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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och den 

omplaceringsskyldighet som följer innan en arbetstagare som har missbruksproblem kan 

sägas upp. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar, detta enligt 

Arbetsmiljölagen, och måste vidta alla de åtgärder arbetsgivaren kan för att underlätta för 

arbetstagaren att kunna återgå till arbetet. Vi har avgränsat oss till att titta på de 

rehabiliteringsskyldigheter arbetsgivaren har gentemot en arbetstagare med alkohol- eller 

drogmissbruk. Två domar som vi valt ut berör saklig grund för uppsägning gällande anställd 

med missbruksproblem. I dessa två domar har Arbetsdomstolen dömt olika trots att domarna 

är relativt lika varandra. Vi har analyserat och kopplat till bakgrundsfakta vi skrivit om i 

arbetet gällande rehabilitering och omplacering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Förkortningar 

AD Arbetsdomstolen; arbetsdomstolens domar 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling (föreskrifter) 

AML Arbetsmiljölagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 

MBL Medbestämmandelagen 

SFB Socialförsäkringsbalken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att skriva vår uppsats i Arbetsrätt B om arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet 

och vad som krävs av arbetsgivaren innan denne får säga upp en anställd som har 

missbruksproblem. Detta område är väldigt brett då det finns många rättigheter och 

skyldigheter både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. När det gäller framförallt missbruk 

uppstår en komplex situation delvis för att man inte får säga upp någon på grund av sjukdom 

men samtidigt kan missbruket påverka arbetet negativt. 

Vi har valt att koncentrera oss på rehabiliteringsansvaret som arbetsgivaren har gentemot sina 

anställda när det handlar om en arbetstagare som missbrukar alkohol eller droger. Vidare går 

vi igenom arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet och möjliga åtgärder såsom exempelvis 

omplacering.  

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Missbruk av alkohol eller droger är ett problem som kan uppstå på alla typer av arbetsplatser. 

Innan en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare med missbruksproblem följer en 

långtgående skyldighet att hjälpa arbetstagaren att behålla eller kunna återgå i arbete. Trots 

detta är det många som säger upp arbetstagare utan att ha tillräckliga grunder för det. Vi har 

tittat närmare på två domar och anser att dessa är relativt lika varandra innehållsmässigt men 

Arbetsdomstolen (AD) har dömt olika i de båda fallen.  

Vi tycker att ämnet är intressant då vi inte har kunskap om det sedan tidigare och därför vill vi 

gärna lära oss mer om detta område, som kan var komplicerat i många fall. 

Syftet med vår uppsats är att behandla frågan om vad som krävs av arbetsgivaren innan denne 

kan säga upp en arbetstagare på grund av missbruk. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vad har arbetsgivaren för rehabiliteringsskyldighet när det gäller arbetstagare som 

missbrukar alkohol eller droger?  

 Hur ser omplaceringsskyldigheten, som en åtgärd i rehabiliteringssyfte, ut? 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetsgivarens skyldighet innan det kan bli tal om uppsägning är ett väldigt brett område. Av 

utrymmesskäl har vi valt att begränsa oss till att behandla arbetsgivarens 



     

rehabiliteringsskyldighet när en arbetstagare har ett alkohol- eller narkotikaberoende. Vi 

skriver även om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet som en åtgärd i 

rehabiliteringsprocessen.  

 

1.5 Metod 

I vår uppsats har vi analyserat två olika AD domar där båda fallen berör en anställd som har 

ett alkohol- eller narkotikaberoende. Vi har använt oss av rättsdogmatisk arbetsmetod som 

innebär att utgångspunkterna för vår uppsats är lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin. 

För att kunna svara på våra frågeställningar använder vi oss av relevanta rättskällor, för att 

sedan kunna analysera de domar vi valt
1
. 

 

1.6 Disposition   

Vi börjar i kapitel två med att gå igenom de rättskällor vi använt som bakgrund till vår analys 

av de två AD domar vi valt. Vi går sedan i kapitel tre igenom lite bakgrundsfakta angående 

missbruk, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet.  

