk finns det viss reglering som säger hur en 

arbetsgivare ska agera i förebyggande syfte för att värna om arbetstagarna . Denna 

reglering finner man i arbetsmiljölagen som har till syfte att förebygga ohälsa och att 

man som arbetsgivare ska uppnå god arbetsmiljö.
19

  

 

 

4.1 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 

 
Som arbetsgivare har hon eller han enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) huvudansvar 

vad gäller arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla de åtgärder som behövs 

för att förebygga olycka och ohälsa. 

 

 Enligt Lars Åhnberg tas ingen hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska situation när det 

kommer till arbetsmiljön och införskaffandet av de redskap och hjälpmedel som 

behövs. Samtidigt menar han att kostnaderna ska stå i proportion till vad som skall 

uppnås med arbetsmiljöåtgärderna.
20

 

 

Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag vilket innebär att den kännetecknas av ett 

allmänt och diffust språkbruk . Man brukar säga att lagen får sitt innehåll i sin 

tillämpning.
21

Här finner man allmänna bestämmelser för arbetsmiljön så som var 

ansvaret ligger och vilka det är som ansvarar för tillsynen av arbetsmiljön.
22

  

 

Inom arbetsmiljöområdet finns det också ett par kompletterande lagar så som 

Arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. I detta 

arbete är det AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering som är aktuellt. 

 

Som arbetsgivare har man ett ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menar lagstiftaren att arbetsgivaren systematiskt 

                                                 
19

 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). 

20 Åhnberg, Lars. Rehabansvar. Lagregler- kommentarer –rättsfall. 3:e upplagan, 2006 s. 19. 
21 Hydén,Håkan, Rättsregler, En introduktion till juridiken, 2001 s. 19-21. 
22 Åhnberg, Lars. Rehabansvar. Lagregler- kommentarer –rättsfall, 3:e upplagan, 2006 s. 19. 
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ska planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven 

kontinuerligt upp fylls
23

.  

 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedriva sin verksamhet på det sätt att hon 

eller han har en planmässig verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering.  Detta 

för att kunna leva upp till arbetsmiljölagens krav samt de bestämmelser som finns i 

lag (1962:381) om allmänförsäkring.
24

 

 

 För att förstå begreppet arbetsanpassning kan man inte direkt gå till Arbetsmiljölagen 

för att få en definition. Den egentliga meningen av begreppet innerfattas i 2 kapitlet 1 

§ Arbetsmiljölagen där man menar att genom att arbetsanpassa en person så gör man 

det genom att se till individens, människors individuella förutsättningar både var det 

gäller den fysiska och psykiska.
25 

 

4.2 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar. 

 
Som arbetstagare har man ett krav att medverka i arbetsmiljöarbetet som finns på 

respektive arbetsplats. Detta finns reglerat i Arbetsmiljölagen 3 kap. 1a § och 4 §.  

Den skyldighet som arbetstagaren har är att följa de givna föreskrifter som finns och 

att använda de redskap som erhålls vad gäller skyddsanordningar. Samtidigt ska 

arbetstagaren iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. 
26

 

 

Skulle det visa sig att arbetet innebär ”omedelbar och allvarlig fara för liv och 

hälsa”(3 kap.4 § arbetsmiljölagen). så har arbetstagaren rätt att skydda sig och avsluta 

dessa arbetsuppgifter, tills det att man har utrett om hon eller han kan fortsätta sitt 

arbete.
27

 Det som åligger arbetstagaren i en sådan situation är att hon eller han snarast 

skall underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. 

 

 

 

                                                 
23 SOU 2006:107.  
24 AFS:1994:1. 
25 AFS:1994:1, s. 8. 
26 3 kapitlet 4 § Arbetsmiljölagen. 
27Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering. 2 upplagan, 2009, s. 44. 
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5. Inledning av rehabilitering  
 
För att få en person som är sjuk tillbaka i arbetslivet är det av stor vikt att påbörja 

processen av rehabilitering så fort som möjligt. Arbetsgivaren ska anpassa och se över 

sin verksamhet samtidigt skall information lämnas till försäkringskassan från både 

arbetsgivaren och arbetstagaren. Nedan kommer jag att redogöra för respektive 

ansvarsområde.  

 

 

 

5.1 Arbetsgivarens ansvar 

 
Före första juni 2007 reglerades arbetsgivarens rehabiliteringsansvar med att man som 

arbetsgivare var skyldig att på börja en rehabiliteringsutredning av arbetstagaren. Det 

skedde i samråd med arbetstagaren så att man kunde kartlägga behovet av 

rehabilitering, detta för att så tidigt som möjligt kunde sätta in resurser för att efterleva 

en effektiv rehabilitering.
28

 

 

 Det fanns fyra kriterier som gav arbetsgivaren skyldighet att göra en 

rehabiliteringsplan. Då den försäkrade hade varit borta från arbetet helt eller delvis på 

grund av sjukdom. Rehabiliteringsplanen påbörjades också när den försäkrade varit 

sjuk längre än fyra veckor eller när den försäkrades arbete vid flertalet tillfälle hade 

avbrutits av kortare sjukperioder, den så kallade sexgångersregeln,( prop. 

1990/91:141,s. 89) samt när den försäkrade själv bad om att få en rehabiliteringsplan. 

Denna rehabiliteringsplan skulle efter att den var upprättad sändas till 

försäkringskassan inom åtta veckor från det att den försäkrades sjukdom hade 

påbörjats.
29

 Om man inte har en anställning gäller framförallt 5 § lagen (1962:381) 

om allmän försäkring. I detta lagrum ges försäkringskassan ett allmänt ansvar där den 

försäkrandes behov av rehabilitering ska klarläggas. Syftet är att så tidigt som möjligt 

vidta de åtgärder som behövs för att rehabiliteringen ska bli så effektiv som möjligt.
30

 

                                                 
28 Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning . Promemoria socialdepartementet. 
29 Prop. 1990/91:141 s. 45 Eller  AFL 22kap 3§ 
30 Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning: Promemoria socialdepartementet. s 8 
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I denna inledande fas trycker man även på att man som arbetsgivare skall samråda 

med den fackorganisation som är berörd om det är så att arbetstagaren medger detta.
31

 

Förhandlingsskyldighet föreligger då enligt 11 § och 13 § lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet. 

 

Trots att man har tagit bort arbetsgivarens ansvar att utforma en rehabiliteringsplan 

slår man fortfarande fast vid att arbetsgivaren har ett stort ansvar att upptäcka och 

vidta åtgärder så snabbt som möjligt när den anställde har varit frånvarande på grund 

av sjukdom. Detta framhävs i praxis och förarbeten nu senast i Rehabiliteringskedjan 

prop. 2007/08:136. I arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:1 är arbetsgivarens 

ansvar preciserar att hon eller han så tidigt som möjligt ska agera för att arbetsanpassa 

och rehabilitera de arbetstagare som är i behov av detta 
32

 

 

 Åtgärder bör därför göras vid följande tillfällen: 

* När den anställde på grund av sjukdom eller anmäld arbetsskada har varit helt eller 

delvis frånvarande från arbetet mer än fyra veckor i följd. 

