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Abstract 
The purpose of this essay was to examine the employers rehabilitation responsibility in             

relation to employees that suffer from physical or psychological illness, from a labour law              

perspective, to gain an understanding whether the rehabilitation responsibility is interpreted           

in different ways. Therefore, the research question was “how is the employers rehabilitation             

responsibility assessed and its boundaries in relation to physical and psychological illness?”.            

In order to examine this question, the legal dogmatic method was chosen. The results              

indicated that several different factors affect the assessment of the employers rehabilitation            

responsibility and its boundaries. A legal case examination identified the factors           

rehabilitation and work adaptation arrangements that the employer had taken, the employees            

participation, the possibilities for relocation and the medical assessment of the employees            

health. These factors were common for legal cases concerning both physical and            

psychological diseases and were also closely linked. One conclusion was that the assessment             

of the employers rehabilitation responsibility and its boundaries in relation to physical and             

psychological illness are affected by several interacting factors. Another conclusion was that            

differences, between the categories of legal cases, regarding the medical assessments leads to             

a difference in the assessment of the employers rehabilitation responsibility and its            

boundaries. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att ur ett arbetsrättsligt perspektiv belysa arbetsgivarens            

rehabiliteringsansvar i förhållande till arbetstagare som lider av fysisk respektive psykisk           

sjukdom för att bidra till förståelse om rehabiliteringsansvaret tolkas på olika sätt. Därav var              

forskningsfrågan “hur bedöms arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det i          

förhållande till fysiska respektive psykiska sjukdomsproblem?”. För att undersöka denna          

fråga valdes en rättsdogmatisk metod. Resultaten indikerade att det finns flera olika faktorer             

som är betydelsefulla i förhållande till bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar          

och gränserna för det. De faktorer som identifierades efter en granskning av rättspraxis var de               

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren vidtagit, arbetstagarens       

medverkan, möjligheter till omplacering och den medicinska bedömningen av arbetstagarens          

hälsotillstånd. Dessa faktorer var gemensamma både för rättsfallen som rörde fysiska och            

psykiska sjukdomsproblem och var även nära sammankopplade till varandra. En slutsats var            

att bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det i förhållande           

till fysiska respektive psykiska sjukdomsproblem påverkas av flera faktorer som samverkar           

med varandra. Den andra slutsatsen var att skillnader, mellan de två kategorierna av rättsfall,              

gällande den medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd ger upphov till en           

skillnad i bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det. 

 

Antal ord: 193 

 

Nyckelord: arbetsanpassning, avskedande, omplacering, personliga skäl, rehabilitering       

sjukdom, uppsägning.  
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Begreppsdefinitioner  
Det finns flera olika definitioner av hälsa och sjukdom. I denna uppsats har jag valt att utgå                 

från den begreppsdefinition av hälsa som återfinns i inledningen av          

Världshälsoorganisationens konstitution. Gällande definitionen av sjukdom har jag valt att          

utgå från den definition som återfinns i SOU 1979:78. Nedan kommer jag att redogöra              

kortfattat för dessa definitioner. 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast              

frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.1 Det finns olika synsätt när man ska beskriva             

begreppet sjukdom, ett så kallat objektivt synsätt och ett subjektivt synsätt. Enligt det             

objektiva synsättet betraktas det som avviker från det medicinskt normala som sjukt. Denna             

bedömning görs helt oberoende av vilken person som det gäller. En person som har en               

objektivt påvisbar sjukdom behöver inte nödvändigtvis själv uppfatta sig som sjuk. Vidare            

grundas bedömningen enligt det subjektiva synsättet på individens upplevelser. Detta innebär           

att det som individen upplever som ohälsa, besvär eller störning i dennes hälsotillstånd             

betraktas som sjukdom. Därmed kan en person betraktas som sjuk, utan att man rent objektivt               

kan påvisa sjukdom.2 Utgångspunkten i denna uppsats är ett objektivt synsätt, då en             

förutsättning för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är att arbetstagarens sjukdom är         

objektivt påvisbar. 

 

1 Constitution of the World Health Organization [Världshälsoorganisationens konstitution].  
2 SOU 1979:78, s. 19-20. 

 



 

1. Introduktion 
1.1 Bakgrund och ämne  
Som huvudregel är sjukdom inte saklig grund för uppsägning.3 Under vissa förutsättningar            

kan sjukdom dock utgöra saklig grund. Två av dessa förutsättningar är att arbetstagaren har              

en bestående sjukdom och att denne inte längre förväntas kunna utföra arbete av någon              

betydelse åt arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste även kunna visa att denne har fullgjort sin             

rehabiliteringsskyldighet med fokus på arbetstagarens tillbakagång till arbetsgivaren och att          

omplaceringsmöjligheter saknas för arbetstagaren. Med andra ord ställs ett antal kriterier upp            

som måste uppfyllas för att saklig grund ska föreligga trots att arbetstagarens arbetsoförmåga             

beror på sjukdom. Dessa kriterier angår, som tidigare nämnt, arbetsgivarens          

rehabiliteringsansvar, vilket denna uppsats kommer att behandla.4  

 

Gällande rehabilitering saknas en definition av begreppet i lagtext. Däremot kan en definition             

återfinnas bland annat i FN:s världsaktionsprogram för handikappade från år 1982:  

 

“Rehabilitering är en målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att sätta en             

av skada eller sjukdom drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga psykiska,             

fysiska och/eller sociala funktionsnivå och därigenom ge honom möjligheter att          

förändra sitt eget liv. Processen kan innefatta åtgärder avsedda att kompensera för en             

förlust eller inskränkning av funktionsförmågan (t.ex. med tekniska åtgärder) och          

andra åtgärder som är ägnade att underlätta social anpassning eller återanpassning.”5  

 

Arbetsgivaren utgör tillsammans med arbetstagaren och Försäkringskassan de huvudsakliga         

aktörerna i en rehabiliteringsprocess. Även andra aktörer kan komma att bli involverade i en              

rehabiliteringsprocess, såsom regionernas hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och privat         

organiserad vårdverksamhet i form av exempelvis företagshälsovård. Vidare förefaller         

regelverket gällande rehabilitering i grunden ha byggts upp utifrån ett fokus på främst fysiska              

sjukdomstillstånd6, men på senare år har andelen sjukskrivningar av psykiska orsaker ökat på             

arbetsmarknaden.7 Detta medför att det finns ett intresse av att skapa förståelse för i vilken               

3 Prop. 1973:129, s. 126 och prop. 1981/82:71, s. 71. Se även Westregård. De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt                   
perspektiv, s. 60. 
4 Westregård. De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv , s. 60. 
5 Återgivet i SOU 2006:107, s. 149. Se även Ryberg-Welander. Socialförsäkringsrätt, s. 166-168.  
6 Ryberg-Welander. Socialförsäkringsrätt, s. 166-168. 
7 Försäkringskassan. Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest, s. 1-2. 
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mån som de rättsliga regleringarna rörande rehabiliteringsansvaret tillämpas på ett likvärdigt           

sätt för fysisk och psykisk sjukdom. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ur ett arbetsrättsligt perspektiv belysa arbetsgivarens            

rehabiliteringsansvar i förhållande till arbetstagare som lider av fysisk respektive psykisk           

sjukdom för att bidra till förståelse om rehabiliteringsansvaret tolkas på olika sätt. För att              

uppnå detta syfte ämnar jag att besvara följande frågeställning: 

- Hur bedöms arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det i förhållande          

till fysiska respektive psykiska sjukdomsproblem? 
 