Vidare i kapitel fyra presenteras en sammanfattning av de två domar som vi valt ut. I kapitel 

fem presenteras vår analys där vi diskuterar domarna och kopplar bakgrundsfakta gällande 

rehabilitering och omplacering till dessa.  

Slutligen i kapitel sex har vi skrivit egna synpunkter kring vårt ämne och även vad vi tycker 

om utfallen i domarna.  

 

2.0 Rättskällor 

Den tidigare arbetarskyddslagen (1949:1) ersattes år 1949 av Arbetsmiljölagen (AML). Lagen 

trädde sedan i kraft 1978 och är en ramlag som innehåller de grundläggande reglerna inom 

arbetsmiljön. Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) utgör en del av AML som ger 

Arbetsmiljöverket befogenhet att ge föreskrifter om de krav som ska uppfyllas av hänsyn till 

arbetsmiljön. Dessa föreskrifter finns under Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).  

AML är gällande för alla verksamheter där ett arbetstagar- arbetsgivarförhållande råder. 

Förhållandet innebär att en arbetstagare ska utföra ett arbete för en arbetsgivares räkning
2
. 

 

                                                 
1
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 31 f 

2
 Blyme, lagkommentar till AML, Karnov databas  



     

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller allmänna regler om en arbetstagares skydd på 

arbetsplatsen. LAS är i regel tvingande men vissa paragrafer är dispositiva och kan förhandlas 

bort genom kollektivavtal. Lagen är uppbyggd på ett tvingande arbetstagarbegrepp, ett 

antagande att anställningsavtal gäller tillsvidare, krav på saklig grund vid uppsägning från 

arbetsgivarens sida och turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagen 

innehåller även regler för hur arbetsgivaren avslutar en anställning samt arbetstagares rätt till 

insyn vid arbetsgivarens beslutsprocess. Vad som gäller vid en tvist regleras också i LAS där 

huvudregeln är att anställningen fortsätter under processen gällande ogiltig uppsägning
3
.   

 

3.0 Bakgrund  

3.1 Missbruk 

I AML 3 kap 2 § står det om arbetsgivarens allmänna skyldigheter. Den är även 

utgångspunkten för arbetsgivarens ansvar i alkoholfrågor. 

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt 

sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för 

ohälsa eller olycksfall undanröjs”
4
.  

 

När riskbruket övergår till missbruk, då negativa saker blir återkommande och har dålig 

inverkan på arbetet, måste arbetsgivaren ta tag i problemet. Detta kan vara mycket besvärligt 

då ämnet kan vara känsligt. Företagshälsovården kan då hjälpa till genom att ge råd och stötta 

arbetsgivaren och arbetstagaren i hur situationen ska hanteras frågan om det är aktuellt med 

en rehabiliteringsutredning eller omplacering diskuteras. Alkoholproblem är inte saklig grund 

för uppsägning men arbetsgivaren kan kräva att den som har missbruksproblem gör något åt 

det
5
. Om rehabilitering blir en aktuell åtgärd skall en rehabiliteringsplan upprättas, som blir 

som ett slags kontrakt med arbetstagaren. Den innehåller både behandling och åtaganden i 

arbetet. Arbetsmiljöverket menar också att huvudansvaret ligger på den anställde, att denne 

ansvarar för sitt missbruk och dess konsekvenser
6
.  

 

                                                 
3
 Dalekant & Weihe, lagkommentar till LAS, Karnov databas 

4
 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetslagstiftning, s 269 f 

5
 Wetterberg, Alkoholen, samhället och arbetslivet, s 83 

6
 Wetterberg, Alkoholen, samhället och arbetslivet, s 90 



     

Det är svårt att veta vem som ligger i riskzonen för att bli alkoholberoende, men de senaste 

årtiondena har man lagt stor vikt vid att försöka nå ut till dessa personer. Man har utvecklat ett 

frågeformulär, det mest internationellt kända är CAGE som har utvecklats till det mest 

använda frågeformuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Detta används i 

svenska projekt för att upptäcka och försöka hjälpa personer i riskzonen för alkoholmissbruk
7
. 

 

3.2 Rehabilitering 

I AML 3 kap 2a § 3st står även om ansvaret som arbetsgivaren har gentemot de som har 

problem. 