* Vid upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom. 

* När den anställde själv begär det.
33

 

 
Arbetsgivarens nuvarande skyldighet efter den 1 juli 2007 är att lämna de uppgifter 

som behövs för att klarlägga arbetstagarens rehabiliteringsbehov. Det i form av:  

 

 Information om den anställdes arbetsuppgifter 

 Möjlighet till arbetsanpassning  

 Möjlighet till rehabiliteringsinsatser 

 Möjlighet till omplacering.
34 

 

Lagen ändrades eftersom lagstiftaren ansåg att arbetsgivaren inte levde upp till syftet 

att effektivisera och påskynda rehabiliteringsprocessen. Det visade sig att 

rehabiliteringsutredningarna inte kom in i tid och försäkringskassan fick mycket mer 

                                                 
31  22 kap, 3 § 5st lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
32 AFS 1994:1 5 § 
33 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2 upplagan 2009, s. 110. 
34Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2 upplagan 2009 s. 109. 
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arbete med att påminna arbetsgivaren att sända in rehabiliteringsplanen. Samtidigt 

som det ansågs i förarbetarna att arbetsgivaren inte alltid hade den expertis för att 

kunna bedöma rehabiliteringsbehovet.
35

 Trots denna ändring av lagen har 

arbetsgivaren fortfarande ett stort ansvar i rehabiliteringsprocessen. 

 

5.2 Arbetstagarens ansvar 

 
För att man ska uppnå ett bra resultat i rehabiliteringsprocessen så gäller det att 

arbetstagaren själv är engagerad och tar sitt ansvar. Enligt 22 kapitlet 4 § lagen 

(1962:381) om allmän försäkring ska den försäkrade personen lämna de upplysningar 

som behövs för att klarlägga dennes behov av rehabilitering och efter bästa förmåga 

aktivt medverka i rehabiliteringen 

 

Den 1 januari 2009 har reglerna kring arbetsgivarens ansvar att lämna upplysning till 

försäkringskassan fått en delvis ny utformning. Arbetstagaren ska lämna ett utlåtande 

från arbetsgivaren där arbetsgivaren preciserar hur arbetstagarens arbetsförmåga 

skulle kunna tas tillvara inom arbetsgivarens verksamhet. Detta genom att 

arbetsanpassa, rehabilitera och omplacera. Det är egentligen samma uppgifter som 

arbetsgivaren på uppmaning från försäkringskassan ska lämna enligt 22 kapitlet 3 § 

lagen (1962:381) om allmän försäkring . Syftet med denna utformning är att man vill 

ha in dessa uppgifter så tidigt som möjligt i sjukskrivningsfallet för att kunna göra en 

bedömning av sjukpenningsrätten enligt rehabiliteringskedjan. Samtidigt som 

lagstiftaren vill att arbetstagaren ska tillvarata sin arbetsförmåga genom att själv aktivt 

efterfråga lösningar på arbetsplatsen. Uppgifterna som sedan skickas in till 

försäkringskassan ska vara i samråden mellan arbetstagare och arbetsgivare.
36

 

 

Om den sjukskrivne arbetstagaren vill erhålla ersättning för sin sjukdom gäller att hon 

eller han lämna en skriftlig försäkran till Försäkringskassan. I denna ska arbetstagaren 

lämna uppgifter om sjukdomen samt en beskrivning av de arbetsuppgifter som 

arbetstagaren har och en bedömning av vad arbetstagaren själv kunna utföra för 

arbete. Denna försäkran som arbetstagaren lämnar in ska vara på heder och samvete. 

                                                 
35 Prop. 2006/07 s. 59. 
36Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering.2 upplagan 2009. s 109ff. 
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22 kapitlet 8 § 1 stycket lag (1962:381) om allmänförsäkring. Senast den sjunde 

dagen från och med sjukskrivningsdagen ska den sjukskrivne styrka sin nedsatta 

arbetsförmåga genom ett läkarintyg.
37

  

 

I vissa fall kan Försäkringskassan begära ytterligare en skriftlig försäkran som avser 

en beskrivning av arbetstagarens särskilda nedsatta arbetsförmåga samt att den ska 

vara utförligare än den som nämns i första stycket samma paragraf på grund av sin 

sjukdom. 22 kapitlet 8 § 3 stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Visar det 

sig att arbetstagaren utan giltig anledning vägra lämna den information som 

försäkringskassan begär för att kunna klargöra rehabiliteringsbehovet eller att 

arbetstagaren av någon anledning vägrar att delta i de rehabiliteringsåtgärder som har 

tilldelats, kan hon eller han drabbas av ekonomiska sanktioner. Det kan innebära att 

rehabiliteringsersättningen blir nedsatt eller i värsta fall utgår helt.
38

  

 

5.3 Försäkringskassans ansvar 

Försäkringskassan är en myndighet som ansvarar över stora delar av vårt 

trygghetssystem. Allt från pensioner för äldre, familjer och föräldraförsäkring samt till 

sjuka med nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan är det organ som beslutar om 

rätten till ersättning samt samordnar de resurser som behövs för att stödja de som är 

sjukskrivna så att de snabbt kan återgå till arbete.
39

 

Försäkringskassan har ett ansvar i att samordna de insatser som behövs för att den 

sjuke ska kunna återgå till arbete eller kunna söka nytt arbete. Detta sker genom att 

försäkringskassan gör en rehabiliteringsutredning. För att utredningen skall bli så bra 

som möjligt behöver försäkringskassan information från den sjuke samt från 

arbetsgivaren och läkaren. 

 

För att göra en bedömning av arbetstagaren som är sjukskriven om dennes 

arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdomen eller om det behövs 

ytterligare utredningsåtgärder eller rehabilitering har försäkringskassan rätt att begära 

                                                 
37 22 kapitlet 8 § lagen ( 1962:381) om allmänförsäkring. 
38 Vahlne Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till 

arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv,2009 s. 77ff. 
39 http://www.forsakringskassan.se/omfk. 2010-03-05 

http://www.forsakringskassan.se/omfk
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ett avstämningsmöte, ett speciellt möte för att göra en bedömning av hennes eller hans 

medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av möjligheter till rehabilitering.
40

        

 

6. Genomförandet av rehabilitering 
 
För att rehabiliteringen ska kunna genomföras har arbetsgivare, försäkringskassan och 

arbetstagaren vissa skyldigheter. Det är viktigt att det finns samverkan mellan dessa 

aktörer och att ansvarsfördelningen är tydlig. Under genomförandet av 

rehabiliteringen är det av stor vikt att arbetstagaren deltar aktivt för att syftet med 

rehabiliteringen ska uppnås.  

