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Förord 

 

 

Att ett regelverk som arbetsgivare förväntas följa ska vara så pass snårigt är 

säkerligen inte lagstiftarens syfte, men tyvärr är regelverket kring 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar lika lätt att gå vilse i som en labyrint. Min 

förhoppning med den här uppsatsen är att bringa klarhet i en fråga som 

påverkar många arbetsgivare och arbetstagare i arbetslivet. Dock hade detta 

aldrig gått att genomföra helt på egen hand och jag vill därför passa på att tacka 

alla de som på olika sätt bidragit till att den här uppsatsen.  Jag vill börja med 

att rikta ett tack till Kajsa Fällström-Isaksson för inspiration till uppsatsämne 

och därefter vill jag tacka David Johnsson för att du mycket generöst bidragit 

med lokal, litteratur och din. Slutligen vill jag vända mig till min handledare 

Kerstin Ahlberg och tacka dig för ditt stora engagemang, kunnande och stöd 

som varit oerhört värdefullt för mig när jag skrivit den här uppsatsen. Tack! 
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Sammanfattning 

 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda om arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar 

för arbetstagare som missbrukar narkotika. Den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen som arbetsgivaren är ansvarig för består av 

socialförsäkringsbalkens rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljölagens 

anpassningsåtgärder. För att socialförsäkringsbalkens rehabiliteringsåtgärder 

ska aktualiseras krävs det att arbetstagaren drabbats av en sjukdom, vilket inte 

är ett rekvisit för arbetsmiljölagens anpassningsåtgärder. I lagen om 

anställningsskydd uppställs ett krav om att arbetsgivare inte får säga upp eller 

avskeda en arbetstagare pga. sjukdom om arbetstagaren deltar i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utifrån ett medicinskt perspektiv och 

Socialstyrelsens riktlinjer bör ett narkotikamissbruk kunna klassas som en 

sjukdom på samma sätt som ett alkoholmissbruk. Detta gäller dock inte utifrån 

ett arbetsrättsligt perspektiv då det saknas stöd för en sådan uppfattning i 

gällande rätt. Arbetsdomstolen betonar exempelvis att en restriktiv inställning 

ska intas till narkotikamissbruk eftersom det är kriminaliserat. Slutsatserna blir 

att arbetsgivaren har en skyldighet att uppfylla arbetsmiljölagens regler och 

föreskrifter om anpassning samt att Arbetsdomstolen i rättspraxis anser att en 

helhetsbedömning krävs för att avgöra om arbetsgivaren har ett rehabiliterings- 

och anpassningsansvar för en narkotikamissbrukande arbetstagare, dock är 

rättsläget inte helt klarlagt utifrån rättspraxis då frågan aldrig ställts på sin 

spets. 

 

Nyckelord: Rehabilitering, anpassning, narkotika, sjukdom, anställningsskydd 
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1. Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund till val av uppsatsämne 
Våren 2013 var jag praktikant hos en arbetsgivarorganisation. En del av 

praktiken bestod i att svara på jourfrågor från arbetsgivare som var medlemmar 

hos arbetsgivarorganisationen. En av dessa jourfrågor gäckade mig mer än de 

andra, särskilt då jag insåg att det inte gick att besvara frågan utan att göra en 

mer omfattande rättsutredning. Då samma fråga återkom till jouren tog jag 

beslut om att mitt examensarbete skulle behandla denna rättsfråga för att utreda 

om det utifrån gällande rätt finns ett svar på arbetsgivarnas gemensamma 

dilemma. Frågan jag fick var om arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för 

arbetstagare som missbrukar narkotika.  

 

1.2 Introduktion 

Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen åvilar arbetsgivaren, 

vilket är en långtgående tradition som befästs genom förarbeten, lag och 

rättspraxis. Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering utgörs av två olika 

åtgärder som tillsammans utgör arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. I 

Socialförsäkringsbalken (SFB) framgår att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta 

rehabiliteringsåtgärder och i arbetsmiljölagen (AML) med tillhörande 

föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) framgår att arbetsgivaren har ett 

ansvar att vidta anpassningsåtgärder.
1

 Så begreppet arbetslivsinriktad 

rehabilitering består både av rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. 

Arbetsanpassning avser de tekniska och organisatoriska ändringarna i 

arbetsmiljön som arbetsgivaren kan göra för att anpassa miljön till 

arbetstagares olika förutsättningar, vilket både kan ske i förebyggande syfte 

och när en arbetstagare har en skada eller sjukdom. Rehabilitering syftar 

istället till alla åtgärder som arbetsgivaren kan erbjuda för att en sjuk eller 

skadad arbetstagare ska kunna återgå tillbaks i arbetslivet.
2
 Att det finns ett 

                                                             
1 Broman, Ericson & Öhrn, s. 23 f. 
2 Ahlberg, s. 44.  
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klart samband mellan dessa två åtgärder är tydligt då 30 kap. 6 § 2 st. SFB 

hänvisar till att arbetsgivaren även har en skyldighet att arbetsanpassa och 

rehabilitera enligt SFB:s och AML:s regler. På samma sätt hänvisar 3 kap. 2 a 

§ 3 st. AML till att arbetsgivaren har en skyldighet att organisera ett 

rehabiliterings- och anpassningsarbete enligt AML och 30 kap. SFB. Ett 

samspel mellan dessa två lagar ligger till grund för det som benämns som 

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
3

  I lag om anställningsskydd (LAS) 

återfinns också bestämmelser som knyter an till arbetsgivarens skyldighet att 

vidta rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. En uppsägning pga. sjukdom 

enligt 7 § LAS är som huvudregel inte sakligt grundad om arbetsgivaren inte 

har fullföljt sitt rehabiliteringsansvar.
4

  Som princip gäller därför att en 

arbetstagare som är sjuk och som deltar i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen har ett förstärkt anställningsskydd och kan därför inte sägas 

upp på grund av personliga skäl som hänför sig till sjukdomen. Samma 

resonemang ska och föras vid avskedande enligt 18 § LAS. Det förstärkta 

anställningsskyddet gäller dock inte om arbetstagaren helt saknar 

arbetsförmåga pga. sjukdom.
5
  

 

Ett alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär är idag ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv en sjukdom förutsatt att sjukdomstillståndet fastslagits av en behörig 

läkare.
6
 Ett alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär kan också benämnas som ett 

alkoholberoende. Ett missbruk utan sjukdomskaraktär är med andra ord inte att 

se som ett sjukdomstillstånd.
 7

  I 29 kap. 2 § SFB står det att en försäkrad som 

drabbats av sjukdom har rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna 

återfå sin arbetsförmåga. Arbetsgivarens skyldighet att vidta 

rehabiliteringsåtgärder framgår vidare i 30 kap. 6 § SFB. För att dessa regler 

ska bli tillämpliga förutsätter SFB att arbetstagaren drabbats av sjukdom. Det 

här innebär att för att SFB:s regelverk om arbetsgivarens skyldighet att vidta 

rehabiliteringsåtgärder överhuvudtaget ska bli tillämpbart krävs det att 

                                                             
3Broman, Ericson & Öhrn, s. 43. 
4 Prop. 1973:129, s. 126 f. och prop. 1981/82:71, s. 66.  
5 Broman, Ericson & Öhrn, s. 32 f. 
6 Broman, Ericson & Öhrn, s. 76. 
7 Broman, Ericson & Öhrn, s. 76 f.  
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narkotikamissbruket kan klassificeras som en sjukdom i arbetsrättslig 

bemärkelse.  

 

I 2 kap. 1 § 2 st. AML framgår det att arbetsförhållandena ska anpassas till 

människors olika förutsättningar i fysiska och psykiska avseenden. 

Arbetsgivaren har en skyldighet att bedriva ett anpassningsarbete gentemot 

samtliga arbetstagare så att individer med olika förutsättningar kan rymmas 

inom arbetsgivarens verksamhet, vilket också framgår av 3 kap. 3 § 2 st. AML.  