”Arbetsgivaren skall vidare 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 30 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB) vilar på 

honom”
8
.  

 

En viktig ståndpunkt när det gäller arbetsgivarens skyldighet vid missbruk på arbetsplatsen är 

rehabiliteringsarbetet. Rehabiliteringsansvaret regleras i AML, SFB och i AFS. I AML 3 kap. 

2a § 3 st. står det att arbetsgivaren har som uppgift att organisera arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsarbete på ett lämpligt sätt, så att denne fullgör sina skyldigheter enligt AML 

och SFB. Med arbetsanpassning menas de tekniska och organisatoriska ändringarna i 

arbetsmiljön som kan användas för att miljön bättre ska passa till arbetstagarnas olika 

förutsättningar. Med rehabilitering menas att en arbetstagare med en nedsättning i sin 

arbetsförmåga, ska återfå förlorad arbetsförmåga och på så sätt återgå till arbetslivet och 

därmed kunna försörja sig själv
9
. 

 

Arbetsgivaren har stort utrymme gällande hur denne ska organisera arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen då detta inte står utformat i lagen. Alla verksamheter 

ser olika ut, därför får man utgå från sin egen verksamhet och titta på utformning, omfattning, 

utseende och resurser. Dock kan Arbetsmiljöinspektionen komma med synpunkter och ingripa 

när det gäller huruvida arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter
10

.  

Utifrån lagens syfte bör alla arbetsgivarens organisationer ha med följande moment i sitt 

arbetsanpassning- och rehabiliteringsarbete:  

                                                 
7
 Wetterberg, Alkoholen, samhället och arbetslivet, s 80 f 

8
 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetslagstiftning, s 270 

9
 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 19 

10
 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 20 f 



     

 Mål, vad arbetsgivaren vill uppnå med arbetet så att det hindrar utslagning och blir 

lättare att återinträda i arbetet.  

 Rutiner, de medel som ska användas i arbetet och på vilket sätt man ska arbeta med 

dessa frågor. Exempelvis kan det vara ekonomiska resurser eller rutiner för 

undersökning av rehabiliteringsbehov. 

 Ansvarsfördelning, vem som gör vad inom området. Arbetsgivaren är skyldig att 

fördela arbetet och är ansvarig för att arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter och har 

den kompetens som krävs. 

 Uppföljning, arbetsgivaren ska ha en uppföljning av hur arbetet fungerar och denna 

ska utföras årligen. 

I AFS står det även att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsreglerna också gäller för alkohol 

och andra berusningsmedel. Arbetsgivaren bör då ha upprättat ett policyprogram över vilka 

regler som finns gällande alkohol och droger, och även klargöra vad som gäller vid 

användning av dessa
11

. 

Arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsarbete i AML gäller för hela verksamheten 

när det kommer till arbetsmiljön. En regel innebär att arbetsgivaren är skyldig att anpassa 

arbetssituationen till den enskilde anställdes förutsättningar. I övrigt regleras 

rehabiliteringsansvaret för enskilda fall i SFB
12

. 

 

En arbetstagare som är alkoholpåverkad på arbetet bör avlägsnas från arbetsplatsen. En 

alkoholpåverkad person är en säkerhetsrisk för både sig själv, för sina kollegor, maskiner och 

material. Med tanke på att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön måste 

han agera om en anställd skulle visa sig vara påverkad under arbetstid
13

. 

Vad kan då arbetsgivaren göra åt problemen? Det finns många olika rehabiliteringsåtgärder. 

Några är ändring i arbetstidens förläggning, ändrad arbetsorganisation, arbetsträning eller 

omskolning. Viktigt här är att individen ska stå i centrum och att dennes särskilda 

förutsättningar och behov ska sättas främst. Rehabiliteringsåtgärderna planeras även 

tillsammans med individen
14

. 

 

                                                 
11

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 22 ff 
12

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 31 
13

 Svenska Arbetsgivarföreningen Landstingsförbundet, Alkohol droger och chefens ansvar, s 93 f 
14

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 33 



     

Att missbruksproblemen påverkar arbetet är inte ovanligt. Om man kommer onykter eller har 

olovlig frånvaro från arbetet räknas det som misskötsamhet. Andra saker som kan ha negativ 

påverkan är att man inte längre klarar av att sköta sina arbetsuppgifter eller att man är 

ineffektiv och har en nedsatt arbetsförmåga.  