 

 

6.1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

 

När rehabiliteringen ska genomföras är det arbetsgivarens skyldighet att undersöka 

vilka åtgärder som hon eller han kan genomföra på arbetsplatsen. Som jag nämnde 

tidigare har arbetsgivaren skyldighet att bedriva en lämplig rehabiliterings och 

arbetsanpassad verksamhet. Det kan vara i form av att anskaffa tekniska hjälpmedel 

och särskilda arbetsredskap för arbetstagaren så att den kan klara av de 

arbetsuppgifterna som hon eller han i vanliga fall brukar utföra eller för att återgå till 

annat arbete i verksamheten. 
41

 

 

Vid individuell arbetsanpassning är syftet att arbetstagaren ska kunna återgå till 

tidigare arbetsuppgifter eller att en viss arbetsanpassning görs så att arbetstagaren kan 

återgå till annat arbete inom organisationen.
42

 Det som bör understrykas är att man 

ska se till arbetstagarens särskilda förutsättningar både vad gäller den fysiska och den 

psykiska faktorn. Det kan man göra genom att se över organisationen och 

arbetsfördelningen. Viss arbetsanpassning kan genomföras genom att man tittar på 

arbetsgruppen och dens sammansättning. Det är en faktor som kopplas till ohälsa en 

annan faktor som kan bidra till ökad välbefinnande är att justera arbetstiderna. Allt 

beror givetvis på vad det är som ligger till grund för att arbetstagaren är sjukskriven. 

                                                 
40 22 kapitlet 8a § 1 stycket lag (1962:381) om allmän försäkring. 
41

 Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning. Promemoria, socialdepartementet.  
Regeringskansliet, 2006, s.10. 
42 Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning, Promemoria, Socialdepartementet, 2006, s.10. 
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Vissa åtgärder i form av informationsinsatser, arbetsträning eller arbetsprövning kan 

också behöva vidtas. I vissa fall kan arbetsgivaren behöva bereda andra 

arbetsuppgifter för den anställda, men detta ska självklart ske inom ramen för 

anställningen.
43

 

 

 För att säkerställa att arbetsgivaren vidtar dessa åtgärder har man i och med 

rehabiliteringskedjan infört en tidsgräns. Från och med den 91 sjukfrånvaro dagen, 

ska arbetsgivaren se om man efter omplacering, medicinsk rehabilitering eller annan 

arbetslivsinriktad rehabilitering utreda om arbetstagaren kan försörja sig genom annat 

arbete hos arbetsgivaren. Enligt kapitel 3, 7 § lag (1962:381)om allmän försäkring.  

Detta menar regeringen kommer medföra att många personer kan återgå i arbete 

tidigare än vad som har varit innan.
44

 Vad som kan vara värt att nämna är att 

arbetstagaren har rätt att få ledigt för att prova på annat arbete genom lagen Lag 

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

 

Om rehabiliteringens åtgärderna syftar till något annat än att komma tillbaka till den 

egna arbetsplatsen så har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren. Detta har 

Arbetsdomstolen slagit fast vid i domen 1993 nr 42 där två elmontörer sades upp av 

ett litet elinstallationsföretag på grund av sjukdom då de inte kunde återgå till 

traditionellt installationsarbete i företaget. Vid tidpunkten hade de båda installatörerna 

en pågående rehabilitering. Arbetstagarorganisationen menade i detta fall att 

arbetsgivaren inte hade utrett att försöka omplacera arbetstagarna och att 

arbetsgivaren skulle förändra sin verksamhet så att arbetstagarna skulle kunna få nytt 

arbete på företaget. Arbetstagarorganisationen ville därmed ogiltigförklara 

uppsägningarna. Arbetsdomstolen förklara i domen att arbetsgivaren måste överväga 

omorganisering av organisationen för att se möjligheten att ge den anställda 

arbetsuppgifter så att den kan stanna kvar i anställningen. I detta fall fanns 

arbetsuppgifter som de anställda hade möjlighet att utföra men då arbetsplatsen enbart 

hade fem anställda ansåg arbetsdomstolen att det inte var rimligt att kräva ändrad 

arbetsorganisation eller omfördelning av arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har rätt att 

bestämma över sin verksamhet och är därför inte skyldig att utvidga sin verksamhet 

för att säkra arbetstagarnas anställning. Vidare gör arbetsdomstolen ett uttalande om 

                                                 
43 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering.2 upplagan 2009. s 
44  Prop. 2007/08:36 s 96. 
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att uppsägning inte få ske om den anställda uppbär sjukpenning och är under 

rehabilitering som syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå till sin anställning eller 

om situationen är oklar. De två elmontörer som sades upp, var under rehabilitering 

men syftet med rehabiliteringen var inriktat mot andra arbetsuppgifter än de som 

fanns på företaget. Uppsägningen var därmed giltig och förbundets talan avslogs. 

 

6.2 Arbetstagarens ansvar 

 
När rehabiliteringen har startat läggs vikten mer på arbetstagaren. Det är nu mycket 

upp till den sjukskrivna att det skall bli en god och effektiv rehabilitering. I 22 kapitlet 

4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Är det preciserat att arbetstagaren efter 

bästa förmåga ska medverka aktivt för att det ska bli en effektiv rehabilitering. 

 Man kan säga att skyldigheterna består av två delar. Det är delvis kravet att lämna ut 

den information som behövs för att försäkringskassan ska kunna göra en bedömning 

av rehabiliteringsbehovet. Det andra kravet är att aktivt delta i de 

rehabiliteringsåtgärder som har tilldelats den som är sjukskrien.  

 

Som arbetstagare är du skyldig att: 

 Lämna de upplysningar som krävs för att ditt behov av rehabilitering ska 

klarläggas. 

 Du ska delta i utredningen och planeringen av en lämplig rehabilitering. 

 Efter bästa förmåga delta aktivt i rehabiliteringen. 

 Om det skulle uppstå ändrade förhållanden, som påverkar rehabiliteringen 

eller den ersättning som du erhåller ska detta meddelas till försäkringskassan.
45

 

 

Efter det att arbetstagaren har varit sjukskriven i mer än 180 dagar kommer 

försäkringskassan göra en bedömning för att se om hon eller han har sådan förmåga 

att hon eller han kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära 

arbetsmarknaden.
46

 

 

Som jag nämnde tidigare så kan sanktion mot arbetstagaren förekomma om det visar 

sig att arbetstagaren inte följer dessa ovanstående regler. Dels att 

                                                 
45Vahlne, Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till 

arbetslivet i ett flerdisiplinärt perspektiv.2009.s 77ff. 
46 3 kapitlet 5 stycket 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
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rehabiliteringsersättningen kan bli indragen helt eller delvis men följden kan också bli 

att arbetstagaren förlorar sin rätt till stödjande åtgärder som ingår i det så kallade 

förstärkta anställningsskyddet 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Risken är 

då stor att arbetsgivaren kan ha saklig grund för uppsägning.
47

  

 

 

6.3 Försäkringskassans ansvar 

 
Under sjukskrivningsperioden ska Försäkringskassan, när det finns skäl till det 

undersöka om det finns möjlighet att den sjukskrivna skulle kunna försörja sig själv 

helt eller delvis genom att arbeta
48

.  