1.3 Avgränsningar 
Då uppsatsen är begränsad både tidsmässigt och omfattningsmässigt har ett antal           

avgränsningar gjorts. En av dessa avgränsningar är att kategorin psykisk sjukdom är            

begränsad i det avseende att den inte inkluderar missbruk. Gränsen mellan ett missbruk och              

en beroendesjukdom är svår att dra, varför denna avgränsning har gjorts.8 Ytterligare en             

avgränsning som har gjorts är att tillfälliga förändringar till följd av Covid-19 pandemin inte              

har tagit i åtanke. Detta eftersom detta hade tillfört en stor komplexitet, då dessa förändringar               

görs kontinuerligt och endast gäller tillfälligt. 

 
1.4 Metod och material  
Metoden för uppsatsens rättsliga utredning är baserad på rättsdogmatisk metod. Uppsatsen           

ämnar att beskriva rättsläget som det är, de lege lata. Syftet är däremot inte att föreslå                

lösningar på problem som i dagsläget framstår som olösta, de lege ferenda.9 Vidare är              

utgångspunkten i rättsdogmatisk metod de allmänt accepterade rättskällorna.10 För att kunna           

besvara den frågeställning som har ställts upp kommer jag därmed att undersöka samt             

bearbeta framförallt lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Till viss del kommer           

även vetenskapliga artiklar i tidsskrifter att undersökas och bearbetas. Då fokus i studien             

ligger på att granska prejudikat och systematisera hur rättsväsendet har bedömt fall av             

uppsägning på grund av fysisk respektive psykisk sjukdom medför detta att rättsdogmatisk            

metod lämpar sig särskilt väl för denna studie. 

8 Lunning & Toijer. Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, s. 419. 
9 Kleineman. Rättsdogmatisk metod, s. 36.  
10 Ibid., s. 21. 
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Angående material så har flera olika rättskällor använts med syfte att kunna ge en så               

välutvecklad bild som möjligt. Som tidigare nämnt har primärt lagstiftning, förarbeten,           

doktrin och rättspraxis använts för att utröna gällande rätt inom området. Gällande rättsfall             

ligger fokus primärt på rättsfall rörande uppsägning på grund av sjukdom, då gränsen för              

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar dras när saklig grund för uppsägning, trots sjukdom,          

anses föreligga. Vidare behandlar dessa rättsfall såväl fall av fysisk som psykisk sjukdom för              

att kunna undersöka bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för          

det i förhållande till fysiska och psykiska sjukdomsproblem. Avseende lagstiftning ligger           

fokus främst på lagen om anställningsskydd (LAS), arbetsmiljölagen (AML) och          

socialförsäkringsbalken (SFB). Detta då denna lagstiftning berör flera områden som är           

betydelsefulla för mitt syfte och frågeställning, såsom anställningsskydd, arbetsmiljö och          

rehabilitering. Även förarbeten och doktrin, som är kopplade till just dessa områden, har             

undersökts med syfte att fördjupa den bild som presenteras av arbetsgivarens           

rehabiliteringsansvar och gränserna för det. 

 

En styrka med metoden är att flera olika rättskällor har använts för att beskriva gällande rätt                

inom rehabiliteringsområdet. Detta medför att de olika rättskällorna kan komplettera varandra           

och därmed bidra till att framställningen av gällande rätt blir mer välutvecklad och belyst ur               

flera perspektiv. En svaghet i metoden är att de rättsfall som berör psykisk sjukdom är färre                

än de som rör fysisk sjukdom. Anledningen till detta är delvis att det finns få rättsfall som rör                  

uppsägning på grund av psykisk sjukdom och delvis den avgränsning som har gjorts             

avseende att rättsfall som rör missbruk inte inkluderas. Denna svaghet har hanterats på så sätt               

att jag har försökt använda de tillgängliga rättsfall som finns så väl som möjligt. Vidare finns                

en viss subjektiv påverkan på både val av ämne och beskrivning av detta samt tolkning och                

analys av materialet, då en fullständig objektivitet inte är möjlig. Detta har jag haft i åtanke                

under uppsatsens gång och därmed strävat efter att vara så objektiv och saklig som möjligt i                

samtliga moment av uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel, som i sin tur består av ett antal avsnitt, för att ge                   

läsaren en så lättöverskådlig läsning som möjligt. Det första kapitlet inleds med en             

presentation av ämnet som uppsatsen berör, vilken följs en presentation av av uppsatsens             

syfte och frågeställningar. Därefter presenteras även en beskrivning av den metod och det             
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material som har använts samt de avgränsningar som har gjorts. Det andra kapitlet berör              

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Några av de aspekter som blir belysta är kravet på en             

lämpligt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, den så kallade        

rehabiliteringskedjan och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Vidare berör det tredje        

kapitlet arbetstagarens ansvar i förhållande till sin rehabilitering. I detta kapitel presenteras de             

krav som ställs på arbetstagaren gällande dennes medverkan och rättsföljder av bristande            

medverkan från arbetstagarens sida. I kapitel fyra presenteras de faktorer som förefaller ha             

varit betydelsefulla vid bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i rättspraxis         

gällande uppsägning på grund av fysisk respektive psykisk sjukdom. Faktorerna presenteras           

utan inbördes ordning. Därefter presenteras en analys i kapitel fem av de identifierade             

faktorerna, där dessa analyseras både var för sig och i förhållande till varandra.             

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och slutsatser i kapitel sex. 
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2. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
2.1 Inledning 
Arbetsgivaren har en nyckelroll gällande de anställdas arbetsmiljö och rehabilitering vid           

sjukdomsfall. Vad som omfattas av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar beror på         

omständigheterna i det enskilda fallet där både arbetstagarens och arbetsgivarens          

förhållanden samt förutsättningar tas hänsyn till. Då arbetsgivarens rehabiliteringsansvar         

endast gäller i förhållande till sin egen verksamhet är arbetsgivaren inte ansvarig för att vidta               

rehabiliteringsåtgärder som syftar till att arbetstagaren i fråga ska kunna utföra arbete hos en              

annan arbetsgivare än denne själv.11  

 
2.2 Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 
En grundläggande förutsättning för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är att det finns en           

lämpligt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen,       

vilket framgår av 3 kap. 2a § AML. Syftet med denna verksamhet är att arbetsgivaren ska                

kunna fullgöra sina skyldigheter som följer av AML och 30 kap SFB.12 Kravet på en               

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet är generellt och gäller alla         

arbetsgivare. Hur detta arbete ska organiseras mer i detalj beror på förhållandena på             

arbetsplatsen, då behoven kan variera mellan olika verksamheter bland annat med avseende            

på skadebild och arbetsmiljörisker.13  

 