Handlar det istället om att alkoholismen är en sjukdom ska frågan om rehabilitering behandlas 

som vilken annan sjukdom som helst. Läkare och omständigheterna runt omkring bör då 

kunna påvisa att missbruket är kroniskt och av en sjukdomskaraktär. Liksom vid annan 

sjukdom gäller förbudet att arbetsgivaren inte får säga upp arbetstagaren av skäl som har med 

sjukdomen att göra. Arbetsgivaren får heller inte säga upp en arbetstagare så länge 

rehabiliteringsbehandling pågår. När däremot allt har prövats, arbetsgivaren har fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar och arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för 

                  kan saklig grund för uppsägning föreligga. Skulle en däremot arbetstagare 

göra en såpass allvarlig förseelse som skulle innebära avskedande, har alkoholproblemen inte 

någon betydelse för avskedandet
15

. 

 

3.3 Omplacering  

I LAS 7 § 1-2st handlar om att en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt 

grundad. 

”Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. 

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

arbetstagaren annat arbete hos sig”.
16

 

Vad begreppet saklig grund innebär är en tolkningsfråga. Detta beror på att alla 

uppsägningsfall är olika och att det ser olika ut när det kommer till företagets storlek, bransch, 

arbetstagarens ställning i företaget och dennes arbetsuppgifter. För att få vägledning för 

tolkningen behöver man titta på den praxis som AD utvecklat. När och om ett fall hamnar i 

domstol är det upp till arbetsgivaren att bevisa att saklig grund för uppsägning faktiskt 

föreligger. Arbetsgivaren måste kunna styrka omständigheterna som denne åberopar som 

saklig grund. För att kunna styrka dessa omständigheter i domstol måste arbetsgivaren 

noggrant dokumentera alla åtgärder som vidtas i stödjande, hjälpande och varnande syfte, och 

vilka personer som medverkat med mera. Gör arbetsgivaren inte det riskeras uppsägningen att 

                                                 
15

 Åhnberg, Rehabansvar, s 30 f 
16

 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetslagstiftning, s 94 



     

ogiltigförklaras och arbetsgivaren döms att betala skadestånd till arbetstagaren enligt 

skadeståndslagen
17

.  

När en arbetstagare missköter sitt arbete på grund av missbruk och därmed strider mot 

anställningsavtalet som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare, kan det vara en saklig 

grund för uppsägning. För att kunna sägas upp av sakliga grunder ska det i sin tur inte finnas 

någon form av arbete för den anställde att utföra inom arbetsgivarens verksamhetsområde.  

Om arbetstagarens situation kan förbättras genom att denne blir omplacerad till en annan 

position inom verksamheten kan omplacering vara en åtgärd i arbetsgivarens 

rehabiliteringsprocess
 18

. Om arbetstagaren däremot har olovlig frånvaro, stjäl eller bryter mot 

arbetsmiljöregler föreligger inte en omplaceringsskyldighet från arbetsgivarens sida då det 

inte skulle vara troligt att arbetstagarens misskötsel skulle ändras på grund av en 

omplacering
19

.  

Själva omplaceringsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska undersöka möjligheten till 

omplacering inom hela verksamhetsområdet. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att skapa 

arbete, omorganisera verksamheten eller att flytta på annan arbetstagare för att ge plats åt den 

arbetstagare som ska omplaceras. Arbetstagaren måste vara tillräckligt kompetent för det 

lediga arbetet och ha de rätta kvalifikationerna för arbetsuppgifterna
20

. 

Enligt svensk arbetsrätt har arbetsgivaren i princip fri omplaceringsrätt då arbetsgivaren har 

rätt att fritt leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Inskränkningar på denna fria 

arbetsledningsrätt är bland annat 29/29 principen (AD 1929 nr. 29) och Bastubadarprincipen. 

29/29 principen handlar om hur långt arbetsgivarens omplaceringsrätt sträcker sig. En 

arbetsgivare kan inte omplacera en arbetstagare om det går utanför arbetstagarens 

arbetsskyldighet eller vad som sägs i anställningsavtalet.  