 

Under själva sjukskrivningsperioden har försäkringskassan rätt att infordra utlåtande 

av viss läkare eller annan sakkunnig person för att kunna göra en rätt bedömning av 

den sjukskrivna så att den kan få rätt ersättning eller åtgärder. Samtidigt kan 

försäkringskassans handläggare söka mer information genom den försäkrade själv, 

hos arbetstagarens arbetsgivare eller genom att fråga någon annan som kan tänkas 

kunna lämna relevanta uppgifter. Försäkringskassan har också möjlighet att besöka 

den försäkrade för att kunna göra en bra bedömning.
49

  

 

För att klarlägga i vilken mån den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt kan 

Försäkringskassan kalla den sjukskrivne till avstämningsmöte om det finns behov av 

detta. Meningen med avstämningsmötet är att kartlägga vad det är för resurser som 

behövs för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbete. Vid ett så kallat 

avstämningsmöte ska övriga inblandade aktörer medverka till exempel arbetstagarens 

arbetsgivare och den läkare som har sjukskrivit personen i fråga.
50 

 

 

 

6.3.1 Avstämningsmöte 

 

                                                 
47 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.47 
48 22 kapitlet 8a § lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
49 22 kapitlet 8a § 1p 2p 3p lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
50 Prop. 2006/07:59 s 24. 



 20 

För att planera de rehabiliteringsinsatser som behövs för varje enskilt fall kallar 

försäkringskassan till ett avstämningsmöte där man kartlägger de behov som behövs 

för att rehabiliterings en skall bli så effektiv som möjligt. Vid tillfället kommer den 

som är sjuk, läkare, försäkringskassan och arbetsgivare att delta och/eller 

arbetsförmedlingen samt andra som har betydelse för rehabiliteringen. Genom att 

samordna dessa aktörer är syftet att hitta den bästa möjliga lösningen för att den sjuka 

skall kunna återgå till arbete.
51

 

 

6.3.2 Rehabiliteringsplan för återgång till arbete. 

Visar det sig att den utredningen som försäkringskassan har gjort ligger till grund för 

en rehabilitering kommer en Plan för återgång av arbete att göras. Detta görs 

tillsammans med de aktörer som är berörda så som arbetsgivare, läkare och 

företagshälsovård. Planen skall beskriva. 

* De insatser som behövs för att den sjuke ska kunna komma tillbaka till arbete 

* En tidsplan när rehabiliteringen skall börja samt när den förväntas avslutas. 

* Vem som ansvarar för de olika insatserna. 

* Delmål och mål med rehabiliteringen. 

Underlagen som ligger till grund för planen är de uppgifter som lämnas från läkare, 

arbetsgivaren samt den sjukas individuella uppfattning om henne eller hans situation 

och möjlighet till att återgå till arbete.
52 

 

 

 

 

7. Slutförande av rehabilitering 
 

                                                 
51 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Reh

abilitering.pdf.  2010-03-05. 
52 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Reh

abilitering.pdf 2010-03-05 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
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Syftet med arbetslivsinriktad rehabilitering är att den som var sjuk/sjukskriven ska 

lämna denna roll och återgå till arbetslivet
53

. När arbetstagaren har genomgått 

rehabiliteringen och den är slutförd finns det ingen direkt lag som påvisar hur och om 

man ska gå vidare. Eftersom varje sjukdomsfall är unikt bör man ta tillvara på den 

kunskap som man får efter det att rehabiliteringsprocessen är slutförd. Det är främst 

arbetsgivaren som har vins i att begrunda processen och de olika åtgärder som gjorts 

för att ta med sig det vid eventuella framtida rehabiliteringsfall. Denna kunskap är 

viktig i det fortsatta utvecklandet av ett förebyggande rehabiliterings- och 

arbetsmiljöarbete.
54

 

 

7.1 Arbetsgivarens ansvar 

 
När rehabiliteringen av arbetstagaren är slutförd och arbetstagaren är tillbaka till 

arbete har de olika aktörerna lyckats! Efter ofta en lång process brukar man i 

normalfall göra en utvärdering, men det finns inga klara regler som säger att man bör 

eller måste göra det efter att någon är färdig med sin rehabilitering. För att behålla 

kunskapen och ta lärdom av den process som både arbetsgivare och arbetstagare har 

genomgått är det av stor vikt att dokumentera detta på något sätt. Arbetsgivaren har 

enligt 9 § Arbetsmiljöverkets föreskrift 1994:1 rekommendationer att årligen följa upp 

sin verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering. Här påvisas att arbetsgivaren 

ska göra de ändringar som föranletts av uppföljningsresultatet. Dessa ändringar görs 

för att få ett bra underlag till förbättringar, samt vidare idéer till nya metoder, 

arbetshjälpmedel och tekniskutrustning. 
55

  Visar det sig trots allt att arbetstagaren inte 

kan återgå till arbetet efter arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar så 

återstår det endast att arbetsgivaren avsluta arbetstagarens anställning. 

 

 

 

7.1.1 Saklig grund för uppsägning 

                                                 
53Vahlne, Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till 

arbetslivet i ett flerdisiplinärt perspektiv, 2009 s. 119. 
54Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2 upplagan, 2009, s. 112. 

  
55 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 2 upplagan, 2009, s. 120. 
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 I 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd finner man att saklig grund 

för uppsägning inte är skälig om man kan begära av arbetsgivaren att bereda annat 

arbete. Det som skrivs i förarbetena är i princip att uppsägning bör vara den sista 

åtgärden, då man som arbetsgivare skall försöka tömma ut alla andra möjligheter allt 

för att undvika en uppsägning. 

 

Omplaceringsskyldigheten gäller i båda fallen av uppsägning då det är hänfört till 

personliga skäl, samt när det gäller arbetsbrist. Det som är viktigt att veta är att det är 

arbetsgivaren som har bevisbördan vad gäller de faktorerna som åberopas till grund 

för uppsägningen. Och visar det sig oklart huruvida en omplacering kunnat ske måste 

slutsatsen ofta bli att omplaceringsskyldigheten inte är fullgjord. Detta har 

Arbetsdomstolen uttalat sig ibland annat dom (1999 nr 10). 

 

Det som går att utläsa av förarbetena är att arbetsgivaren har som huvudregel att i 

första hand utreda om det finns något arbete som är likvärdigt det arbetstagaren har 

haft innan, och därefter kunna erbjuda det. Visar det sig att detta inte finns ska 

arbetsgivaren undersöka om det kan ordnas en ny anställning inom företaget. 

Arbetsgivaren är alltså skyldig till att utreda de möjligheter som finns, men hon eller 

han är inte skyldig att flytta på någon annan eller att ordna en ny befattning. 

Stora arbetsgivare som myndigheter och kommuner har skyldighet att se över alla sina 

verksamhetsområden när det gäller omplaceringar. Det är samma villkor för företag 

med flera driftsenheter nämligen att man ska utreda samtliga möjligheter. (AD 1988 

nr 82). Emellertid gäller inte omplaceringsskyldigheten till annat företag även om det 

skulle ingå i samma koncern.
56

 I ett uppmärksammat fall från Arbetsdomstolen 

underkände AD en uppsägning av arbetstagare med belastningsskador. Arbetsgivaren 

menade att han hade uttömt alla möjligheter att omplacera arbetstagaren. Det visade 

sig att arbetsgivaren hanterade omplaceringsfrågan utan att arbetstagaren hade fått 

medverka samt utan kännedom om arbetstagarens aktuella arbetsförmåga och intresse. 