I 3 kap. 2 a § 3 st. AML står det att arbetsgivaren ska se till att det i 

verksamheten på ett lämpligt sätt bedrivs en organiserad arbetsanpassnings- 

och rehabiliteringsverksamhet. Anpassningsåtgärder kan behövas i 

förebyggande syfte, men även i ett mer akut skedde om en arbetstagare 

drabbats av sjukdom eller en olycka.  

 

Det som utmärker SFB och AML är att lagarnas respektive regler om 

arbetsgivarens rehabiliterings- och anpassningsarbete enbart beskrivs i 

generella ordalag som inte anger vad eller hur arbetsgivaren ska agera för att 

uppfylla lagarnas kriterier vilket bidrar till en rättsosäkerhet. I 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1994:1 om arbetsanpassning och 

rehabilitering framgår vissa förtydliganden kring AML:s regler där det bl.a. 

framgår i 13 § att rutiner enligt 10 § även ska omfatta arbetsanpassning och 

rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel (t.ex. 

narkotika).  

 

1.3 Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida arbetsgivare har ett 

rehabiliteringsansvar för arbetstagare som missbrukar narkotika utifrån 

gällande rätt.    

 

1.4 Metod 

Traditionell sedvanligt juridisk metod som bygger på författningar, förarbeten, 

doktrin, rättspraxis och sedvänja kommer att användas genomgående i 

uppsatsen. Riktlinjer från Arbetsgivarverket och Socialstyrelsen kommer också 

att beaktas i uppsatsen. 
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2.  Regelverket kring 

arbetslivsinriktad rehabilitering  

 

 

2.1 Inledning 

Begreppet rehabilitering innefattar såväl medicinsk som social som 

arbetslivsinriktad rehabilitering.
8
 Dock är det endast den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen som arbetsgivaren är huvudansvarig för och som behandlas i 

det här avsnittet. För att utreda arbetsgivarens ansvar kring arbetslivsinriktad 

rehabilitering finns det främst tre olika lagar som aktualiseras. För det första är 

det SFB och dess föregångare lagen om allmän försäkring (AFL). För det andra 

är det AML med tillhörande föreskrifter, AFS, som meddelats av 

Arbetsmiljöverket. Den tredje lagen som också ska beaktas är LAS, då reglerna 

om arbetslivsinriktad rehabilitering knyter an till LAS bestämmelser. De här tre 

lagarna bildar tillsammans ett regelverk som består av både offentligrättslig 

lagstiftning (SFB och AML) och civilrättslig lagstiftning (LAS).
9
   

 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering vilar på två lagar och innefattar 

rehabiliteringsåtgärder som regleras i SFB och arbetsanpassningsåtgärder som 

regleras i AML. SFB och AML tar därför sikte på två olika typer av åtgärder 

som båda ingår i begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering.
10

 3 kap. 3 § 2 st. 

AML och 30 kap. 6 § SFB bör därför läsas parallellt för att ge begreppet 

arbetslivsinriktad rehabilitering en korrekt innebörd, vilket även framgår i 

förarbetena till AML och AFL (nuvarande SFB). Skillnaden mellan 

rehabiliteringsåtgärder och anpassningsåtgärder beskrivs i ett förarbete till 

AML prop. 1990/91:140 där det står:  

 

”Begreppen arbetsmiljöanpassning och rehabilitering kompletterar 

varandra. Rehabiliteringsbegreppet avser, när det gäller 

                                                             
8 Broman, Ericson & Öhrn, s. 92. 
9 Broman, Ericson & Öhrn, s. 23.  
10 Broman, Ericson & Öhrn, s. 90. 
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arbetsgivaransvaret, yrkesinriktade rehabiliteringsinsatser. Åtgärder 

som kan aktualiseras är utbildning, arbetsträning, yrkesvägledning 

m.m. Arbetsanpassning innebär ändringar i arbetsmiljön. Det kan 

vara fråga om både tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska 

arbetsmiljön och ändringar av arbetsorganisationen, arbetsfördelning, 

och arbetstider m.m.”
11

  

 

I ett förarbete till AFL, prop. 1990/91:141 beskrivs begreppet arbetslivsinriktad 

rehabilitering så här:  

 

”Åtgärder för att nå målet för rehabiliteringen, kan bestå av 

förändringar av den försäkrades arbetsförhållanden, t.ex. ändring i 

arbetstidens förläggning, ändrad arbetsorganisation, arbetsträning 

eller omskolning. Det är viktigt att en gräns dras mellan å ena sidan 

en rehabiliteringsåtgärd enligt AFL och å andra sidan någon annan 

åtgärd som ligger inom ramen för arbetsgivarens allmänna 

skyldigheter när det gäller arbetsmiljön och 

anpassningsverksamheten som regleras i bl.a. arbetsmiljölagen.”
12

 

 

Definitionen av arbetslivsinriktad rehabilitering verkar överensstämma i både 

AFL:s och AML:s förarbeten om att de två åtgärderna ska särskiljas, men att 

de tillsammans bildar begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering.  

    

2.2 Socialförsäkringsbalken 

AFL var föregångaren till SFB och år 2011 överfördes bestämmelserna i AFL 

om rehabiliteringsåtgärder istället till 29-31 kap. i den nya SFB.
13

 I 29 kap. 2 § 

SFB inledande bestämmelser står det följande:  

 

”Rehabilitering enligt bestämmelserna i denna underavdelning 

syftar till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få 

                                                             
11 Prop. 1990/91:140, s. 46. 
12 Prop. 1990/91:141, s. 88. 
13 Åhnberg, s. 7. 
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tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig 

själv genom förvärvsarbete (arbetslivsinriktad rehabilitering).”  

 

Att arbetsgivare har ett huvudansvar för rehabiliteringsåtgärder beror bl.a. på 

att arbetsgivare har en större chans att i ett tidigt skede uppmärksamma att en 

anställd är i behov av rehabilitering.
14

 Det framgår inte av ordalydelsen i 29 

kap. 2 § SFB att arbetsgivaren ska vara delaktig i att en arbetstagare återfår 

arbetsförmågan, utan det framgår istället i 30 kap. 6 § SFB. Det som däremot 

går att utläsa i lagbestämmelsen är att det krävs att den försäkrade har drabbats 

av en sjukdom. Sjukdom är med andra ord ett rekvisit för att arbetsgivarens 

rehabiliteringsskyldighet i SFB ska aktualiseras. Hur sjukdomen uppkommit 

påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter utan den som drabbats har rätt till 

rehabiliteringsåtgärder oavsett om sjukdomen skett inom eller utom 

anställningen.
15

 För att en narkotikamissbrukande arbetstagare ska omfattas av 

SFB:s bestämmelser är det därför helt avgörande att arbetstagaren anses vara 

drabbad av en sjukdom.  

 

I 30 kap. 2 § SFB fastslås det att en försäkrad har rätt till 

rehabiliteringsåtgärder och i 30 kap. 6 § SFB klargörs arbetsgivarens 

skyldigheter:  

 

”Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade 

lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att 

den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna 

klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska 

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

rehabilitering. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter 

avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i 

arbetsmiljölagen (1977:1160).”  

 

I 30 kap. 6 § SFB framgår det att arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren 

ska lämna upplysningar som behövs till Försäkringskassan, vilket är en konkret 

                                                             
14 Källström & Malmberg, s. 278.  
15 Åhnberg, s. 10. 
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åtgärd som arbetsgivaren är skyldig att göra. Arbetsgivaren har ett ansvar för 

att vidta de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Arbetsgivare 

hade fram till år 2007 ansvar för att genomföra en rehabiliteringsutredning, 

vilket ligger på försäkringskassan idag. De här förändringarna innebar dock 

ingen skillnad gällande arbetsgivarens ansvar i 30 kap. 6 § SFB där det framgår 

att arbetsgivaren ska svara för de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv 

rehabilitering.  Detta framgår också i prop. 2006/07:59:  

 

”Regeringen vill i detta sammanhang betona att arbetsgivaren även 

fortsättningsvis och i samma utsträckning som i dag skall svara för 

de åtgärder inom sin verksamhet som behövs för en effektiv 

rehabilitering. Det är viktigt att arbetsgivaren så snart det är möjligt 

genomför sådana åtgärder som kan behövas på arbetsplatsen. 