Vidare återfinns närmare bestämmelser om arbetsgivarens ansvar i förhållande till denna           

verksamhet i AFS 1994:1. Ett av de krav som uppställs är arbetsgivaren ska ange mål för                

verksamheten och informera de anställda om dessa. Det kan också vara lämpligt att inkludera              

frågor rörande arbetsanpassning och rehabilitering i den allmänna arbetsmiljöpolicyn på          

arbetsplatsen.14 Vidare ska arbetsgivaren fortlöpande se efter arbetstagarnas behov av          

åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering. Detta bör ske utifrån ett helhetsperspektiv,           

där såväl tekniska och medicinska som organisatoriska, psykologiska och sociala          

förhållanden i arbetet granskas.15 Ytterligare ett krav som ställs upp är att arbetsgivaren så              

tidigt som möjligt ska påbörja arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för de          

11 Prop. 2007/08:136, s. 41-43. 
12 Ericson. Arbetsmiljölagen: med kommentar, s. 87.  
13 1-2 §§ med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1  Se även prop. 2007/08:136, s. 41. 
14 3 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
15 4 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
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arbetstagare som har behov av åtgärder.16 Arbetsgivaren ska också klargöra fördelningen av            

arbetet gällande arbetsanpassning och rehabilitering. Till detta hör bland annat betydelsen av            

att arbetsgivaren avsätter tillräckliga resurser i form av personal och ekonomiska resurser för             

att verksamheten ska kunna bedrivas på ett meningsfullt sätt.17 Vidare ska verksamheten            

organiseras på ett sätt så att den kan bedrivas i samarbete med såväl enskilda berörda               

arbetstagare och deras företrädare i arbetsmiljöfrågor som med Försäkringskassan och andra           

berörda myndigheter.18 Verksamheten ska också följas upp årligen av arbetsgivaren och           

denne ska därefter göra de ändringar som föranleds av uppföljningsresultatet.19          

Avslutningsvis ska arbetsgivaren också inneha de rutiner som behövs för verksamheten. Det            

kan bland annat röra sig om rutiner avseende tidiga kontakter med sjukskrivna, undersökning             

av rehabiliteringsbehov, kontakter med myndigheter och företagshälsovård samt kontroll,         

uppföljning och utvärdering av arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten.20 

 

2.3 Åtgärder för arbetsanpassning 
En grundläggande förutsättning för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är, som tidigare         

nämnt under föregående avsnitt, att det finns en lämpligt organiserad arbetsanpassnings- och            

rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar i förhållande till denna         

verksamhet innefattar bland annat att fortlöpande se efter arbetstagarnas behov av           

arbetsanpassning och rehabilitering. Därutöver ska verksamheten även vara organiserad på ett           

sådant sätt att arbetsgivaren har beredskap för att kunna hantera en situation där någon av               

dennes anställda får en nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivaren ska besitta såväl rutiner som            

kunskap om hur ett sådant fall av nedsatt arbetsförmåga ska hanteras.21 På ett mer              

övergripande plan ska arbetsförhållandena anpassas till människors fysiska och psykiska          

förutsättningar, vilket kan utläsas av 2 kap. 1 § AML. Med detta åsyftas en generell               

anpassning till människan i arbetslivet där hänsyn tas till omständigheter såsom den enskildes             

ålder, yrkesvana och övriga individuella förutsättningar.22 Gällande arbetsgivarens ansvar ska          

denne ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa            

arbetsförhållandena eller vidta någon annan lämplig åtgärd, vilket framgår av 3 kap. 3 §              

16 5 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1.  
17 6 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1.  
18 7-8 §§ med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
19 9 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
20 10 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
21 Ericson. Arbetsmiljölagen: med kommentar, s. 87. Se även 10 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
22 Prop. 1990/91:140, s. 44. 
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AML. Målsättningen med en individuell arbetsanpassning är att vidta sådana åtgärder i            

arbetsmiljön som möjliggör att den anställde kan ha kvar eller återgå till sitt vanliga arbete.23  

 

Vidare är det av vikt att arbetet utformas utifrån en helhetssyn, där både människors fysiska               

och psykiska behov samt olika förutsättningar beaktas. En aspekt av detta är att             

uppmärksamma och ta hänsyn till vanliga åldersförändringar, såsom försämrad syn och           

hörsel eller muskelstyrka. Då utbildningsbakgrund och tidigare yrkeserfarenhet kan variera          

mycket mellan olika personer bör hänsyn tas till detta vid bland annat planering av den               

anställdes arbetsuppgifter och introduktion. För den enskilde arbetstagaren är det också           

betydelsefullt att arbetets organisation utformas på ett sätt som ger utrymme för samarbete,             

socialt stöd och möjlighet att påverka. Vid utformning av vissa arbetsplatser kan hänsyn även              

behöva tas till bland annat kroppsstorlek och fysisk styrka hos arbetstagaren. Då många             

arbeten är utformade med en genomsnittlig man som utgångspunkt kan olika           

maskinutformningar, lyftanordningar och arbetstekniska hjälpmedel behövas beroende på        

bland annat skillnader i kroppsmått och kroppsstyrka mellan olika individer. Särskilda           

arbetsmiljöåtgärder kan behövas vid fall av funktionshinder.24  

 

Med detta som bakgrund kan åtgärder för arbetsanpassning inrikta sig på olika aspekter av              

arbetsmiljön beroende på vilka behov som finns. Det kan exempelvis röra sig om             

förändringar i den fysiska arbetsmiljön i form av tekniska hjälpmedel och särskilda            

arbetsredskap. Även förändringar i arbetsorganisation, arbetsfördelning, arbetsuppgifter,       

arbetsmetoder och psykologiska samt sociala förhållanden på arbetsplatsen är möjliga          

åtgärder för arbetsanpassning. Några ytterligare exempel är arbetsprövning, arbetsträning,         

informationsinsatser, byte av tjänst och personella stödinsatser.25  

 

2.4 Rehabiliteringskedjan 
Förutsättningen för att en försäkrad ska ha rätt till sjukpenning är att dennes arbetsförmåga är               

nedsatt med minst en fjärdedel med anledning av sjukdom. Bedömningen av detta görs             

utifrån den så kallade rehabiliteringskedjan som styr när och i förhållande till vilket eller              

vilka arbeten som den försäkrades arbetsförmåga ska prövas. Till detta hör att denna             

bedömning görs för den som har en anställning. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod                

23 12 § med tillhörande kommentarer i AFS 1994:1. 
24 Ibid.  
25 Ibid. 
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bedöms den försäkrades arbetsförmåga i förhållande till dennes vanliga arbete eller något            

annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder denne, vilket kan utläsas av 27             

kap. 46 § SFB. Från och med den 91:a dagen ska det även beaktas om den försäkrade efter                  

omplacering kan utföra annat arbete hos arbetsgivaren, enligt 27 kap. 47 § SFB. Vidare              

framgår de förutsättningar som gäller från och med dag 181 av 27 kap. 48 § SFB. Då ska det                   

dessutom, om det inte finns särskilda skäl mot det eller på annat sätt kan anses oskäligt,                

beaktas om den försäkrade kan försörja sig genom arbete som är normalt förekommande på              

arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för denne. Med särskilda skäl             

åsyftas att det finns en välgrundad anledning att tro den försäkrade ska kunna återgå helt i                

arbete hos sin arbetsgivare innan ett års sjukskrivning. Från och med dag 366 ska den               

försäkrades arbetsförmåga alltid bedömas i förhållande till normalt förekommande arbete på           

arbetsmarknaden om det inte kan anses vara oskäligt, vilket framgår av 27 kap. 49 § SFB. 26 

 

Rehabiliteringskedjan innebär att arbetsgivarens försök vad gäller arbetsanpassning eller att 

erbjuda andra arbetsuppgifter åt arbetstagaren tydligare fokuseras.27 Arbetsgivarens ansvar 

innefattar bland annat att upprätta av en plan för återgång, vilket framgår av 30 kap. 6 § SFB. 