Arbetsdomstolen fann därmed det oklart om arbetsgivaren hade fullgjort sin 

                                                 
56 SOU 2006:107 s.162 
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omplacerings skyldighet vilket gjorde att det inte ansågs föreligga någon sakliggrund 

för uppsägning
57

 

 

7.2 Arbetstagarens ansvar 

 
När arbetstagaren är färdigrehabiliterad återstå det för hon eller han att återgå till sitt 

arbete eller beroende på rehabiliteringens syfte återgå till något arbete. I många fall 

lämnas den som är färdigrehabiliterad utan stöd på sin arbetsplats. Något som är en 

underskattad rehabiliteringsfaktor är arbetsmiljön och arbetskamraterna. Det sociala 

stöd som arbetstagaren kan få av arbetskamrater på arbetsplatsen kan vara en 

avgörande faktor till att rehabiliteringen lyckas och att arbetstagaren får behålla sin 

hälsa. 

 

 Det kan många gånger vara påfrestande att återgå till sin gamla arbetsplats efter en 

lång tids frånvaro och det är därför av stor vikt att chefer men framför allt 

medarbetarna har kunskap i hur deras bemötande kan påverka den som kommer 

tillbaka efter att blivit rehabiliterad.
58

  

 

Jag vill även i denna slutliga fas understryka vikten av den erfarenhet som 

arbetstagaren har med sig efter genomgått rehabilitering. Både arbetsgivare och 

försäkringskassan kan dra nytta av den upplevelse och de åtgärder som har satts in i 

det specifika fallet allt för att ta med sig den kunskapen till nästkommande fall. 

Har det visat sig att arbetstagaren inte har fullgjort sin del av rehabiliteringen så kan 

det finnas skäl för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren.  

 

 

7.3 Försäkringskassans ansvar 

 
Försäkringskassan har i och med rehabiliteringskedjan fått tidpunkter då den 

sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot den reguljära arbetsmarknaden och inte 

bara gentemot arbetsgivaren. Detta sker mellan dag 181 som personen har varit 

sjukskriven och den 365 dagen.
59

 Härefter var det tidigare inga skäl till att skuta upp 

                                                 
57 AD 1998 nr 13. 
58 Günzel, Mats & Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering.2 upplagan 2009 .s 134 
59 Lag och avtal, nr. 6.11 juni 2009. 
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bedömningen av arbetsförmågan. Denna tidsgräns har nu ändrats från och med 1 

januari 2010, och innebär att prövningen mot arbetsmarknaden kan skjutas upp om det 

skulle visa vara oskäligt att göra en sådan prövning av den sjukskrivne med hänsyn 

till dennes situation. Denna bedömning har framför allt att göra med rätten till 

ersättning, men har samtidigt inverkan i rehabiliteringsprocessen. 

 

När rehabiliteringen är slutförd och den sjukskrivna kan gå tillbaka till sin anställning 

finns det inget enligt lag som försäkringskassan ska göra. Alla fall ter sig inte så enkla 

att de efter upprättad rehabiliteringsplan når sitt mål. En sjukdomsbild kan ändra sig 

över tid, vilket gör att försäkringskassan kan ha anledning att kalla till ytterligare 

avstämningsmöte för att uppdatera rehabiliteringsplanen. Detta innebär en ny tidsplan 

med nya förutsättningar. 

 

8. Sanktioner 

 
Som jag nämnt tidigare i mitt arbete finns det sanktioner gentemot arbetstagaren om 

det är så att hon eller han inte deltar i de sjukvårdande eller yrkesutbildande åtgärder 

som sätts in i syfte att rehabilitera arbetstagaren i fråga. Detta sker genom att 

ersättningen dras ner eller uteblir helt
60

. Vi vet vid det här laget att arbetsgivarens 

skyldighet angående rehabilitering står preciserat i arbetsmiljölagen (1977:1160) och i 

lagen (1962:381) om allmän försäkring. Arbetsgivaren har stora möjligheter att 

utveckla sitt rehabiliterings arbete efter de förutsättningar som finns i den enskilda 

organisationen. Arbetsmiljölagen ger inga direkta direktiv hur man ska arbeta med 

rehabilitering utan endast att arbetsgivaren sak bedriva rehabiliteringsarbete.
61

  

 

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som ser till att arbetsmiljölagen och 

föreskrifter följs. Deras huvudsakliga syfte är att se till att ohälsa och olyckor på 

arbetsplatsen förebyggs. När det kommer till rehabilitering och andra 

arbetsmiljöåtgärder går de inte in i enskilda fall, utan ser i stället till arbetsgivaren och 

vilka rutiner de har. Däremot kan det vara enskilda fall som gör att arbetsmiljöverket 

får upp ögonen på en enskild organisation eller företag som gör att men tittar mer 

                                                 
60 Vahlne, Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 

till arbetslivet i ett flerdisiplinärt perspektiv.2009 s 78. 
61

 3 kap 2a § tredje stycket arbetsmiljölagen.  
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noga på just det företaget och deras rutiner.  Visar det sig att efter arbetsmiljöverket 

ställt krav till vad som behövs ses över och arbetsgivaren ignorera detta, finns det 

möjlighet för arbetsmiljöverket att tilldela vite.
62

 

 

8. Könsperspektiv på rehabilitering 

 
Som i många andra sammanhang är det skillnad mellan män och kvinnor. När det 

kommer till ohälsa och sjukfrånvaro är detta inget undantag. Lotta Vahlne Westerhäll 

problematiserar detta i sin bok Arbetsoförmåga. Förutom att det finns stora skillnader 

mellan män och kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro tar hon upp fyra andra kriterier som 

har inverkan. Det har visat sig att det finns skillnad i vart man bor, utbildningsnivå, 

födelseland och medborgarskapsland. Det som poängteras är dock att 

genusperspektivet är en faktor som slår igenom alla de andra faktorerna. Det har visat 

sig att kvinnors ohälsa och frånvaro är mer omfattande än mäns. Sedan slutet av 1970-

talet har förvärvsarbetande kvinnors sjuktal ökat. Det som kan vara värt att veta är att 

orsaken till sjukskrivningarna skiljer sig åt. Den stora delen av sjukfrånvaro bland 

kvinnor är relaterade till graviditet men dessa är dock korta i jämförelse med dem som 

är relaterade till psykisk ohälsa, vilket har varit den största orsaken till ohälsa bland 

kvinnor. Enligt en studie som gjordes 1993 vårdades dubbelt så många kvinnor än 

män i åldrarna 25-44 år på sjukhus. 
63

 

 

Det som framstår av undersökningar är att arbetslivet är påtagligt könssegregerat, det 

vill säga att kvinnor arbetar på arbetsplatser med flest kvinnor och män arbetar på 

arbetsplatser som är mansdominerade. På 1990-talet när vi befann oss i en 

lågkonjunktur var det de kvinnliga arbetsplatserna som tog mest skada då det är där 

man ofta drar ner på resurserna. Till skillnad från de mansdominerade arbetsplatserna 

där man sällan riktar sig mot andra människor, utan mot maskiner. Detta tror man 

vara en av orsakerna till att de svenska kvinnornas försämrade hälsa under 1990-

talet.
64

 