Regeringens förslag medför inga förändringar när det gäller 

arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar enligt 

arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1982:80) om 

anställningsskydd eller andra författningar inom arbetsrätten. För 

att tydliggöra detta föreslår regeringen, i överensstämmelse med 

det förslag som lämnats av Försäkringskassan att det skall framgå 

av 22 kap. 3 § AFL att bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet 

avseende arbetsanpassning och rehabilitering även finns i 

arbetsmiljölagen (1977:1160).”
16

 

 

Vilka åtgärder arbetsgivaren rent praktiskt ska vidta för en effektiv 

rehabilitering framgår inte av SFB:s regler, vilket gör att bestämmelsen kan 

vara svårtolkad. Vad som krävs av den enskilde arbetsgivaren för att uppfylla 

skyldigheterna i 30 kap. 6 § SFB måste därför avgöras från fall till fall. Viss 

vägledning kan dock finnas i förarbetena. I prop. 1990/91:141 nämns 

exempelvis arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, omplacering och 

tillfälligt minskad arbetsbelastning.
17

  Om Arbetsdomstolen anser att det är 

oklart huruvida arbetsgivaren har uppfyllt skyldigheterna kring rehabilitering- 

och anpassningsåtgärder drabbar detta enbart arbetsgivaren, se exempelvis AD 

                                                             
16 Prop. 2006/07:59, s. 22 f.  
17 Prop. 1990/91:141, s. 42.  
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1999 nr 10.
18

 En Arbetsgivare bör därför, trots att den obligatoriska 

rehabiliteringsutredningen för arbetsgivare avskaffades år 2007, göra en 

noggrann utredning av rehabiliterings- och anpassningsåtgärder för att kunna 

vidta nödvändiga åtgärder i det enskilda fallet för att uppnå en effektiv 

rehabilitering och förhoppningsvis uppfylla kriterierna i 30 kap. 6 § SFB.
19

 En 

hänvisning till AML görs också i 30 kap. 6 § SFB som visar på att 

anpassningsåtgärderna också ska beaktas av arbetsgivaren. 

 

2.3 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

arbetsanpassning och rehabilitering 

AML är en ramlag, vilket innebär att lagens innehåll är av mer generell 

karaktär med få precisa regler. Detta får till följd att de krav som uppställs 

kring arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivare har enbart beskrivs i stora 

drag. För att få veta mer specifikt om AML:s regler och hur dessa ska tillämpas 

i praktiken anges detta i Arbetsmiljöverkets (tidigare Arbetarskyddsstyrelsens) 

författningssamling AFS. AFS är likt lag rättsligt bindande för arbetsgivare.
20

  

 

AML:s ändamål är enligt 1 kap. 1 § att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Två saker bör 

uppmärksammas utifrån lagens syfte. För det första att arbetsgivaren har en 

skyldighet att förebygga sjukdom samt skador och för det andra att ordet ”god” 

indikerar att arbetsmiljön ska ta hänsyn till olika individers behov.
21

 

Arbetsgivaren har genom denna bestämmelse stora krav på sig att minimera 

olycks- och sjukdomsrisker genom att arbeta förebyggande samt att anpassa 

arbetsmiljön till arbetstagares olikheter. 

 

I 2 kap. 1 § 2 st. AML framgår det följande kring anpassningsåtgärder: 

”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende.” Innebörden av 2 kap. 1 § 2 st. AML är att 

arbetsförhållandena ska vara anpassade efter både kvinnor, män, yngre, äldre, 

olika ursprung och erfarenheter, vältränade, otränade m.m. Anpassningen ska 

                                                             
18 Glavå, s. 520. 
19 Ahlberg, Ericson & Holmgren, s. 57. 
20 Ahlberg, s. 9. 
21 Ahlberg, s. 14. 
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därför ses som en förebyggande åtgärd som arbetsgivaren måste uppfylla enligt 

AML. 

 

 När en arbetstagare drabbas av en skada kan anpassningsåtgärder aktualiseras 

eftersom arbetsgivaren har en skyldighet att medverka i rehabiliteringsarbetet 

för att den arbetstagare som blivit arbetsoförmögen ska kunna återgå till 

arbetet. Att arbetsgivaren anpassar arbetsmiljön blir i realiteten ett viktigt 

tillskott för att hjälpa den drabbade arbetstagaren tillbaks i arbetslivet enligt 3 

kap. 3 § AML.
22 

Detta framgår även i prop. 1990/91:140 om arbetsmiljö och 

rehabilitering där det står att arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för 

arbetsmiljön inom verksamheten och att det i organisationen måste finnas en 

snabb och välfungerande rehabiliteringsverksamhet när en arbetstagare drabbas 

av ohälsa.
23

 Arbetsgivarens mycket långtgående ansvar att förebygga ohälsa 

och arbetsolyckor blir kopplat till narkotikamissbruk betydande då arbetstagare 

med missbruksproblem kan utgöra en fara både för sig själv och för sin 

omgivning.  

 

Arbetsgivaren har inte bara ett ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall utan 

ska även på ett lämpligt sätt bedriva och organisera en anpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet. I 3 kap. 2 a § 3 st. AML framgår det följande:  

 

”Arbetsgivaren ska 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 vilar på 

honom.”  

 

I 3 kap. 2 a § 3 st. AML fastslås det att arbetsgivaren ska se till att det bedrivs 

en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inom 

arbetsgivarens organisation. I 3 kap. 3 § 2 st. framgår också arbetsgivarens 

skyldighet angående bl.a. den individuella arbetsanpassningen:  

 

                                                             
22 Ahlberg, s. 25. 
23 Prop. 1990/91:140, s. 26 f.  
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”Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller 

vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda 

förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och 

anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra 

arbetsuppgifter är olika.”  

 

I 3 kap. 3 § 2 st. AML framgår det att arbetsgivaren ska individanpassa 

arbetsförhållandena antingen genom tekniska eller organisatoriska åtgärder. 

Detta kan ske både i förebyggande syfte och som en anpassningsåtgärd när en 

arbetstagare blivit skadad eller drabbats av en sjukdom.  

 

I AFS 1994:1 finns det närmare beskrivet hur arbetsgivare ska organisera 

verksamheten för att fullgöra skyldigheterna enligt ovanstående paragrafer i 

AML i fråga om arbetsanpassning.
24

 Då fokus är själva organiserandet så 

saknas det mer specifika bestämmelser kring åtgärder som riktar sig till den 

enskilde arbetstagarens behov.
25

 I AFS 1994:1 står det exempelvis att 

arbetsgivaren ska ange mål (2 §), fortlöpande utreda arbetstagares behov av 

anpassning och rehabilitering (3 §), klargöra vem som ska göra vad i ett 

rehabiliteringsarbete (6 §) m.m. Den enda vägledning som finns kring 

anpassningsåtgärder är i 12 § AFS 1994:1 där det framkommer att:  

 

”Arbetsgivaren skall anpassa de enskilda arbetstagarnas 

arbetssituation med utgångspunkt från deras förutsättningar för 

arbetsuppgifterna. Därvid skall särskilt beaktas om den enskilde 

arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan 

begränsning av arbetsförmågan.”  

 

I 10 § AFS 1994:1 står det att arbetsgivaren ska ha rutiner som behövs för 

verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering. 13 § AFS 1994:1 har 

rubriken Alkohol och andra berusningsmedel, där det framkommer att:  

 

                                                             
24 Broman, Ericson & Öhrn, s. 43. 
25 Ahlberg, s. 50.  



 16 

”Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och 

rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. 

Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och 

rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol 

eller andra berusningsmedel i arbetet.”  

 

Denna hänvisning från 13 § till 10 § visar på att rutiner avseende 

arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet även ska omfatta 

missbruksproblematik som exempelvis narkotika.  