Bastubadarprincipen är en rättsprincip som fastslogs av AD 1978 nr 89. Den innebär att en 

”särskilt ingripande omplacering på grund av personliga skäl kräver godtagbara skäl”. Den 

tillkom efter att en arbetstagare hade blivit påkommen med att bada bastu under arbetstid och 

på grund av detta omplacerades till en position som föll utanför arbetstagarens 

yrkeskvalifikationer och även innebar förändringar i arbetstid och lägre lön. På detta sätt 

missgynnades arbetstagaren och omplaceringen blev en sorts bestraffning för att visa att hans 

beteende inte var godtagbart.  

                                                 
17

 Svenska Arbetsgivarföreningen Landstingsförbundet, Alkohol droger och chefens ansvar, s 96 f 
18

 Iseskog, Omplacering, s 84 f 
19

 Iseskog, Missbruk och anställningsskydd, s 32 f 
20

 Iseskog, Missbruk och anställningsskydd, s 35 



     

Omplacering får aldrig vara en bestraffning utan ska endast ske om det finns godtagbara skäl 

till att arbetstagaren ska omplaceras
21

 
22

. 

 

4.0 AD domar  

4.1 AD 1997 nr 145 

Tvisten i detta mål handlar om ifall det förelegat saklig grund för uppsägning eller inte. En 

anställd som arbetade som vårdbiträde och led av kronisk alkoholism sades upp. Hon hade 

enligt arbetsgivaren misskött sin anställning bland annat genom olovlig och hög frånvaro. 

Men det visade sig att endast vid två tillfällen hade hon blivit varnad för misskötsamhet. I 

övrigt hade hon haft korttidsfrånvaro i form av sjukdom, godkänd semester och 

kompensationsledighet.  

Rehabiliteringsåtgärder startades men den anställde avbröt rehabiliteringen då hon fick ett 

återfall i missbruket. Arbetsgivaren menade att den anställde inte deltagit i sin rehabilitering, 

därför hade arbetsgivaren haft saklig grund att säga henne. Dock hävdar AD att det inte fanns 

något som tydde på ovillig medverkan till rehabilitering från arbetstagarens sida. Vid ett möte 

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren hade de enligt arbetsgivaren kommit överens om att 

en uppsägning skulle komma till stånd om rehabiliteringen inte fullföljdes enligt. Någon 

sådan överenskommelse nekade dock arbetstagaren till. Omplacering av arbetstagaren 

diskuterades överhuvudtaget inte.  

AD ansåg att arbetsgivaren inte hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet och att det fanns 

mer att arbeta med när det gällde rehabiliteringsåtgärderna. Därför ansåg AD att det inte 

förelåg saklig grund för uppsägning
23

.  

 

4.2 AD 2005 nr 105 

En arbetstagare inom träindustrin hade i många år lidit av alkoholism av sjukdomskaraktär. 

Arbetsgivaren sade upp arbetstagaren på saklig grund. Målet handlar om ifall det förelåg 

saklig grund för uppsägning eller inte.  

Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsverksamheten 

bedrevs väl hos företaget. Dock lämnades ansvaret helt till företagshälsovården när det 

handlade om alkoholmissbruket, vilket ansågs vara en brist då det yttersta ansvaret låg hos 

bolaget. Arbetstagaren hade varit anställd på företaget i många år och några år före 

                                                 
21

 AD 1978 nr 89 
22

 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetslagstiftning, s 54 
23

 AD 1997 nr 145 



     

uppsägningen hade han fått ett, för honom, anpassat arbete med tillhörande arbetsuppgifter. 

Hans arbetstakt var dock väldigt låg och han utförde inte sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredställande sätt.  

Detta tillsammans med att han i perioder haft hög och olovlig frånvaro och kommit berusad 

till arbetet gjorde att AD ansåg att saklig grund för uppsägning förelåg. Dessutom ansågs 

företaget fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och sin omplaceringsskyldighet, vilket innebar att 

arbetstagaren inte ansågs ha någon möjlighet att utföra något arbete hos arbetsgivaren
24

. 