 

                                                 
62 Ann Eriksson, Arbetsmiljöverket. 
63 Vahlne Westerhäll, Lotta (red). Arbets(o)förmåga-ur ett mångdisciplinärt perspektiv. 2008, s.155 ff. 
64 Vahlne, Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 

till arbetslivet i ett flerdisiplinärt perspektiv.2009 s 42 
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Genom den genusforskning som har gjorts har det visat sig att män och kvinnor har 

generaliserats. Kvinnor och män har till exempel inte samma symptom när det 

kommer till hjärtinfarkt. Studier har också visat, trots många gånger att kvinnor har en 

sämre prognos, så förefaller det sig så att de har behandlats mer passivt än var män 

har. Detta fenomen speglar också av sig i rehabiliteringsprocessen. Forskare har 

försökt förstå varför män rehabiliteras tillbaka till arbetslivet mer än vad kvinnor 

gör
65

. 

 

I en undersökning som är utförd av Christina Ahlgren och Anne Hammarström kan 

jag ta del av hur rehabiliteringsprocessen uppfattades av de olika aktörerna från 

försäkringskassan, läkarna och klienterna. Det visade sig att diagnoser skapades och 

tolkades som arbetsrelaterade för män men inte hos kvinnor, samt att 

förhandlingsprocessen till att återgå till arbete och rehabilitering blev olika beroende 

på om du var man eller kvinna. Detta förklarar man genom att det finns 

samhällsrelaterade skillnader. Som att män överlag har en starkare ställning på 

arbetsmarknaden än vad kvinnor har då de tar ett större ansvar över hus, hem och 

omvårdnadsarbete. Och att detta i sin tur speglar av sig i rehabiliteringssituationen då 

kvinnor ofta lägger in den aspekten vid rehabilitering. Kvinnors orsak till sjukdom var 

ofta arbetsrelaterade, men de agerade ofta som den som var ansvarig vårdgivare och 

ansvarig för relationer.
66

 

 

Där det fanns en klar diagnos för skadan visade det sig att läkaren och den skadade 

fick en bra kontakt och relation för sitt samarbete. Skador som däremot var svåra att 

sätta diagnoser på visade att relationen mellan den med funktionshinder fick en sämre 

relation där läkaren inte hade samma förtroende för sin klient. Den medicinska 

osäkerheten är en stor faktor till hur läkaren uppfattar sin patient. I granskning som 

har gjorts är det två tredjedelar av de patienter som karaktäriseras som svåra att 

bedöma vara kvinnor.
67
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Slutsatser som har dragits av forskningen som har gjorts är att den support som män 

fick av läkaren samt misstron som kvinnor fick i samma situation speglar av sig i 

rehabiliteringsprocessen. Summan av detta leder till att männen är de som favoriseras 

av systemet.
68

  

 

 

9. Vad säger EU om rehabilitering 
 

Sverige blev den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen. I och med 

inträdandet i unionen blev Sverige skyldig att följa EG- lagstiftningen. Det innebar att 

flera författningar skulle och skall anpassas till vad som gäller inom EU.
69

 

 

  

EG utfärdade ett ramdirektiv 1989, direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet.    

Syftet med direktivet är att säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen.
70

 

 

Bakgrunden till detta är att medlemsländernas arbetarskyddslagstiftning varierar i hög 

grad och behöver förbättras. Rådet menar att vissa nationella bestämmelser kan leda 

till skilda skyddsnivåer och utgöra konkurrens på bekostnad av säkerhet och hälsa.
71

 

 

Direktivet utger minimiregler, vilket innebär att det inte skall ske någon sänkning av 

skyddsnivåerna som redan har uppnåtts av de olika medlemsstaterna. Då 

medlemsstaterna redan i och med upprättandet av europeiska ekonomiska 

gemenskapen förbinder sig att gynna förbättringar inom detta område och samtidigt 

bibehålla den uppnådda standarden.
72

 

 

I artikel 5.1 hittar vi arbetsgivarens ansvar vilket innebär att hon eller han har det 

övergripande ansvaret vad gäller arbetsmiljön. Det åligger arbetsgivaren att se till att 

det finns så få risker som möjligt i arbetstagarens arbetsmiljö. Arbetsgivaren är också 

                                                 
68 Vahlne, Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan, Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering 
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71 Rådets direktiv. 89/391/EEG.s1 
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skyldig att värna om arbetstagarerens säkerhet och hälsa i alla avseenden som är 

förknippade med arbetet. Det som är av stor vikt här är att arbetsgivaren skall anpassa 

arbetet till den enskilde. 

 

Ramdirektivet har genomförts i svensk rätt genom bestämmelserna i arbetsmiljölagen 

och föreskrifter som är utfärdade av arbetsmiljöverket.
73

 

 

 

9.1 Sociala stadgan 

 

Den sociala stadgan även kallad Stadgan om arbetstagares grundläggande sociala 

rättigheter, är ett politiskt instrument som innerhåller moraliska skyldigheter som 

medlemsländerna ska respektera. Den omfattar sociala rättigheter inom 

arbetsmarknad, yrkesutbildning, socialt skydd, lika möjligheter samt hälsa och 

säkerhet i arbetet. Kommissionen har som uppgift att lägga fram lagförslag ur 

stadgans innehåll som direkt kan omsättas i rättsakter.
74

 

 

För att koppla samman mitt område av rehabilitering har jag valt att belysa vissa av de 

punkter som finns i den sociala stadgan. 

I del 1 i den sociala stadgan slår man fasta på att alla har rätt till att ta del av åtgärder 

som kan bidra till bästa möjliga hälsotillstånd, och att alla arbetstagare har rätt till 

social trygghet.
75

 I andra delen av den sociala stadgan åtar sig parterna att binda sig 

till förpliktelse angående Rätt till arbete för att trygga den enskildes rätt till arbete. 

Syftet med punkterna ett och två är att arbetstagarna ska kunna uppnå och bibehålla 

en så hög sysselsättningsnivå att arbetstagaren kan förtjäna sitt uppehälle. Under 

Artikel 1, Rätt till arbete är det första gången som jag stöter på rehabilitering. Parterna 

förpliktar sig att tillhandahålla eller underlätta nödvändig yrkesvägledning, 

yrkesutbildning och rehabilitering. Vidare i artikel 10  p.4. åtar sig parterna att vid 

behov få till stånd eller främja särskilda åtgärder för rehabilitering och återanpassning 

till arbetslivet av långtidsarbetslösa. 