 

I AFS 1994:1 finns allmänna råd kring hur föreskrifterna kan uppfyllas, dessa 

råd är inte bindande på samma sätt som föreskrifterna, men kan ändå utgöra 

värdefull vägledning. I råden till 13 § står det att arbetsgivare t.ex. kan ta fram 

handlingsprogram kring hur olika slags missbruk kan hanteras samt att 

stödåtgärder kan utgöras av t ex en särskild kontaktperson, särskild 

handledning och stöd, kamratstödjande verksamhet, förlängd introduktionstid, 

ändrad arbetsorganisation, andra arbetstider och arbetsuppgifter m.m.   

                                                                 

I AML och AFS 1994:1 finner man att arbetsanpassning ska ske både 

förbyggande och när en arbetstagare lider av ohälsa, olycksfall, arbetsskador 

och missbruk m.m. Det uppställs därför inget krav på att arbetstagaren ska ha 

drabbats av en sjukdom såsom bestämmelserna i SFB. Rekvisitet sjukdom 

behöver därför inte vara uppfyllt för att AML:s och AFS:s bestämmelser ska 

aktualiseras.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4 Lag om anställningsskydd 

I 7 § som behandlar uppsägning från arbetsgivarens sida framgår det att 

uppsägningar från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundade. På samma 

sätt krävs det att arbetsgivaren har laga grund vid avskedande enligt 18 § LAS. 

AML och SFB innehåller alltså bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter 

kring anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder, dock beskrivs det inte hur 7 § 

och 18 § LAS om uppsägning och avskedande hänger ihop med de två 

ovanstående lagarna. I prop. 1990/91:140 om arbetsmiljö och rehabilitering 

beskrivs denna koppling:  
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”De nu föreslagna ändringarna i arbetsmiljölagen vidgar 

arbetsgivarens ansvar för bl. a. en god arbetsorganisation, 

arbetsanpassning och rehabilitering. Genom dessa ändringar ökar 

arbetsgivarens skyldighet att utveckla arbetsorganisationen, skapa 

meningsfullt och utvecklande arbete, anpassa arbetet till de 

enskilda anställdas förutsättningar och genomföra 

rehabiliteringsinsatser. Detta vidgade arbetsgivaransvar måste 

givetvis också påverka arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. 

Bedömningen av vad som är saklig grund för uppsägning kan 

därmed komma att påverkas. Det medför också ökade krav på 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för att stärka den enskilde 

arbetstagaren och öka hennes eller hans förutsättningar att arbeta. 

Det torde knappast kunna bli aktuellt att bedöma en uppsägning 

som sakligt grundad under tid då sådana åtgärder pågår.”
26

  

  

I prop. framkommer det med andra ord att en uppsägning inte kan aktualiseras 

under ett pågående anpassnings- och rehabiliteringsarbete samt att 

arbetsgivaren har en skyldighet att bedriva sådana åtgärder innan ett 

uppsägningsförfarande. I rättsfallet AD 1993 nr 42, hänvisar AD i domskälen 

till prop. 1990/91:140 och betonar att lagändringarna kring rehabilitering i 

AML och AFL (nuvarande SFB) även påverkar LAS bestämmelser.  

 

Då LAS inte innehåller någon definition av begreppet saklig grund har detta 

utmynnat i en omfattande rättspraxis från AD där det framgår att saklig grund 

bl.a. kan utgöras av misskötsamhet, brott, illojalitet och samarbetssvårigheter.
27

 

Misskötsamhet och försämrad arbetsprestation som härleds till ett 

sjukdomstillstånd kan dock aldrig utgöra saklig grund, med undantag för om 

arbetstagaren inte kommer att kunna utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren.
28

  

                                                             
26 Prop. 1990/91:140, s. 52 f.  
27 Bylund, Elmér, Viklund & Öhman, s. 105 ff.  
28 Öman, s. 150 ff.  
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I rättsfall AD 2010 nr 3 summerar AD rättsläget som framgått av tidigare 

praxis kring sjukdom som uppsägningsgrund kopplat till de krav på 

rehabiliteringsinsatser som är ålagda arbetsgivaren. Det står i domskälen att:  

 

”Omständigheter som tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt 

arbetsförmåga eller dylikt bör inte i och för sig utgöra grund för 

uppsägning. Den begränsning av arbetstagarens prestationsförmåga 

som ålder eller sjukdom kan medföra bör i stället som regel leda till 

att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder för att underlätta arbetet 

för arbetstagaren. Ålder eller sjukdom kan dock medföra en 

stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig 

att arbetstagaren i fråga inte längre kan utföra arbete av någon 

betydelse. I så fall bör denna nedsättning av arbetsförmågan kunna 

åberopas som grund för uppsägning. /.../ Arbetsdomstolen har 

tidigare uttalat att regeln om saklig grund för uppsägning innebär 

ett principiellt förbud för arbetsgivare att säga upp arbetstagare på 

grund av sjukdom och att en sådan uppsägning kan godtas bara i 

undantagsfall, se t.ex. AD 1978 nr 139. För att uppsägning med 

anledning av sjukdom ska kunna ske krävs att arbetsgivaren har 

uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och gjort vad som skäligen 

kunnat krävas exempelvis när det gäller anpassning av 

arbetsplatsen och omplacering, för att arbetstagaren ska kunna 

kvarstå i anställning.” 

 

Rättspraxis innebär att en arbetstagare som drabbats av en sjukdom eller 

nedsatt arbetsförmåga har ett förstärkt anställningsskydd förutsatt att 

arbetstagaren själv deltar i rehabiliteringen.
29

 Om en arbetstagare vägrar att 

medverka i rehabiliteringsarbetet, utan giltigt skäl, kan det få till följd att 

arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och därmed kan inte 

arbetstagaren längre göra anspråk på att få behålla anställningen.
30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                             
29 Broman, Ericson & Öhrn, s. 33.  
30 Glavå, s. 519 f. 
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I uppsägningstvister där arbetstagare har ett alkoholmissbruk är pudelns kärna 

ofta huruvida arbetstagarens alkoholmissbruk är av sjukdomskaraktär eller inte. 

Denna fråga är helt avgörande, då en arbetstagare med ett alkoholmissbruk 

som inte är av sjukdomskaraktär inte har rätt till ett förstärkt anställningsskydd 

till skillnad från en arbetstagare som har ett alkoholmissbruk av 

sjukdomskaraktär, se AD 1982 nr 121.
31

 Alkoholmissbruk av 

sjukdomskaraktär benämns också som alkoholberoende. Om missbruket är så 

pass allvarligt att arbetstagaren lider av ett alkoholberoende så har 

Arbetsdomstolen bedömt att utgångsläget då är att arbetstagaren ska betraktas 

som andra sjuka och misskötsamheten orsakat av beroendet ska då inte ligga 

arbetstagaren till last. Arbetsgivaren har i en sådan situation ett 

rehabiliteringsansvar eftersom den alkoholberoende arbetstagaren anses lida av 

en sjukdom. Är dock arbetstagarens förseelser så pass allvarliga att de utgör 

grund för avskedande är utrymmet begränsat för att beakta personliga 

förhållanden såsom alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär.
32

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Broman, Ericson & Öhrn, s. 76. 
32 Glavå, s. 509. 
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3. Begreppet sjukdom 

 

 

3.1 Sjukdomsbegreppet 

För att arbetsgivarens skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. 

6 § SFB ska bli tillämpligt uppställs ett rekvisit om att den försäkrade ska vara 

drabbad utav en sjukdom. I samband med anställningsskydd får 

sjukdomsbegreppet också stor betydelse eftersom sjukdom som huvudregel 

inte kan utgöra saklig grund vid en uppsägning under förutsättning att 

arbetstagaren medverkar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
33

 

 

Så ur ett rehabiliteringsperspektiv är det av högsta relevans att veta om 

arbetstagarens tillstånd är att beakta som en sjukdom eller inte. När ett 

rehabiliteringsarbete påbörjas är omständigheterna inte alltid så klarlagda att 

det initialt går att fastställa orsaken till att en arbetstagare inte kan eller har fått 

svårigheter med att utföra arbetsuppgifterna. Det avgörande blir om den 

nedsatta arbetsförmågan har att göra med sjukdom eller inte. Endast om 

sjukdom är orsaken till en arbetstagares försämrade arbetsprestationer, är 

reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i SFB tillämpligt.
34

  

 

Nu till frågan om en arbetstagare med ett missbruk kan klassificeras som sjuk. 