Enligt detta lagrum gäller följande gällande en plan för återgång. En plan för återgång ska 

upprättas i den mån som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade. Vidare ska 

arbetsgivaren fortlöpande se till att denna plan följs och att det vid behov görs ändringar. En 

plan för återgång ska upprättas senast vid dag 30 om den försäkrades arbetsförmåga kan antas 

vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Detta gäller även om det tidigare har 

antagits att den försäkrades arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar 

och prognosen har förändras. En plan för återgång behöver däremot inte upprättas om det 

tydligt framgår med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd att denne inte kan återgå i 

arbete. Om dennes hälsotillstånd senare skulle förbättras ska en sådan plan dock upprättas. 
 

2.5 Omplaceringsskyldighet  
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innefattar även en omplaceringsskyldighet. Saklig grund        

för uppsägning föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren istället bereder              

arbetstagaren med ett annat arbete hos sig, vilket kan utläsas av 7 § LAS. Denna bestämmelse                

är tillämplig vid såväl situationer då arbetsbrist föreligger som när arbetsgivaren överväger att             

26 Ds 2017:9, s. 45. Det pågår flera utredningsarbeten gällande sjukförsäkringen, men det finns i nuläget inte något färdigt                   
lagförslag. Se SOU 2019:2, SOU 2020:6 och SOU 2020:26. 
27 Försäkringskassan. Arbetsgivares insatser i rehabiliteringskedjan: personalansvarigas och fackliga representanters          
erfarenheter av de nya reglerna i sjukförsäkringen , s. 3. 

8 



 

säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl.28 Omplaceringsskyldigheten innebär att            

arbetsgivaren ska utreda möjligheterna till omplacering i varje enskilt fall. Om arbetsgivaren            

inte genomför en omplaceringsutredning och om det är oklart huruvida det finns möjlighet till              

omplacering bör arbetsgivaren generellt sett inte anses ha fullgjort sin          

omplaceringsskyldighet. Bedömningen av huruvida en omplacering hade varit möjlig ska          

göras utifrån förhållandena när uppsägningen gjordes.29 Vidare är en förutsättning för           

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet att det finns en ledig befattning eller i annat fall andra             

lediga arbetsuppgifter hos arbetsgivaren som arbetstagaren skäligen skulle kunna omplaceras          

till. Omplaceringen måste därmed kunna ske utan att någon annan arbetstagare sägs upp.30             

Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, erbjuda arbetstagaren ett arbete som är likvärdigt              

det arbete som denne haft fram till dess. I annat fall bör arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren               

ett arbete som framstår som lämpligt med hänsyn till arbetstagarens förutsättningar,           

personliga förhållanden och löneförmåner. Omplaceringsskyldigheten omfattar dock i princip         

även mindre kvalificerade arbeten med lägre lön, givet att arbetstagaren har tillräckliga            

kvalifikationer för arbetet.31  
 

En begränsning av arbetsgivarens omplaceringsskyldighet gäller situationer då arbetstagaren         

avböjer ett erbjudande om arbete från arbetsgivaren. Om arbetstagaren utan godtagbar           

anledning har avböjt ett erbjudande bör arbetsgivaren generellt sett inte vara skyldig att             

lämna några ytterligare erbjudanden.32 Ett rättsfall som kan illustrera denna begränsning är            

AD 2005 nr. 57. Käranden, V.E, tillträdde en tjänst som arbetsmiljötekniker år 2003 och              

samma år beslutade bolaget att dra in tjänsten i samband med en omorganisation. Bolaget              

genomförde sedan en omplaceringsutredning och lämnade därefter ett generellt erbjudande          

till V.E om omplacering till arbete inom produktionen, vilket hon avböjde. Med hänsyn till              

att det inte fanns några andra lediga arbetsuppgifter att tillgå på bolaget och att V.E tydligt                

avböjde erbjudandet i ett tidigt skede hade det inte skäligen kunnat krävas av bolaget att               

närmare utreda exakt vilka arbetsuppgifter som skulle kunna erbjudas till henne. Vidare            

konstaterade Arbetsdomstolen att erbjudandet får anses vara tillräckligt preciserat och att det            

28 Lunning & Toijer. Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, s. 464-465.  
29 AD 2018 nr. 76, AD 2003 nr. 14, AD 2012 nr. 67 m.fl. 
30 Prop. 1973:129, s. 122. Se även Lunning & Toijer. Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, s. 465                
och AD 1994 nr. 1, AD 2012 nr. 67 m.fl. 
31 Lunning & Toijer. Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, s. 476-477. Se även AD 1996 nr. 54, AD                 
2018 nr. 76 m.fl.  
32 Prop. 1973:129, s. 243. Se även Lunning & Toijer. Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, s. 477                
och AD 2005 nr. 57 m.fl. 
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även varit skäligt. Arbetsdomstolens bedömning blev därmed att bolaget hade uppfyllt sin            

omplaceringsskyldighet och således även att uppsägningen var sakligt grundad.  

 

Ytterligare en begränsning av omplaceringsskyldigheten är att den endast gäller i fråga om             

arbete som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Med detta avses att arbetstagaren            

ska besitta de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker arbetet. Detta              

innebär emellertid inte att arbetstagaren redan den första dagen ska behärska de nya             

arbetsuppgifterna som en omplacering medför. Därmed får arbetsgivaren normalt sett anses           

vara skyldig att acceptera en viss upplärningstid. Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att             

genomföra en omplacering som kräver omskolning av arbetstagaren för att denne ska kunna             

behärska de nya arbetsuppgifterna.33 Ett rättsfall som kan illustrera kravet på tillräckliga        

kvalifikationer är AD 2006 nr. 110. Käranden, C.J, sades upp från sin anställning som              

förvaltningschef på grund av arbetsbrist då förvaltningen lades ned. Före uppsägningen           

genomfördes en omplaceringsutredning som visade att det bland annat fanns en ledig            

anställning som rektor, vilken C.J inte erbjöds då kommunen bedömde att han inte hade              

tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsdomstolen konstaterade att C.J varken sett till           

utbildning eller erfarenhet hade de kvalifikationer som bör krävas för anställningen som            

rektor. Därmed blev Arbetsdomstolens bedömning att C.J saknat tillräckliga kvalifikationer          

för den lediga anställningen som rektor och således även att kommunen fullgjort sin             

omplaceringsskyldighet genom den omplaceringsutredning som kommunen vidtagit.  