 

                                                 
73 Ibid. s. 205 
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 http://europa.eu/scadplus/glossary/social_charter_sv.htm  2 mars 2010 
75 Europeisk social stadga (reviderad) Strasbourg den 3 maj 1996 p. 22 & 23 
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När det kommer till personer med funktionshinder förbinder sig parterna särskilt att 

trygga dessas rättigheter för att de ska kunna vara oberoende och ha ett deltagande i 

samhällslivet. Detta genom att oberoende av deras funktionshinder eller ålder bereda 

undervisning och yrkesutbildning när det är möjligt inom ramen för det allmänna 

systemet. När det inte finns möjlighet här ska möjligheten ges inom statliga eller 

privata specialinstitutioner.
76

 Vidare för att trygga rätten för oberoende av 

funktionshindrade förbinder sig parterna att underlätta deras tillgångar till anställning. 

Detta genom att uppmuntra arbetsgivarna så att den med funktionshinder kan anställas 

och bibehålla sin tjänst i den normala arbetsmiljön. Det kan göras genom att anpassa 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen till deras behov eller genom att inrätta skyddat 

arbete anpassat till graden av funktionshinder. I vissa fall kan det krävas att 

stödfunktioner inrättas eller särskilda arbetsförmedlingsorgan.
77

 

 

Den sociala stadgan har tidigare inte haft någon direkt bindande rättsverkningar i 

nationell rätt. Efter Lissabonfördraget har den sociala stadgan fått samma tyngd som 

fördragen. Detta genom att man skrev in en bindande fras i texten där man angav att 

stadgan har samma rättsverkan som fördragen. 
78

 

 

10. Analys Slutdiskussion 
 

Jag har valt att presentera min slutdiskussion genom att se till de bakomliggande 

principerna angående rehabilitering som jag skrev om inledningsvis i mitt arbete. De 

principer jag utgår från är principen om arbetslinjen, principen om tidiga insatser, 

principen om helhetssyn, principen om renodling samt principen om samordning och 

samverkan. 

 

10.1 Principen om arbetslinjen 

 

Arbetslinjen bygger på en större förståelse om sjukskrivningarnas negativa effekter på 

samhället och individen samt att fokus skall ligga på aktiv rehabilitering i stället för 

passiva utbetalningar. Med utgångspunkt från arbetslinjen kan jag se att lagarna som 
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har koppling till rehabiliteringsprocessen är ständigt aktuella och under utveckling. 

Lagstiftaren har över tid gjort många förändringar som syftar till att den som är sjuk 

ska komma tillbaka i arbete snabbare och att kostnaden för staten därmed ska bli 

mindre i en direkt effekt av detta. Medvetenheten om att kostnaderna blir stora på 

samhället genom att folk inte är arbetsförda och att individen mår sämre av att inte 

arbeta är ett faktum. Valet att föra in rehabiliteringsstegen har enligt min mening gjort 

att man har problematiserat ersättningen på ett annat plan eftersom det nu finns 

stramare tidsramar för bedömning av arbetsförmågan. Försäkringskassan har fått mer 

exakta tidpunkter på att göra bedömning om arbetstagaren har rätt till ersättning 

samtidigt som bedömning om arbetsförmågan nu skall göras inte enbart utifrån 

arbetsgivaren utan också från hela arbetsmarknaden. Frågan återstår om dessa 

tidsaspekter har en positiv eller negativ verkan ur ett rehabiliteringssyfte.  

Samtidigt som gränserna har blivit mer tydliga för försäkringskassan kan jag få en 

känsla av att tidsramarna i sig kan bidra till en stressande effekt för den som är 

sjukskriven och är under rehabilitering 

 

10.2 Principen om tidiga insatser 

 

Forskning kring tidiga insatser vad gäller rehabilitering har varit motsägelsefull. Vissa 

forskare menar att det finns belägg för att tidiga insatser vid sjukdom kan resultera att 

arbetstagaren kommer fortare tillbaka i arbetet medan andra forskare påstår att det inte 

är så.
79

 Samtidigt som forskningen är motsägelsefull anser lagstiftaren att principen 

om tidiga insatser är den som är mest bärande av alla principerna vad gäller 

rehabilitering. Detta speglar sig i beslutet om att ta bort ansvaret för arbetsgivaren att 

utforma en rehabiliteringsplan. Det har visat sig att arbetsgivarna inte sände in 

rehabiliteringsutredningarna i tid till försäkringskassan, och detta innebar att 

försäkringskassan fick lägga ner mycket tid på att påminna arbetsgivarna. 

Anledningen till att dessa inte kom in i tid är enligt förarbetena att arbetsgivarna 

saknade den kunskap som behövdes för att kunna bedöma rehabiliteringsbehovet. 

Denna viktiga inledande start på rehabiliteringen drog därmed ut på tiden. Ansvaret 
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flyttades till Försäkringskassan som nu ska göra en rehabiliteringsutredning och 

utforma en rehabiliteringsplan som arbetsgivaren och arbetstagaren skall utgå ifrån, 

detta för att snabbare kunna på börja rehabiliteringen. Ytterligare en direkt koppling 

till vikten att sätta in tidiga insatser är 22 kapitlet 3 § lagen (1962:381) om 

allmänförsäkring när den fick en delvis ny utformning den 1 januari 2009. 

Arbetstagaren skall lämna ett utlåtande från arbetsgivaren där det skall preciseras hur 

arbetsförmågan skulle kunna tas tillvara på i verksamheten. Syftet är att snabbare få in 

uppgifter till försäkringskassan så att utredning kan påbörjas vad gäller rehabilitering 

samt om personen i fråga har rätt till ersättning. Eftersom ansvaret läggs på 

arbetstagaren att få ett utlåtande av arbetsgivaren, vill lagstiftaren att arbetstagaren ska 

få en mer delaktig roll att påverka på arbetsplatsen tillsammans med arbetsgivaren. 

Detta med förhoppning att arbetstagaren skall känna sig mer delaktig i processen 

vilket i sig ska ha en motiverande effekt. 

 

10.3 Principen om helhetssyn 

 

För att en person ska återfå arbetsförmågan och komma tillbaka till arbete ligger det 

av stor vikt att man har en helhetssyn genom hela processen. Focus ska läggas på den 

enskilda individen och hon eller hanns förutsättningar. I rehabiliteringssammanhang 

innebär denna princip att det inte enbart är den medicinska aspekten som ska beaktas 

utan även den enskilda personens sociala och ekonomiska förutsättningar. I stora drag 

ska hela individens livssituation beaktas både psykiska, fysiska, fysiologiska, 

socialmedicinska som arbetsmarknadsmässiga förutsättningar.
80

 

 Försäkringskassan har en stor möjlighet att göra denna helhetsbedömning efter det att 

arbetstagare och arbetsgivare har lämnat information som ger underlag till ett 

avstämningsmöte. Vid detta möte kan de olika aktörerna arbetsgivare, läkare med 

flera försöka gripa tag i hela arbetstagarens livssituation, och ge de bästa 

förutsättningarna för att arbetstagaren ska komma tillbaka till arbete. Arbetsgivaren i 

sin tur har detta ansvar redan från början i och med lagen (1977:1160) om arbetsmiljö. 