Svaret är att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. En arbetstagare 

som genom ett läkarutlåtande fått diagnosen alkoholmissbruk av 

sjukdomskaraktär (alkoholberoende) klassas som sjuk pga. ett fysiskt 

beroendeförhållande till alkoholen, medan en arbetstagare med ett 

alkoholmissbruk utan sjukdomskaraktär inte bedöms som sjuk. 

Gränsdragningen mellan missbruk och beroende är därför en rent medicinsk 

fråga.
35

 Detta kan tyckas märkligt men i anställningsskyddssammanhang skiljer 

man strikt på begreppen missbruk utan sjukdomskaraktär och missbruk av 

sjukdomskaraktär. I en SOU om alkoholpolitik från 1974 förs en diskussion 

                                                             
33 Bylund, Elmér, Viklund & Öhman, s. 120. 
34 Broman, Ericson & Öhrn, s. 74.  
35 Källström, s. 33. 
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kring begreppet alkoholism, där det åsyftas att begreppet har en medicinsk-

fysiologisk innebörd eftersom personen har ett fysiskt beroendeförhållande till 

alkohol.
36

 I rättsfall AD 1982 nr 121 uttalar sig Socialstyrelsen kring detta då 

Arbetsdomstolen begärt in yttranden från den.
37

 Socialstyrelsen anförde då att 

det kunde konstateras att:  

 

"Det kan /…/ konstateras att alkoholorsakade skador/störningar på 

organismen tveklöst faller under sjukdomsbegreppet, även om de 

inte är av kronisk natur. Ett alkoholmissbruk utan beroende är 

däremot aldrig en sjukdom. Själva beroendet kan emellertid vara av 

sjukdomskaraktär. Avgörandet måste baseras dels på missbrukets 

art och grad och dels på vad som ur behandlingssynpunkt är 

lämpligast. Endast läkare, väl förtrogen med alkoholfrågorna, kan i 

det individuella fallet och efter noggranna undersökningar avgöra 

när missbruket nått sådan intensitet att det kan anses vara av 

sjukdomsvalör."
38

 

 

I ett tidigare rättsfall, AD 1953 nr 25, hade Medicinalstyrelsen (nuvarande 

Socialstyrelsen) klargjort att ett alkoholmissbruk inte kunde vara ett 

sjukdomstillstånd, men genom att 1982 års rättsfall blev prejudicerande 

ändrades rättspraxis och alkoholberoende kunde klassificeras som sjukdom i 

arbetsrättslig mening till skillnad från ett alkoholmissbruk utan beroende. Detta 

uttalande gäller fortsättningsvis och har varit utgångspunkten i ett flertal 

rättsfall.
39

 

 

Frågan blir om ett narkotikaberoende på samma sätt som ett alkoholberoende 

kan klassificeras som en sjukdom ur ett medicinskt och i förlängningen ur ett 

juridiskt perspektiv. Socialstyrelsen gav år 2007 ut nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård.
40

 I riktlinjerna finns rubriken 

                                                             
36 SOU 1974:90, s. 20. 
37 Källström, s. 108 f.  
38 AD 1982 nr 121, s. 984. 
39 Källström, s. 108.  
40 Socialstyrelsens nationella riktlinjer om missbruks- och beroendevård revideras under 
2013 och våren 2014 ska nya riktlinjer utges. Efter samtal med Ulf Malmström (2013-08-
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Sjukdomsbegreppet och ett förslag till alternativt synsätt där 

sjukdomsbegreppet kopplas till missbruk och beroende av droger. 

Socialstyrelsen framför två alternativa synsätt där sjukdomsbegreppet för det 

första kan användas för att beskriva det tvångsmässiga beteendet som ingår i 

tillstånden missbruk och beroende. Det andra synsättet innebär att själva 

missbruket och beroendet i sig inte är en sjukdom, men att det kan leda till 

sjukdomar och sjukdomsliknande tillstånd.
41

 Socialstyrelsen ger i riktlinjerna 

inte stöd för en bestämd uppfattning kring om narkotikaberoende är en 

sjukdom. Istället framför Socialstyrelsen alternativa sätt att se på 

sjukdomsbegreppet kopplat till narkotikaberoende, men tar inget 

ställningstagande i frågan. Socialstyrelsen har i dagsläget inte har gjort några 

fler yttranden i rättspraxis kring missbruk och beroende såsom man gjorde i 

rättsfallet AD 1982 nr 121.  

 

I SFB anges ingen definition av sjukdomsbegreppet. Föregångaren till SFB var 

AFL. I förarbeten till AFL återfinns viss äldre vägledning i form av uttalanden, 

där det framkommer att varje onormalt psykiskt eller fysiskt tillstånd, som inte 

hör ihop med den normala livsprocessen, betecknas som sjukdom.
42

 Utgår man 

strikt från detta förarbetes ordalydelse så är det flera psykiska och fysiska 

tillstånd såsom graviditetsåkommor, depressioner m.m. som inte skulle 

klassificeras som en sjukdom eftersom det hänger samman med den normala 

livsprocessen. Däremot skulle narkotikaberoende kunna betecknas som en 

sjukdom eftersom ett beroende av narkotiska preparat helt saknas anknytning 

till den normala livsprocessen. Dock har sjukdomsbegreppet utvecklas sedan 

förarbetet till AFL skrevs, vilket skett främst genom rättspraxis och därigenom 

omfattar idag sjukdomsbegreppet flera hälsotillstånd som är hänförda till den 

normala livsprocessen såsom graviditetsåkommor, operativa ingreppet, 

utmattningssyndrom m.m.
43

 Att ett narkotikaberoende idag skulle inkluderas i 

sjukdomsbegreppet genom stöd i AFL:s förarbeten är dock inte sannolikt 

                                                                                                                                                                 
07) från Socialstyrelsen har jag fått information om att de nya riktlinjerna inte innehåller 
några nya förändringar avseende sjukdomsbegreppet.  
41 Socialstyrelsen, s. 34 ff.  
42 Arbetsgivarverket, s. 10.  
43 Arbetsgivarverket, s. 10 f.  
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eftersom det inte framgår i SFB:s förarbeten. Arbetsdomstolen har inte heller 

diskuterat detta i något rättsfall. 

 

Att narkotikaberoende kan klassas som en sjukdom rent medicinskt bör dock 

inte vara en omöjlighet med tanke på att en person med allvarliga 

missbruksproblem kan få ersättning från försäkringskassan pga. nedsatt 

arbetsförmåga, vård och stöd enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) samt att Socialstyrelsens riktlinjer anger att 

narkotikaberoende i likhet med alkoholberoende kan klassas i en medicinsk 

skala för att avgöra sjukdomsgrad.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Socialstyrelsen, s. 36.   
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4. Arbetsdomstolens praxis med 

relevans kring narkotikamissbruk 

 

 

4.1 Inledning 

Syftet med detta avsnitt är att utröna hur Arbetsdomstolen bedömer 

uppsägnings- eller avskedandefrågan när arbetstagare har brukat narkotiska 

preparat eller dömts för narkotikabrott. Syftet är också att se hur 

Arbetsdomstolen bedömer anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för 

arbetstagare som missbrukar narkotika. I rättsfallen tar Arbetsdomstolen 

ställning till om arbetsgivare haft saklig grund för uppsägning eller laga grund 

för avskedande. Det som dock skiljer dessa rättsfall åt är respektive falls 

kontext, vilket blir avgörande för Arbetsdomstolens bedömning. 

Arbetsdomstolen är rent processtekniskt bunden utav parternas yrkanden och 

grunder, vilket innebär att domstolen enbart kan göra en rättslig bedömning 

utifrån vad parterna har anfört. Det kan vara bra att ha detta i åtanke då 

exempelvis Arbetsdomstolen inte uttalar sig om sjukdomsbegreppet i relation 

till narkotikaberoende.  