 
 
 
 

  

33 Prop. 1973:129 s. 122. Se även Lunning & Toijer. Anställningsskydd: kommentarer till anställningsskyddslagen, s.               
475-476 samt AD 1995 nr. 2, AD 2006 nr. 110, AD 2003 nr. 14 m.fl. 
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3. Arbetstagarens ansvar 
3.1 Inledning 
En rehabiliteringsprocess ställer även krav på den berörda arbetstagaren. Det huvudsakliga           

krav som ställs på arbetstagaren är att medverka i rehabiliteringen efter bästa förmåga. Detta              

med bakgrund av att den enskilde individen bör medverka aktivt för att kunna uppnå goda               

resultat i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Vidare bör respekten för den enskilde           

individen vara vägledande vid arbetsanpassning och rehabilitering. Därmed ska de krav och            

förväntningar som avser arbetstagaren ställas med hänsyn till dennes hälsotillstånd.34  

 

3.2 Planering av rehabiliteringsåtgärder 
Ett av de krav som ställs på arbetstagaren gällande dennes medverkan är att delta i               

planeringen av rehabiliteringsåtgärderna. Av 30 kap. 3 § SFB framgår att           

rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från dennes            

individuella förutsättningar och behov. Detta eftersom erfarenhet visar att en betydande           

framgångsfaktor för att nå en lyckad rehabilitering är att denna utgår från individens egna              

behov och förutsättningar. Med detta åsyftas att hänsyn behöver tas till den försäkrades ålder,              

utbildning, bosättningsförhållanden och andra omständigheter. Därmed bör utredning,        

planering och genomförande av en rehabiliteringsprocess ske i nära samråd med den            

försäkrade i fråga.35 Ytterligare ett krav som kan komma att ställas på den försäkrade, som ett                

led i arbetet med att bedöma dennes behov och möjligheter till rehabilitering, är att delta i ett                 

avstämningsmöte på Försäkringskassans begäran enligt 110 kap. 14 § SFB. Ett sådant möte             

är avsett för bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd och arbetsförmåga, behov av             

stöd i vardagen samt behovet av och möjligheterna som finns till rehabilitering.36  

 

3.3 Aktiv medverkan  
Därutöver ställs även krav på den försäkrade gällande att lämna de upplysningar som behövs              

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

rehabiliteringen, vilket framgår av 30 kap. 7 § SFB. Gällande arbetstagarens medverkan ska             

denne medverka till rehabiliteringsåtgärderna i mån av förmåga under beaktande av dennes            

34 Prop. 2017/18:1, s. 2170. 
35 Prop. 1990/91:141, s. 47.  
36 Hessmark, Jansson, Jenryd, Lundin, Rempler & Tired. Socialförsäkringsbalken: en kommentar. Avd. C. Del 1 23-37 kap,                 
s. 275. 
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fysiska och psykiska status.37 Vidare är den försäkrade skyldig att lämna de uppgifter som är               

av betydelse för bedömningen av ersättningsfrågan eller tillämpningen i övrigt av SFB till             

Försäkringskassan. Försäkringskassan kan även kräva att den försäkrade deltar i utredning           

och planering av lämpliga rehabiliteringsåtgärder. Målsättningen ska vara att arbetet bedrivs i            

nära samarbete med den försäkrade.38  

 

Bakgrunden till de krav som ställs på arbetstagaren gällande dennes medverkan är att             

rehabiliteringsåtgärder är förhållandevis verkningslösa utan den försäkrades medverkan,        

oberoende av vilka åtgärderna är och kvaliteten på dessa.39 Även Arbetsmiljöverket           

framhåller den enskildes aktiva medverkan som en avgörande framgångsfaktor för att kunna            

uppnå goda resultat i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Med detta som bakgrund           

är det betydelsefullt att arbetstagaren lämnar de upplysningar som behövs och deltar i             

planeringen av lämpliga rehabiliteringsåtgärder tillsammans med arbetsgivaren.40 Vidare        

faller det sig naturligt att den försäkrade har ett ansvar för att medverka i utredningen och                

lämna viktig information, då denne kan förutsättas vara den person som har bäst kännedom              

om sitt behov av rehabiliteringsåtgärder. Dessa krav som ställs på arbetstagaren får inte             

medföra att den personliga integriteten åsidosätts.41 

 
3.4 Rättsföljder av bristande medverkan 
Det bör sällan bli aktuellt att bedöma en uppsägning från arbetsgivarens sida som sakligt              

grundad under den tid som åtgärder pågår med syfte att stärka den enskilde arbetstagaren och               

öka dennes förutsättningar för att arbeta.42 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan dock inte           

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

kunna återgå till arbete hos denne. Detta innebär att om arbetstagaren, utan giltigt skäl, vägrar               

att medverka i en rehabilitering av sådant slag blir utfallet att arbetsgivaren får anses ha               

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och därmed även att arbetstagaren inte längre kan framföra            

krav på att få behålla sin anställning hos arbetsgivaren.43 

 

37 AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr. 11 m.fl. Se även Friberg. Vilka krav ställs på arbetstagaren i fråga om att medverka till sin                         
rehabilitering?, s. 5. 
38 Lagrådsremiss Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, s. 28. 
39 Prop. 1990/91:141, s. 90. 
40 AFS 1994:1, s. 9. 
41 Prop. 1990/91:141, s. 90. 
42 Prop. 1990/91:140, s. 52. 
43 AD 1993 nr. 42, AD 1993 nr. 96, AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67 m.fl. Se även Friberg. Vilka krav ställs på                         
arbetstagaren i fråga om att medverka till sin rehabilitering?, s. 5-6. 
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Ett rättsfall som kan illustrera vilka påföljder som bristande medverkan från arbetstagarens            

sida kan få är AD 1997 nr. 39. Käranden, L.C, anställdes som sorterare på Posten år 1988 och                  

kom att vara sjukfrånvarande i relativt stor omfattning från och med år 1990 på grund av                

ryggbesvär. Därefter vidtog Posten rehabiliteringsåtgärder avseende L.C, bland annat i form           

av inbjudningar till olika kurser och möten, där L.C vid flera tillfällen uteblev utan              

godtagbara skäl. Senare blev L.C uppsagd på grund av personliga skäl. Med bakgrund av att                

L.C inte medverkat på det sätt som ålåg honom i de insatser som Posten gjorde för hans                 

räkning var Arbetsdomstolen bedömning att arbetsgivaren hade fullgjort sina skyldigheter          

avseende rehabilitering av L.C och att uppsägningen därmed var sakligt grundad. 