 

5.0 Analys 

Vi har valt att använda oss av två olika AD domar som vi har jämfört och analyserat för att ge 

en tydligare bild av hur domarna kan skilja sig åt. De har två olika utgångar trots att fallen är 

relativt lika. Båda handlar om missbruk, olovlig frånvaro hos arbetstagaren och det 

långtgående rehabiliteringsansvar som arbetsgivaren måste uppfylla. Båda fallen handlar om 

ifall det förelegat saklig grund för uppsägning eller inte.  

I AD 1997 nr 145 anser AD att arbetsgivaren inte har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet 

enligt AML och SFB. Det verkar råda skilda meningar om rehabiliteringen då arbetsgivaren 

anser att de har kommit överens om att en uppsägning skulle ske om rehabiliteringen inte 

fullföljdes. Dock anser arbetstagaren att någon sådan överenskommelse aldrig skett. Bevis för 

detta framkommer inte, varken från arbetsgivarens eller från arbetstagarens sida. Med tanke 

på att arbetsgivaren har arbetat utifrån vad överenskommelsen innebar ansåg arbetsgivaren att 

saklig grund för uppsägning förelåg. Detta tillsammans med olovlig frånvaro vid flera 

tillfällen talade emot arbetstagaren.  

Som vi skrivit tidigare kan ändrade arbetsvillkor vara en åtgärd vid rehabilitering. Detta 

verkar arbetsgivaren dock inte tagit hänsyn till då han inte förändrat några arbetsuppgifter 

som kan underlätta för arbetstagaren, utan endast erbjudit behandling och stöd. Arbetsgivaren 

ska enligt AML anpassa arbetet efter den enskilde arbetstagarens förmåga och som sista del i 

rehabiliteringsprocessen kan man omplacera arbetstagaren om man tror att det kommer att 

hjälpa denne att komma ur sitt missbruk. I denna dom nämns inte omplacering trots att 

arbetsgivaren enligt LAS har en skyldighet att undersöka möjligheten till omplacering inom 

arbetsgivarens verksamhetsområde. När det gäller omplaceringsskyldigheten så fullföljdes 

denna inte i detta fall. 

                                                 
24

 AD 2005 nr 105 



     

I AD 2005 nr 105 har arbetsgivaren istället vidtagit alla åtgärder som krävs för att underlätta 

rehabiliteringen för arbetstagaren. Arbetstagaren blev omplacerad och trots att han fick 

återfall skrevs ett nytt kontrakt gällande rehabilitering och han fick ett särskilt anpassat arbete 

med de enklaste arbetsuppgifterna. Trots hans enkla arbetsuppgifter hade han långsam 

arbetstakt och hans arbete tillfredsställde inte arbetsgivaren. När arbetstagaren sedan kom 

berusad till arbetsplatsen gav det skäl för uppsägning. Arbetsgivaren hade i totalt åtta år 

försökt underlätta för arbetstagaren med hjälp av olika åtgärder. Arbetsgivaren hade därmed 

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och sin omplaceringsskyldighet gentemot arbetstagaren 

enligt AML, SFB och LAS.  

Den stora skillnaden mellan fallen är att arbetstagaren i AD 2005 nr 105 varit mer 

samarbetsvillig och engagerad när det gäller att följa upp den behandlingsplan som har gjorts. 

I AD 1997 nr 145 fullföljde inte arbetstagaren sin behandling, men när det kom till fråga om 

uppsägning visade hon vilja att förändra sin situation.  

En annan skillnad är att i AD 1997 nr 145 kom omplacering inte ens på tal och arbetsgivaren 

gjorde ingenting för att förbättra arbetstagarens arbetssituation gällande exempelvis 

arbetsuppgifter. I AD 2005 nr 105 fullgjorde arbetsgivaren sin omplaceringsskyldighet och 

vidtog även åtgärder som förändringar i arbetsuppgifter till ett enklare slag. 