 

4.2 Arbetsdomstolens rättspraxis  

 

AD 1984 nr 9 

Två arbetstagare som arbetade på smältverk dömdes för narkotikabrott och 

arbetsgivaren sade samband med domen upp dem pga. personliga skäl. Bolaget 

hade ett flertal arbetstagare som missbrukade narkotika och hade påbörjat ett 

arbete med att bekämpa narkotikamissbruket genom att stödja de anställda på 

olika sätt. Bolaget motsatte sig därför starkt att ha kvar de två anställda som 

bl.a. dömts för att langning av narkotika. Arbetsgivaren menade också att de 

hade ett ansvar för säkerheten och ett led i en sådan säkerhetsåtgärd var att 

avsluta anställningen för de som langade narkotika. Arbetstagarorganisationen 

motsatte sig att arbetstagarna utgjorde en säkerhetsrisk och att de inte spridit 
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narkotika på arbetsplatsen. Arbetstagarorganisationen framhöll att 

arbetstagarnas agerande inte hade skadat bolaget samt att arbetsgivaren borde, 

då de fick kännedom om brottsligheten, erbjudit stöd till dem enligt det 

hjälpprogram för missbrukare som fanns på företaget.  

 

Arbetsdomstolen inledde med några allmänna synpunkter eftersom 

avskedande- och uppsägningsfall där arbetstagare befattat sig med narkotika i 

princip aldrig tidigare hade tagit upp i domstolen eller behandlats i LAS 

förarbeten. Enligt Arbetsdomstolen kunde inte den principiella syn kring 

avskedande- och uppsägning av alkoholmissbrukande arbetstagare inte 

tillämpas när arbetstagare befattat sig med narkotika.  En förklaring till det var 

enligt domstolen att synen på bruk av alkohol och bruk av narkotika skiljer sig 

åt i samhället. Alkoholhaltiga drycker är ett socialt accepterat fenomen, medan 

innehav av narkotika är straffbelagt. I det här målet gällde frågan i huvudsak en 

överlåtelse av narkotika och därför kunde domstolen inte dra paralleller till 

avskedande- och uppsägningstvister rörande alkoholanvändning. 

Arbetsdomstolen menade att bedömningen av avskedande- eller 

uppsägningsfall där arbetstagare befattat sig med narkotika i hög grad skulle 

påverkas av arbetsplatsens och arbetsmiljöns beskaffenhet samt hur 

narkotikahanteringen yttrade sig och i vilken situation i fråga om drogmissbruk 

som rådde vid företaget och på orten. Arbetstagarens personliga förhållanden, 

såsom ålder, anställningstid, levnadsförhållanden m.m. skulle också väga in i 

bedömningen. En rad omständigheter skulle därför vägas in i en 

helhetsbedömning. Domstolen menade att de speciella omständigheterna i det 

enskilda fallet blir avgörande i prövningen av avskedande- och 

uppsägningsfallet. Arbetsdomstolen bedömer de två arbetstagarnas 

uppsägningar var för sig. Domstolen ansåg att den första uppsägningen var 

sakligt grundad med beaktande av ovanstående skäl. Att arbetstagaren enbart 

hade langat och inte själv hade ett missbruk var avgörande. Den andra 

uppsägningen bedömdes inte vara sakligt grundad eftersom arbetstagaren hade 

ett narkotikamissbruk och hade langat för att finansiera sitt missbruk. 

Arbetsdomstolen tyckte inte att det fanns något tungt vägande skäl för att neka 

arbetstagaren att delta i stödprogrammet för missbrukare som bolaget erbjöd 

andra arbetstagare med missbruksproblem.   
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AD 1986 nr 154 

En arbetstagare på postverket var beroende av narkotika och hade stulit 

grammofonskivor från olika postförsändelser för att finansiera inköp av 

narkotika. Arbetsgivaren avskedande arbetstagaren när denne dömdes för stöld 

eftersom bolaget ansåg att arbetstagaren genom sitt agerande missbrukat sitt 

förtroende som getts i anställningen. Arbetstagarens handlande hade också 

skadat bolaget eftersom allmänhetens förtroende var viktigt för postverkets 

verksamhet menade arbetsgivaren. Förbundet hävdade att det hade förelegat ett 

samband mellan arbetstagarens narkotikamissbruk och stölderna som gjorde att 

ett avskedande inte var aktuellt.  

 

Arbetsdomstolen ansåg att stölden hade haft ett samband med arbetstagarens 

narkotikamissbruk. Arbetstagaren hade innan brottet uppdagades på eget 

initiativ gjort sig fri från sitt narkotikamissbruk. Arbetsdomstolen anförde att 

det anställningsskydd som då fanns för arbetshandikappade (som inkluderande 

missbrukande arbetstagare) inte kunde bli tillämpligt eftersom arbetstagaren 

inte längre var i behov av rehabiliteringsåtgärder.  Däremot menade domstolen 

att i bedömningen av avskedandet skulle beaktas att arbetstagaren gjort sig fri 

från sitt missbruk. Domstolen ansåg att det var olämpligt att arbetstagaren hade 

en anställning hos postverket och gjorde bedömningen att avskedandet var 

berättigat eftersom tillgreppet var allvarlig med tanke på tjänstens beskaffenhet 

som i förlängningen även kunde skada allmänhetens förtroende för postverkets. 

 

AD 1999 nr 16 

En undersköterska som arbetade på ett servicehem för äldre dömdes för snatteri 

och olovligt förfogande då hon tagit en av de äldres väskor där det fanns en 

större summa pengar. Arbetsgivaren avskedande arbetstagaren pga. domen. 

Arbetstagarorganisationen anförde att tillgreppet var i direkt samband med 

arbetstagarens tablettmissbruk. Arbetstagaren led av ett läkemedelsberoende 

och hade inte erbjudits några rehabiliteringsåtgärder av arbetsgivaren och 

arbetsgivaren hade därför laga grund för avskedande ansåg 

arbetstagarorganisationen. Arbetsgivaren framhöll att de aldrig haft anledning 

eller behövt vidta rehabiliteringsåtgärder då det aldrig varit på tal att 

arbetstagaren hade en sjukdom.  
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Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att arbetet som vårdbiträde av äldre 

byggde på ett stort mått av förtroende som arbetstagaren missbrukat. Det kunde 

vara så att arbetstagaren vid tillgreppstillfället hade ett läkemedelsberoende, 

dock var domstolens uppfattning att detta inte hade något samband med 

arbetstagarens underlåtelse att lämna tillbaka pengarna. Ett 

läkemedelsberoende kunde inte ursäkta arbetstagarens förfaringssätt och 

domstolen ansåg att det fanns laga grund för avskedande.  

 

AD 2005 nr 86 

En kriminalvårdare hade dömts för narkotikabrott och dopingbrott och 

arbetsgivaren beslutade att avskeda arbetstagaren. Arbetstagarorganisationen 

framhöll att arbetsgivaren kände till att arbetstagaren mådde psykiskt dåligt 

pga. en livskris och att detta var anledningen till att arbetstagaren brukat 

narkotika. Arbetsgivaren hade inte fullgjort sin utrednings- och 

rehabiliteringsskyldighet och inte heller iakttagit bolagets egna riktlinjer för 

lokala handlingsprogram om alkohol och droger ansåg 

arbetstagarorganisationen. Arbetsgivaren anförde att arbetstagaren genom att 

begå narkotikabrott grovt åsidosatt sina ålägganden gentemot Kriminalvården 

då detta var emot interna regler samt att agerandet utgjorde en stor 

säkerhetsrisk då arbetstagaren hade haft kontakt med kriminella för att köpa 

narkotika. Arbetsgivaren menade också att de personliga förhållandena inte 

påverkade frågan om avskedande.      