 

Ytterligare ett rättsfall som kan belysa denna fråga är AD 1998 nr. 67. Käranden, S.S,               

arbetade som lärare inom Botkyrka kommun och led av hyperreaktiva slemhinnor i            

luftvägarna som gav upphov till symtom i form av andningssvårigheter och astma. Utifrån             

detta vidtog kommunen rehabiliteringsåtgärder, bland annat i form av sju skilda erbjudanden            

till S.S som innebar mer eller mindre beaktansvärda försök att ge henne ett anpassat arbete. I                

fråga om fyra av dessa erbjudanden, som gällde arbete som kunde varit lämpligt för henne,               

förorsakade S.S att någon arbetsprövning inte kunde komma till stånd. Därefter blev S.S             

uppsagd på grund av personliga skäl. Med dessa omständigheter som bakgrund konstaterade            

Arbetsdomstolen att det inte kunde begäras av kommunen att driva rehabiliterings- och            

omplaceringsförsöken vidare när de inte fick svar från S.S om huruvida deras förslag var              

godtagbara eller inte. Arbetsdomstolens bedömning blev därmed att arbetsgivaren hade          

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och att saklig grund hade förelagt för uppsägningen. 
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4. Bedömningen av rehabiliteringsansvaret vid fysisk 
respektive psykisk sjukdom  
4.1 Inledning 
Det finns flera olika faktorer som påverkar bedömningen av arbetsgivarens          

rehabiliteringsansvar och gränserna för det. Några betydelsefulla faktorer förefaller att vara           

vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som vidtagits, arbetstagarens medverkan,        

vilka möjligheter som finns till omplacering och den medicinska bedömningen av           

arbetstagarens hälsotillstånd. Nedan kommer dessa fyra faktorer att presenteras närmare          

tillsammans med rättspraxis som kan illustrera betydelsen av faktorerna.44 

 

4.2 Vidtagna rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder 

En betydande faktor för bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna          

för det förefaller att vara vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som          

arbetsgivaren har vidtagit för arbetstagarens räkning. Vilka rehabiliterings- och         

arbetsanpassningsåtgärder som bedöms vara skäliga och möjliga att vidta beror vidare på            

omständigheterna i det enskilda fallet. En omständighet som är betydelsefull är i vilken             

utsträckning som arbetstagaren har medverkat till de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit            

för denne, vilket presenteras mer ingående under avsnitt 4.3. Några exempel på åtgärder som              

kan komma att vara aktuella att vidta är inbjudningar till olika kurser och möten, studier,               

erbjudande om arbetsträning, tekniska hjälpmedel av olika slag eller besök hos           

företagshälsovården. Vidare framstår denna faktor som viktig i fall som rör såväl fysiska             

som psykiska sjukdomsproblem. Nedan presenteras två rättsfall som kan illustrera betydelsen           

av de rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren har vidtagit för          

arbetstagarens räkning i förhållande till bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar         

och gränserna för det.45  

 

Ett rättsfall som kan illustrera betydelsen av de rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder           

som arbetsgivaren har vidtagit är AD 2014 nr. 26, som särskilt berör fysisk sjukdom. Då               

arbetstagaren G.L led av sömnapné vidtog arbetsgivaren stöd- och anpassningsåtgärder i form            

44 De fyra faktorerna tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD                      
2006 nr. 11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999                             
nr. 26, AD 1977 nr. 168, AD 1992 nr. 2 och AD 2020 nr. 58. 
45 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26,                             
AD 1999 nr. 2 och AD 2020 nr. 58. 
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av anpassade, lättare arbetsuppgifter och anpassad arbetstid för honom. Trots åtgärderna           

presterade G.L dock väsentligt sämre än de andra arbetstagarna på arbetsplatsen och hans             

prestationer förbättrades inte med tiden. Med detta som bakgrund blev Arbetsdomstolens           

bedömning att att arbetsgivaren hade vidtagit de skäliga stöd- och arbetsanpassningsåtgärder           

som hade varit möjliga. Arbetsdomstolen konstaterade även att det inte fanns anledning att             

anta att G.L, som sedan flera år tillbaka hos bolaget hade haft lättare, anpassade              

arbetsuppgifter och anpassad arbetstid, genom ytterligare anpassningsåtgärder eller av någon          

annan anledning skulle kunna förbättra sina arbetsprestationer för arbetsgivaren. Saklig grund           

för uppsägning, på grund av de bristande arbetsprestationerna, oavsett om de berott på             

sömnapné eller inte, hade därmed förelagt. 

 

Ett annat rättsfall som kan illustrera betydelsen av denna faktor är AD 1999 nr. 26, som                

särskilt berör eventuell psykisk sjukdom. Då arbetstagaren L.S, som arbetade som forskare,            

periodvis kom att vara sjukskriven vidtog arbetsgivaren rehabiliterings- och         

arbetsanpassningsåtgärder för dennes räkning. En av dessa åtgärder var ett          

rehabiliteringsmöte som sedan utmynnade i ett erbjudande om arbetsträning, vilket L.S           

avböjde. Även ett besök hos en företagsläkare och efterföljande rehabiliteringsmöte bokades           

av arbetsgivaren. L.S besökte läkaren, men ville inte ge sitt samtycke till att läkaren uttalade               

sig om honom och uteblev från rehabiliteringsmötet. Med detta som bakgrund blev            

Arbetsdomstolens bedömning att några krav på ytterligare rehabiliteringsinsatser inte hade          

kunnat ställas på arbetsgivaren vid den tidpunkt som L.S varslades om uppsägning. Även den              

beskrivning av forskararbetet som lämnades gav, enligt Arbetsdomstolens mening, inte heller           

utrymme för arbetsgivaren att anpassa arbetsuppgifterna inom ramen för sin verksamhet till            

L.S.s förutsättningar. 

 

Vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren har vidtagit för         

arbetstagarens räkning förefaller därmed vara betydelsefullt för bedömningen av         

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det.46 Båda rättsfallen som refereras          

ovan, AD 2014 nr. 26 och AD 1999 nr. 26, belyser fall då Arbetsdomstolens bedömning har                

varit att arbetsgivaren har uppfyllt de krav som ställs på denne avseende att vidta              

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder för arbetstagarens räkning. På motsvarande        

sätt finns även rättsfall där Arbetsdomstolens bedömning har varit att arbetsgivaren inte har             
46 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26,                             
AD 1999 nr. 2 och AD 2020 nr. 58. 

15 



 

uppfyllt de krav som ställs på denne i förhållande till att vidta sådana åtgärder för               

arbetstagaren. Ett exempel på ett sådant rättsfall är AD 1992 nr. 2, som särskilt berör               

psykiska sjukdomsproblem. Käranden, Michael, blev uppsagd på grund av personliga skäl           

efter att han hade orsakat revor på en bärare. Vid tidpunkten för den aktuella händelsen               

befann sig Michael i ett tillstånd av allvarlig psykisk ohälsa, vilket företrädare för bolaget              

bedömdes ha känt till åtminstone vid uppsägningen av honom. Då Michael bedömdes ha en              

kvarstående arbetsförmåga, men behövde ytterligare rehabilitering och träning för att komma           

tillbaka, blev Arbetsdomstolens bedömning att uppsägningen inte var sakligt grundad. Detta           

rättsfall belyser särskilt betydelsen av att arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga          

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder för arbetstagaren för att kunna bedömas ha          

uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. 