 

6.0 Egna synpunkter 

Att säga upp en arbetstagare som missköter sitt arbete som beror på personens missbruk kan 

vara en lång process. Det kan vara svårt för en arbetsgivare att veta om tillräckliga åtgärder 

har vidtagits för att hjälpa arbetstagaren vilket vi tydligt kan se i dessa två domar som vi har 

analyserat. Att veta hur man ska agera på rätt sätt och vidta rätt åtgärder är en svår balansgång 

för arbetsgivaren då man vill se till företagets bästa när det gäller ekonomi, samtidigt som 

man vill hjälpa sina anställda och se till deras bästa. Olovlig frånvaro är en kostnad för 

företaget samtidigt som det är en osäkerhet att inte veta om de anställda kommer infinna sig 

på arbetet eller inte. Misskötsamhet i form av att inte klara av en tillfredställande arbetstakt 

eller arbetsuppgifter är också något som påverkar företaget negativt. En person som kommer 

berusad till arbetet kan utgöra en säkerhetsrisk för både sig själv och andra. Det är därför 

väldigt svårt för en arbetsgivare att veta vilka som är de rätta åtgärderna när dessa situationer 

uppstår och vi kan känna viss sympati med arbetsgivarna ur denna synvinkel.  

Vad saklig grund för uppsägning innebär står inte definierat i LAS vilket gör den svårtolkad. 

Räknas missbruk till sjukdom och är sjukdom saklig grund för uppsägning? Som vi skrivit 



     

tidigare handlar det om att alla fall är olika men tydligare riktlinjer borde finnas för att kunna 

underlätta hanteringen av händelser liknande dem vi läst i domarna.  

Avslutningsvis kan man diskutera utgångarna i de två domarna. AD ogiltigförklarade 

uppsägningen i AD 1997 nr 145 då de ansåg att arbetsgivaren inte fullföljt sitt 

rehabiliteringsansvar och där är vi inte eniga med AD. Trots att arbetsgivaren varnat och 

erbjudit rehabilitering till arbetstagaren så avbröt arbetstagaren sin behandling. Detta anser vi 

vara ett tecken på att arbetstagaren inte ville förändra sin situation och dessutom hade hon 

olovlig frånvaro vid flera tillfällen vilket vi anser inte är en tillräcklig ansträngning från 

arbetstagarens sida. Givetvis fanns det rum för förbättring från arbetsgivarens sida men vad vi 

läst om i detta fall fanns det mer som talade emot än för arbetstagaren.  

I den andra domen påvisas arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet och hur långt den kan 

sträcka sig. Arbetstagaren blev både omplacerad och fick anpassat arbete, samtidigt som en 

behandling pågick. Trots detta omfattande arbete från arbetsgivarens sida misskötte sig 

arbetstagaren genom att komma berusad till arbetet. Detta anser vi liksom AD är tillräckliga 

skäl för uppsägning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

7.0 Referenslista 

Litteratur 

Göransson Gabinus Håkan och Garpe Bengt, Arbetslagstiftningen 41:a uppl., Författarna och 

Norstedts juridik AB, Stockholm, 2014  

Iseskog Tommy, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 3:e uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2003 

Iseskog Tommy, Omplacering 3:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005  

Iseskog Tommy, Missbruk och anställningsskydd 3:e uppl., Författarna och Talentum HR 

AB, Stockholm, 2009 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod 7:e uppl., Iusté AB Uppsala, 2014 

Svenska Arbetsgivarföreningen Landstingsförbundet, Alkohol droger och chefens ansvar 2:a 

reviderade uppl., Svenska Arbetsgivarföreningen och Författarna, Stockholm, 1995 

Wetterberg Gunnar, Alkoholen, samhället och arbetslivet 1:a uppl., Författarna, 

Systembolaget och SNS förlag, Stockholm, 2009 

Åhnberg Lars, Rehabansvar 1:a uppl., Lars Åhnberg AB Uppsala, 2004 

 

Rättsfall 

AD 1997 nr 145 

AD 2005 nr 105 

 

Internetkällor 

Karnov, juridisk databas 

http://juridik.karnovgroup.se.bibproxy.kau.se:2048/document/622180/1?versid=146-1-

2005#SFS1977-1160_K1_P2-annotations 

http://juridik.karnovgroup.se.bibproxy.kau.se:2048/document/528306/1?versid=146-1-

2005#SFS1982-0080-annotations 

 

 

 