 

Arbetsdomstolen gjorde i sin bedömning klart att arbetstagarens brottslighet 

stått i direkt strid med kriminalvårdens strävan att bekämpa narkotikahantering 

och missbruk bland de intagna på anstalten. I tjänsten som kriminalvårdare 

förutsattes det att arbetsgivaren har ett förtroende för de anställda och därför 

ansåg domstolen att det borde ses som särskilt allvarligt när ett narkotikabrott 

begåtts av en anställd inom kriminalvården. Det fanns även en risk för att 

kriminalvårdaren skulle utsättas för påtryckningar av de intagna, vilket också 

utgjorde en säkerhetsrisk som man inte kunde bortse ifrån, menade 

Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen ansåg att den personliga livskrisen talade 

för att arbetstagaren inte skulle återfalla i missbruk. Avslutningsvis behandlade 



 28 

Arbetsdomstolen frågan om arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet. 

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagaren hade haft personliga problem 

som lett till psykisk ohälsa och narkotikamissbruk, och att arbetsgivaren insett 

detta ca en månad före arbetstagaren dömdes för narkotikabrott. Dock ansåg 

inte domstolen att man kunde kräva att arbetsgivaren borde ha vidtagit 

behandling eller rehabilitering eftersom kriminalvårdarens brottslighet 

allvarligt skadat förhållanden till arbetsgivaren.  

 

AD 2007 nr 33 

En servicetekniker hade på arbetstid varit påverkad av amfetamin respektive 

alkohol vid två tillfällen samt i och med detta dömts för rattfylleri. Tjänsten 

innebar kopplingsarbete i telefonnätet både utomhus och inomhus i kundernas 

lokaler. Arbetsgivaren valde vid första tillfället att ge en skriftlig erinran till 

arbetstagaren, men valde efter den andra incidenten att säga upp arbetstagaren. 

Arbetsgivaren ansåg att arbetstagarens alkoholmissbruk inte var av 

sjukdomskaraktär och att agerandet hur som varit så pass allvarligt att 

uppsägningen borde godtas. Arbetstagarorganisationen menade att bolaget inte 

hade uppfyllt sin skyldighet att utreda de två händelserna, trots tydliga tecken 

på alkoholsjukdom samt brustit i sitt agerande då bolaget inte heller genomfört 

rehabiliteringsinsatser eller anpassningsåtgärder. Arbetstagaren hade också valt 

att genomgå en antabusbehandling och blev genom detta drogfri och hade 

därför alla möjlighet att utföra ett gott arbete menade 

arbetstagarorganisationen.   

 

Arbetsdomstolen valde i sin bedömning att ta fasta på att arbetet som 

servicetekniker innebar att man fick ett stort förtroende från både arbetsgivare 

och kunder eftersom teknikern hade tillgång till kundernas kontor och bostäder. 

Arbetet innebar också att teknikern körde runt i en bil med företagets logga och 

utförde kopplingsarbete, vilket ställde höga krav på säkerheten från 

arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att arbetstagarens 

agerande varit ett så allvarligt åsidosättande av dennes ålägganden mot 

arbetsgivaren att agerandet kunnat föranleda avskedande, även om 

arbetsgivaren valde att säga upp arbetstagaren.  Arbetsdomstolen ansåg att det 

framkommit att arbetstagaren led av ett alkoholberoende av sjukdomskaraktär, 



 29 

men att bolaget före uppsägningen inte haft kännedom om detta. Eftersom 

arbetstagarens agerande varit oerhört allvarligt fann domstolen vid en samlad 

bedömning av omständigheterna att de personliga förhållandena inte kunde 

tillmätas någon betydelse och uppsägningen ansågs vara sakligt grundad.  

 

AD 2009 nr 53 

En arbetstagare som arbetade vid ett smältverk hade missbruksproblem. 

Arbetstagaren hade testats positivt för amfetamin på arbetsplatsen och tilldelats 

skriftliga varningar. Arbetsgivaren hade erbjudit arbetstagaren behandling på 

ett behandlingshem samt att genomföra regelbundna drogtester, vilket 

arbetstagaren accepterade. Sedan arbetstagaren vid två tillfällen inte 

medverkade när denne skulle lämna urinprov valde arbetsgivaren att säga upp 

arbetstagaren. Arbetstagarorganisationen menade att arbetstagaren led av 

ångest och depression jämförbart med ett sjukdomstillstånd och att 

arbetstagaren lindrande symtomen med alkohol och amfetamin. Arbetstagaren 

led inte av ett alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär, menade 

arbetstagarorganisationen. Arbetsgivaren framhöll att en påverkad arbetstagare 

utgjorde en mycket stor fara för både sig själv och andra eftersom arbetet 

innebar att smälta metaller på ca 1700 grader. Arbetsgivaren ansåg att 

arbetstagaren inte led av någon sjukdom och att detta inte borde ha förhindrat 

att arbetstagaren från att lämna urinprov.  

 

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att uppsägningsfrågan skulle avgöras 

mot bakgrund av att bolagets verksamhet var förenad med stora risker eftersom 

bristande uppmärksamhet kunde leda till allvarliga personskador. Drogtester 

genomfördes därför regelbundet och en vägran att delta kunde därför leda till 

uppsägning för alla arbetstagare, menade domstolen. Arbetsdomstolen menade 

på att en helhetsbedömning av omständigheterna skulle göras i det enskilda 

fallet. Arbetsdomstolen ansåg att det stod klart att arbetstagaren hade mycket 

allvarliga personliga problem som utgjorde en förklaring till missbruket av 

droger och alkohol och att denne hade genomgått ett rehabiliteringsprogram 

som arbetsgivaren hade utarbetat. Dock kunde inte arbetstagarens personliga 

problem ursäkta att denne inte deltagit i urinprovstagningen, då verksamheten 
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utgjordes av ett riskfyllt arbete. Arbetsdomstolen gjorde därför bedömningen 

att uppsägningen var sakligt grundad.      

 

4.3 Generella kommentarer kring rättsfallen 

Arbetsdomstolen är rent processtekniskt bunden utav vad parterna har yrkat. 

Detta förklarar varför domstolen ibland enbart bedömer alkoholmissbruket 

eftersom parterna då valt att lyfta fram detta och då lyser resonemang kring 

narkotika med sin frånvaro i domskälen av naturliga skäl. Det finns dock ett 

antal återkommande aspekter som Arbetsdomstolen fäster stor vikt vid i 

bedömningarna när arbetstagare har missbruksproblem. För det första är det 

avgörande vilken typ av tjänst arbetstagaren har. Om arbetstagaren genom sin 

position har en särskild förtroendeställning såsom postman, kriminalvårdare 

eller undersköterska får inte arbetstagaren missbruka arbetsgivarens och 

allmänhetens förtroende. Att arbetstagaren har missbrukat narkotiska preparat 

kan vara ett så pass allvarligt beteende ur ett lojalitetsperspektiv att 

rehabiliterings- och anpassningsåtgärder blir inaktuellt. För det andra är det 

avgörande vilken typ av verksamhet som arbetstagaren arbetar inom. Att arbeta 

på exempelvis ett smältverk eller som chaufför i kollektivtrafiken ställer höga 

krav på säkerheten. Om arbetstagaren utgör en fara för sig själv eller andra 

bedömde Arbetsdomstolen att rehabiliterings- och anpassningsåtgärder inte 

heller kunde krävas av arbetsgivaren, då säkerhetsaspekterna går före 

arbetstagarens önskan om att kvarstå i anställningen. För det tredje betonade 

Arbetsdomstolen att en helhetsbedömning av omständigheterna ska göras i det 

enskilda fallet i prövningen av avskedande- eller uppsägningsfrågan. 

Arbetstagarens personliga skäl för att missbruka narkotika (livskris, psykisk 

ohälsa m.m.) vägs i realiteten mot verksamhets art och tjänstens beskaffenhet. 

Utifrån dessa parametrar blir det sedan upp till Arbetsdomstolen att bedöma 

om arbetstagaren har rätt till rehabiliterings- och anpassningsåtgärder eller om 

anställningen ska upphöra. Slutligen gör Arbetsdomstolen ett principiellt 

uttalande om att bruk av alkohol inte kan bedömas på samma sätt som bruk av 

narkotika eftersom det sistnämnda är ett brottsligt förfarande, vilket också ska 

tas med i helhetsbedömningen.  
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5. Slutsatser 

 

 

Slutligen ska jag redogöra för om arbetsgivare har en skyldighet att vidta 

rehabiliterings- och anpassningsåtgärder för narkotikamissbrukande 

arbetstagare, vilket är uppsatsens frågeställning. Mina slutsatser grundar sig på 

den rättsliga utredningen från avsnitt 2, 3 och 4.  