Där arbetsgivaren ska se hela arbetssituationen och ge förutsättningar för att anpassa 
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den som är sjukskriven. Det behöver inte enbart vara anskaffa av arbetsredskap utan 

också se till arbetsgruppen och arbetstider som kan ha påverkan för att arbetstagare 

ska kunna rehabiliteras. En grundläggande faktor för att helhetssynen ska ha verkan är 

att arbetstagaren lämnar de uppgifter som behövs, och att det finns ett förtroende 

mellan aktörerna så att även personliga sociala förutsättningar lyfts fram. Något som 

jag ser som ett problem är den forskning som jag har lagt fram i detta arbete vad gäller 

män och kvinnor i rehabiliteringssyfte. Det finns som jag ser det ett problem vad 

gäller läkarna och deras syn på helhetsbedömning eftersom man lägger negativa 

värderingar i kvinnans olika roller som hon tar förutom det i arbetslivet och som 

påverkar rehabiliteringens förutsättningar. Jag antar att det i flera fall kan vara så att 

läkarna inte har den kunskap som behövs för att se helheten av 

rehabiliteringsprocessen, vilket hade varit till fördel för både männen men framför allt 

för kvinnorna. 

 

10.4 Principen om renodling 
 

Denna princip kan jag framför allt koppla till den försäkringsrättsliga problematiken. 

Lagstiftaren har valt att förtydliga begreppen sjukdom och arbetsoförmåga med 3 

kapitlet 7 § lagen (1962:381) om allmänförsäkring. Resultatet av detta är att det blir 

svårare att ta hänsyn till andra kriterier än de som är rent medicinska när 

försäkringskassan ska göra en bedömning om sjukförsäkringsrättslig sjukdom och 

arbetsoförmåga föreligger.
81

 Detta har mer koppling till rätt till ersättning än 

rehabiliteringsprocessen, men samtidigt inverkar den eftersom den nu inte ser till hela 

människan utan istället lotsar in människor i olika fack. Detta upplever jag som 

motsägelsefullt om man ska utgå från tanken i helhetsprincipen. 

 

10.5 Principen om samordning och samverkan 
 

Vad gäller denna princip har lagstiftaren varit tydlig genom att tilldela 

försäkringskassan samordning och tillsynsansvar enlig lag (1962:381) om 

allmänförsäkring. Syftet är att försäkringskassan ska ha ett övergripande ansvar att 

sammanlänka de kontakter som behövs för att rehabiliteringen ska bli så effektiv som 
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möjligt. Något som kan vara problematiskt i detta sammanhang är övriga berörda 

organ som till exempel sjukvården och andra samhällsorgan eftersom de har egna 

individuella mål och strategier för rehabiliteringen. 

 

 Detta problem problematiserar Jan-Olof Lindell som har arbetat på 

Försäkringskassan som rehabiliteringssamordnare i 35 år. Han har sett en stor 

påverkan i hur framför allt landstingget samordnar sina resurser. Landstinget har 

tidigare satt samman arbetsgrupper med olika kompetenser som sjukgymnaster och 

läkare. Genom denna samverkan är det lättare att få tillstånd en rehabiliteringsplan där 

man får en större helhetsbild av vad som behövs för att rehabilitera individen. Nu har 

det skett omorganisering i verksamheten vilket har resulterat i att man nu inte har 

dessa grupper av expertis. Landstingets val av omorganisering och besparing har fått 

en negativ effekt på rehabiliteringsprocessen. Det är nu svårare för försäkringskassan 

att samordna de aktörer som behövs för att få till stånd en bra rehabilitering men 

framför allt drar det ut på tiden.  

 

Det som hade varit till fördel för rehabiliteringsprocessen är att regleringen kring de 

olika organen hade haft en mer tydlig rättsligreglering som syftar mer till samverkan 

och en helhetssyn. I dag finns det olika regelverk som styr rehabiliteringen i de olika 

verksamheterna som till exempel den medicinska, sociala och arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen.
82

 

 

10.6 Slutkommentar 

 

Rehabiliteringsprocessen är ett ämne som ständigt är under diskussion och utredning. 

Lagändringarna som görs har till syfte att snabbt få tillbaka den som är sjukskriven 

både utifrån individens eget välbefinnande samt för samhällsekonomin i stort.  

Som jag har lagt fram i denna uppsats är det försäkringskassan som har huvudansvaret 

i rehabiliteringsprocessen. Det vill säga att det är försäkringskassan som ska ha det 

övergripande ansvaret för att se till att de resurser som behövs strålar samman och 

samverkar för att individen ska få bästa möjlighet att kunna förvärvsarbeta. Det mera 
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aktiva arbetet i rehabiliteringsprocessen för att ge förutsättningar för individen så att 

den kan rehabiliteras ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen 

(1977:1160) skyldig att undersöka vilka åtgärder som behövs för att den som är 

sjukskriven ska kunna återgå till arbete. Även om detta står preciserat i 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets förordning så upplever jag att det finns allt 

för stora möjligheter för arbetsgivaren att inte ta sitt rehabiliteringsansvar på allvar. 

Grunden till detta påstående ligger i att det inte finns några direkta sanktioner som är 

kopplade till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.  

 

Under arbetets gång blir jag allt mer frustrerad över att arbetsgivaren ges möjligheter 

att inte behöver göra det yttersta för att arbetstagaren ska komma tillbaka till arbetet. 

Denna frustration ligger bland annat i som jag skrev innan att det inte finns några 

sanktioner om arbetsgivaren inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar. Det skulle i så fall 

vara om man har sagt upp en person och det går vidare till rättssak. Visar det sig där 

efter utredning att arbetsgivaren inte har uttömt alla möjligheter vad gäller 

omplacering och rehabilitering inom företaget så kan arbetsgivaren få 

betalningsföreläggande. 

 

 Jag ser också en risk med att oseriösa arbetsgivare kan arbeta mer passivt och vänta 

ut försäkringskassans bedömning av arbetstagarens förmåga att arbeta och att 

arbetstagaren då får se sig om efter arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Jag 

skulle vilja se någon slags form av påtryckningsmedel för att arbetsgivaren ska känna 

ett större ansvar. Samtidigt ser jag att det vore svårt eftersom alla arbetsgivare inte har 

samma ekonomiska förutsättningar. 

 

Den främsta förutsättningen för att den sjukskrivne ska rehabiliteras ligger som jag ser 

det i den enskilda individen. Tyvärr har kvinnor och män inte samma förutsättningar i 

rehabiliteringsprocessen som jag påvisade tidigare i mitt arbete. Problemet i sig anser 

jag vara de attityder och normer som projiceras på kvinnor och män. Alla aktörer, i 

detta fall läkarna ser inte individens helhet och om de gör det så har det tyvärr 

påverkat kvinnorna negativt i bedömningen till rehabiliteringsinsatser. 

 

 Jag är övertygad om att det kommer ske nya förändringar i lagstiftningen som 

påverkar rehabiliteringsprocessen och de aktörer som är berörda. Min tro och 
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förhoppning är att lagstiftaren kommer att utforma regleringen med mer tyngdpunkt 

utifrån helhetsperspektivet och samordningsperspektivet, då jag tycker att 

tidighetsperspektivet har genomsyrat lagändringarna den senaste tiden och kommit en 

god bit på vägen mot att uppnå sitt syfte.  
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