 

4.3 Arbetstagarens medverkan 
Ytterligare en betydande faktor för bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och          

gränserna för det förefaller vara arbetstagarens medverkan. Med arbetstagarens medverkan          

åsyftas här i vilken utsträckning som arbetstagaren medverkar till de omplaceringsförsök           

samt rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som vidtas för dennes räkning. Denna          

faktor förefaller vara betydelsefull i fall som rör såväl fysisk som psykisk sjukdom. Detta då               

arbetstagarens medverkan har en stor påverkan på huruvida arbetsgivaren kan ha anses ha             

uppfyllt sina skyldigheter gällande rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering. Om         

arbetstagaren inte medverkar på sätt som åligger denne kan det nämligen inte begäras av              

arbetsgivaren att driva försök till rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering för denne           

vidare. Nedan presenteras två rättsfall som kan illustrera bristfällig medverkan från           

arbetstagarens sida och vilken påverkan det får på bedömningen av arbetsgivarens           

rehabiliteringsansvar och gränserna för det.47  

 

Ett rättsfall som kan illustrera betydelsen av arbetstagarens medverkan till de åtgärder som             

vidtas för denne är AD 2006 nr. 11, som särskilt berör fysiska sjukdomsproblem. Då              

arbetstagaren T.S var sjukskriven under två perioder, bland annat på grund av värk och              

matthetskänsla, genomförde arbetsgivaren rehabiliteringsåtgärder av olika slag. En av dessa          

åtgärder var planerade studier, vilka T.S inte fullföljde. Detta då han på eget initiativ ändrade               

inriktning på studierna till IT-assistent, trots att arbetsgivaren hade gett besked till honom om              

47 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 2003 nr. 50 och AD 1999 nr. 26. 
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att den utbildningen inte kunde leda till arbete hos dem. T.S blev därefter uppsagd på grund                

av personliga skäl. Då T.S inte hade medverkat till sin rehabilitering på det sätt som ålog                

honom blev Arbetsdomstolen bedömning att arbetsgivaren måste anses ha fullgjort sina           

skyldigheter avseende rehabiliteringen av T.S. 

 

Även rättsfallet AD 2003 nr. 50, som särskilt berör eventuell psykisk sjukdom, kan illustrera              

betydelsen av denna faktor. Arbetstagaren B.E var under drygt tre månader olovligt            

frånvarande och arbetsvägrade, varefter arbetsgivaren bokade en tid hos Previa för att se om              

det fanns ett behov av att ge henne andra arbetsuppgifter. Då B.E inte dök upp till denna tid                  

bokade arbetsgivaren en ny tid som hon sedan avbokade. Därefter bokades ytterligare tider,             

men B.E valde trots detta att inte gå till företagshälsovården. B.E blev senare avskedad på               

grund av arbetsvägran och olovlig frånvaro. Med dessa omständigheter som bakgrund blev            

Arbetsdomstolens bedömning att arbetsgivaren fick anses ha uttömt möjligheterna till att få            

kontakt med B.E för att finna andra lösningar och skaffa sig kännedom om hennes              

sjukdomstillstånd. Arbetsdomstolen fann därmed att B.E.s hälsotillstånd inte borde tillmätas          

någon betydelse vid prövningen av avskedandefrågan och därigenom bedömdes avskedandet          

också vara berättigat. 

 

Sammanfattningsvis förefaller den utsträckning som arbetstagaren har medverkat till de          

åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit för dennes räkning vara betydelsefull vid           

bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det.48 Båda rättsfallen          

som refereras ovan, AD 2006 nr. 11 och AD 2003 nr. 50, belyser fall då Arbetsdomstolens                

bedömning har varit att arbetstagaren har brustit i sin medverkan till de åtgärder som              

arbetsgivaren har vidtagit för denne. Till följd av arbetstagarens bristande medverkan blev            

också Arbetsdomstolens bedömning i båda rättsfallen att arbetsgivaren ansågs ha fullgjort           

sina skyldigheter avseende rehabiliteringen av arbetstagaren. På motsvarande sätt finns även           

rättsfall där arbetstagaren har medverkat till de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit. I             

dessa fall förefaller dock större fokus ligga på bland annat vilka möjligheter som finns till               

omplacering, vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren har        

vidtagit och den medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd.49 

 

48 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 2003 nr. 50 och AD 1999 nr. 26. 
49 Detta resonemang tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007                      
nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26 och AD 1999 nr. 2. 
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4.4 Möjligheter till omplacering 
Vidare förefaller även de möjligheter som finns till omplacering hos arbetsgivaren vara en             

betydande faktor vid bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för          

det. Med detta som bakgrund är det av betydelse att arbetsgivaren genomför en             

omplaceringsutredning och kartläggning av eventuella lediga tjänster eller andra         

arbetsuppgifter hos denne som arbetstagaren skulle kunna omplaceras till. Det förefaller dock            

inte vara skäligt att arbetsgivaren skulle bli tvungen att omorganisera arbetsuppgifter inom            

verksamheten för att plocka ihop en särskild syssla till arbetstagaren. Vidare förefaller denna             

faktor vara betydelsefull i fall som rör såväl fysisk som psykisk sjukdom. Nedan presenteras              

två rättsfall som kan illustrera betydelsen av de möjligheter som finns till omplacering i              

förhållande till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det.50 

 

Ett rättsfall som kan illustrera betydelsen av de omplaceringsmöjligheter som finns är AD             

1993 nr. 42, som särskilt berör fysiska sjukdomsproblem. Arbetstagarna T.L och L.N var två              

montörer som inte kunde utföra vissa vanligt förekommande arbetsmoment på grund av            

förslitningsskador respektive kärlförträngningar i fingrarna. Med detta som bakgrund         

genomförde arbetsgivaren bland annat en omplaceringsutredning. Omplaceringsutredningen       

visade delvis på att det inte fanns möjlighet att omplacera T.L och L.N till någon av de övriga                  

filialerna i bolaget, dessutom hade en sådan omplacering krävt att T.L och L.N hade flyttat               

till en annan ort. Utredningen visade även på att det inte heller fanns möjlighet att omplacera                

dem till något annat arbete. Med detta som bakgrund blev Arbetsdomstolens bedömning att             

arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

 

Ytterligare ett rättsfall som kan illustrera betydelsen av denna faktor är AD 2006 nr. 57, som                

också berör fysiska sjukdomsproblem. Arbetstagaren M.I, som arbetade som postsorterare,          

blev sjukskriven bland annat på grund av värk i nacke och höger axel och arm. Med detta                 

som bakgrund genomförde arbetsgivaren bland annat en omplaceringsutredning, vilken         

visade på att det inte fanns något ledigt arbete hos arbetsgivaren som inte innebar              

postsortering. Det hade inte heller varit skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle            

omorganiserat arbetsuppgifter inom sin verksamhet för att plocka ihop en särskilt syssla till             

M.I. Med bakgrund av att M.I hade en varaktig nedsättning avseende de arbetsuppgifter som              

50 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 1999 nr. 26 och AD 2020 nr. 58. 
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arbetsgivaren kunde erbjuda honom blev Arbetsdomstolens bedömning att arbetsgivaren hade          

fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

 

Vilka möjligheter som finns till omplacering hos arbetsgivaren av arbetstagaren i fråga            

förefaller därmed påverka bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och        

gränserna för det.51 Båda rättsfallen som refereras ovan, AD 1993 nr. 42 och AD 2006 nr. 57,                 

belyser fall då Arbetsdomstolens bedömning har varit att det inte har funnits någon möjlighet              

att omplacera arbetstagaren i fråga. Arbetsdomstolens bedömning har i dessa fall, med            

bakgrund av denna avsaknad av omplaceringsmöjligheter, också varit att arbetsgivaren har           

fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Ytterligare ett rättsfall som kan illustrera detta är AD            

1999 nr. 26, som särskilt berör eventuell psykisk sjukdom. Käranden, L.S, kom efter en tids               

anställning, som forskare, att vara periodvis sjukskriven och blev därefter uppsagd från sin             

anställning på grund av personliga skäl. Då det inte fanns någon ledig tjänst kunde L.S inte                

omplaceras till några andra arbetsuppgifter hos bolaget. Arbetsdomstolens bedömning blev          

därmed att arbetsgivaren hade uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Detta rättsfall belyser          

särskilt betydelsen av vilka möjligheter som finns till omplacering hos arbetsgivaren i            

förhållande till huruvida arbetsgivaren kan anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.  