 

- Arbetsgivarens skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärderna enligt 30 

kap. 6 § SFB gäller enbart för arbetstagare som drabbats av en sjukdom 

enligt 29 kap. 2 § SFB. I dagsläget finner jag inte något stöd för att 

arbetstagare som har ett narkotikamissbruk, oavsett om det är kort- eller 

långvarigt, är sjuk ur ett arbetsrättsligt perspektiv utifrån SFB:s regler. 

Arbetsgivare har därför ingen skyldighet att vidta 

rehabiliteringsåtgärder för en narkotikamissbrukande arbetstagare enligt 

SFB eftersom sjukdomsrekvisitet inte är uppfyllt. Däremot bör 

arbetstagare med narkotikamissbruk ur andra juridiska områden kunna 

beaktas som sjuka genom att man kan få vård enligt LVM samt har 

möjligheten att erhålla ersättning av försäkringskassan pga. s.k. nedsatt 

arbetsförmåga.  

 

- Arbetsgivarens skyldighet att vidta individuella anpassningsåtgärder 

samt förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen enligt 3 kap. 2 a §, 

3 kap. 3 § AML och AFS 1994:1 gäller samtliga arbetsgivare oavsett 

storlek och ekonomiska förhållanden. AML och AFS 1994:1 uppställer 

inget sjukdomsrekvisit till skillnad från SFB. Jag drar slutsatsen att 

arbetsgivare har en långtgående skyldighet att uppfylla AML:s och 

AFS:s bestämmelser gällande individuella anpassningsåtgärder som 

även ska omfatta narkotikamissbrukande arbetstagare. 

Säkerhetsaspekterna måste dock vägas mot arbetstagarens behov av 

anpassning, vilket är tydligt i t.ex. AD 2005 nr 86 där arbetsgivarens 

ansvar att förebygga säkerhetsrisker gick före anpassning och 
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rehabilitering. I praktiken innebär det att arbetsgivare i verksamhet ska 

ha rutiner för att organisera anpassningsåtgärder enligt föreskrifterna 2-

13 §§. I AFS 1994:1 betonas det att rutiner om arbetsanpassning även 

ska omfatta missbruk av alkohol och andra berusningsmedel vilket 

framgår av 13 §. Problemet som uppstår i realiteten för arbetsgivare är 

att både AML och AFS 1994:1 är generellt formulerade utan att ange 

hur och vad arbetsgivaren ska göra för att uppfylla kriterierna som 

uppställs i lagen om anpassning. Arbetsgivaren måste därför göra en 

bedömning kring vilka åtgärder som rent praktiskt ska göras, vilket med 

största sannolikhet kan bli för få åtgärder i vissa fall och för 

långtgående åtgärder i andra fall. Det råder med andra ord en osäkerhet 

kring vad en arbetsgivare ska göra för att uppfylla kraven som uppställs 

kring anpassningsåtgärder. 

 

- Sjukdom är som regel inte saklig grund för uppsägning enligt LAS 

förarbeten. Att narkotikaberoende kan klassas som en sjukdom rent 

medicinskt bör, som tidigare nämnts, inte vara en omöjlighet med tanke 

på att en person med allvarliga missbruksproblem kan få vård enligt 

LVM samt att Socialstyrelsens riktlinjer anger att narkotikaberoende i 

likhet med alkoholberoende kan klassas i en medicinsk skala. Dock 

finner jag i dagsläget inget stöd i gällande rätt för att en 

narkotikamissbrukande arbetstagare skulle ha ett förstärkt 

anställningsskydd pga. sjukdom utifrån ett arbetsrättsligt 

uppsägningsperspektiv till skillnad från en arbetstagare med 

alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär Att denna åtskillnad görs kan 

bero på att bruk av narkotika inte är en socialt accepterad företeelse 

som bruk av alkohol, vilket Arbetsdomstolen uttryckte i rättsfallet AD 

1984 nr 9. Att en arbetstagare har brukat narkotika innebär dock inte 

per definition i rättspraxis att anställningen måste upphöra eftersom 

Arbetsdomstolen betonar att en helhetsbedömning måste göras i det 

enskilda fallet.  

 

- Utifrån de rättsfall som refererats i avsnitt 4 framgick det att 

arbetsgivaren i flera rättsfall hade vidtagit anpassnings- och 
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rehabiliteringsåtgärder. Detta borde vara av betydelse i 

Arbetsdomstolens bedömning eftersom arbetsgivaren redan hade 

uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. När en arbetstagare inte lämnade 

urinprov och på andra sätt inte medverkade till sin egen rehabilitering 

bedömde Arbetsdomstolen att man inte kunde kräva mer från 

arbetsgivaren i rättsfallet AD 2009 nr 53. Arbetsdomstolen framhöll i 

andra rättsfall att det var orimligt att kräva att arbetsgivare skulle 

tillhandahålla rehabiliterings- och anpassningsåtgärder när arbetstagare 

missbrukat narkotika och genom detta missbrukat sin 

förtroendeställning då arbetstagaren agerat grovt illojalt i tjänsten. 

Samma resonemang gäller om arbetstagaren utgör en säkerhetsrisk för 

sig själv eller andra arbetstagare. I rättsfallet AD 1984 nr 9 ansåg 

Arbetsdomstolen att en av arbetstagarna som dömdes för narkotikabrott 

också skulle omfattas av det rehabiliteringsprogram som andra 

narkotikamissbrukande på arbetsplatsen hade fått möjlighet att delta i. 

Att neka arbetstagaren att delta i ett rehabiliteringsprogram pga. att 

arbetstagaren dömts för lagning accepterade inte domstolen. Att 

arbetstagaren inte utgjorde någon säkerhetsrisk och hade en likvärdig 

tjänst som de andra arbetstagarna som fick rehabilitering påverkade 

bedömningen. Slutsatsen av detta blir att arbetstagare som agerat grovt 

illojalt i sin relation till arbetsgivaren eller har utgjort en säkerhetsrisk 

inte kan begära att arbetsgivare ska erbjuda rehabiliterings- och 

anpassningsåtgärder. En ytterligare slutsats blir att en 

narkotikamissbrukande arbetstagare som erbjudits rehabilitering av 

arbetsgivaren har en skyldighet att medverka, annars bedöms 

uppsägningen som sakligt grundad av Arbetsdomstolen. Denna princip 

gäller för alla arbetstagare som av olika anledningar deltar i ett 

rehabiliteringsprogram och som inte medverkar till sin rehabilitering.  

 

- Utifrån rättspraxis är det fortfarande obesvarat hur Arbetsdomstolen 

skulle bedöma uppsägningsfrågan om en arbetstagare hade fått ett 

läkarutlåtande som fastslog att denne led av ett narkotikaberoende och 

arbetsgivaren inte hade vidtagit några rehabiliterings- eller 

anpassningsåtgärder. Detta skulle dock förutsätta att arbetstagaren 
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varken utgjorde en säkerhetsrisk eller hade en förtroendeställning i 

tjänsten för att få Arbetsdomstolen att resonera mer kring arbetsgivares 

rehabiliteringsansvar i relation till arbetstagarens narkotikamissbruk. 

Som arbetsgivare kan man idag inte veta säkert hur utgången skulle bli 

i ett sådant mål eftersom detta inte prövas och därför är rättsläget ej 

klarlagt. Min slutsats blir att så länge frågan aldrig ställs på sin spets lär 

den förbli obesvarad. Det vore därför önskvärt om ett sådant fall blev 

prövat av Arbetsdomstolen för att klargöra rättsläget kring 

arbetsgivares skyldighet att vidta rehabiliterings- och 

anpassningsåtgärder.  
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