 

Sammanfattningsvis visar de refererade rättsfallen på att om det inte finns någon ledig tjänst              

eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren som arbetstagaren kan omplaceras till bedöms           

arbetsgivaren generellt sett ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. Dessa rättsfall visar även på            

att det generellt sett inte heller anses vara skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omorganisera               

arbetsuppgifter inom sin verksamhet för att plocka ihop en särskild syssla till arbetstagaren             

utifrån dennes behov.  

 

4.5 Medicinsk bedömning av arbetstagarens hälsotillstånd 
Ytterligare en betydelsefull faktor vid bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar         

och gränserna för det förefaller vara den medicinska bedömningen av arbetstagarens           

hälsotillstånd. Med medicinsk bedömning avses här ett läkarutlåtande alternativt ett          

läkarintyg där arbetstagarens hälsotillstånd har bedömts. Det är även betydelsefullt att           

läkarutlåtandet alternativt läkarintyget, utöver diagnos, innefattar en bedömning av         

arbetstagarens arbetsförmåga i förhållande till både arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter         

51 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 1999 nr. 26 och AD 2020 nr. 58. 
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och andra alternativa arbetsuppgifter. Om arbetstagarens arbetsförmåga bedöms vara nedsatt          

är det också av värde att dessa innehåller någon bedömning av arbetsnedsättningens            

varaktighet. Den medicinska bedömningen förefaller sig vara betydelsefull i både fall av            

fysisk och psykisk sjukdom. Detta då den medicinska bedömningen av arbetstagarens           

hälsotillstånd, alternativt avsaknaden av en sådan, ger en indikation på arbetstagarens behov            

av rehabiliteringsåtgärder och dennes framtidsutsikt. Denna indikation förefaller i sin tur ha            

en stor påverkan på bedömningen av de rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder och           

omplaceringsförsök som arbetsgivaren har vidtagit för arbetstagarens räkning. Nedan         

presenteras två rättsfall som kan illustrera betydelsen av den medicinska bedömningen av            

arbetstagarens hälsotillstånd i förhållande till bedömningen av arbetsgivarens        

rehabiliteringsansvar och gränserna för det.52  

 

Ett rättsfall som kan illustrera betydelsen av att arbetsgivaren i stort sett saknar en medicinsk               

bedömning av arbetstagarens hälsotillstånd är AD 1999 nr. 26, som särskilt berör eventuell             

psykisk sjukdom. Arbetstagaren L.S, som arbetade som forskare, kom att vara sjukskriven            

under återkommande perioder. Arbetsgivaren vidtog därmed rehabiliterings- och        

arbetsanpassningsåtgärder för dennes räkning, varav en av dessa åtgärder var ett inbokat            

besök hos en företagsläkare med ett efterföljande rehabiliteringsmöte. L.S besökte läkaren,           

men ville inte ge sitt samtycke till läkaren denne uttalade sig om honom och kom inte till det                  

inbokade rehabiliteringsmötet. Då L.S inte ville medverka till att arbetsgivaren skulle få ta             

del av läkarutlåtanden om honom hade arbetsgivaren varken tillgång till närmare information            

om vilken sjukdom som L.S lidit av, vilken medicinsk rehabilitering som pågått eller hur              

prognosen för framtiden såg ut för honom. Arbetsgivarens förutsättningar för att kunna            

kartlägga och göra en bedömning av vilka rehabiliteringsinsatser som hade behövts för att             

L.S skulle kunna återgå i arbete hos denne hade därmed väsentligen försvårats. Därmed             

konstaterade Arbetsdomstolen att det särskilt skulle beaktas i detta fall att utredningen hade             

visat på att arbetsgivaren i stort sett helt saknat information om L.S.s hälsostatus. Utöver L.S               

ovilja till att lämna ut information om sitt hälsotillstånd till arbetsgivaren beaktades även hans              

bristande medverkan till de åtgärder som arbetsgivaren hade vidtagit vid bedömningen av            

vilka möjligheter som arbetsgivaren haft avseende att stödja L.S med lämpliga åtgärder.  

 

 
52 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26,                             
AD 1977 nr. 168 och AD 2020 nr. 58. 
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Ytterligare ett rättsfall som kan illustrera betydelsen av den medicinska bedömningen är AD             

2007 nr. 12, som särskilt berör fysiska sjukdomsproblem. Käranden, T.B, hade varit            

sjukskriven återkommande gånger för problem med värk i främst sin högra handled samt             

underarm och blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt arbete på grund av               

personliga skäl. Flera läkarintyg hade utfärdats gällande T.B.s hälsotillstånd, där diagnosen           

myalgi eller myofasciellt syndrom i underarmar och handleder hade uppgetts. Dessa           

läkarintyg angav även att hennes ordinarie arbetsuppgifter var klart olämpliga, att hon inte             

kunde återgå till dessa och att hon borde pröva andra arbetsuppgifter som är mindre fysiskt               

belastande. Rekommendationen var därför att hennes arbetsträning borde ske med andra           

arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare. Den medicinska utredningen beträffande T.B.s          

hälsotillstånd och arbetsförmåga visade också på att hon på grund av sjukdom varaktigt             

saknade arbetsförmåga för sitt dåvarande arbete som sorterare. Med detta som bakgrund blev             

Arbetsdomstolens bedömning att arbetsgivaren haft grund för sin bedömning gällande att T.B            

på grund av sjukdom hade en varaktig nedsättning av arbetsförmågan avseende de            

arbetsuppgifter som de kunde erbjuda henne. Uppsägningen av T.B bedömdes därför ha varit             

sakligt grundad.  

 

Med detta som bakgrund förefaller även den medicinska bedömningen av arbetstagarens           

hälsotillstånd vara betydelsefull vid bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och         

gränserna för det.53 Rättsfallen som refereras ovan, AD 1999 nr. 26 och AD 2007 nr. 12,                

belyser fall då arbetsgivaren saknat respektive haft en gedigen medicinsk bedömning av            

arbetstagarens hälsotillstånd. I det förstnämnda rättsfallet, där en medicinsk bedömning av           

arbetstagarens hälsotillstånd i stort sett saknades, var Arbetsdomstolens bedömning att          

arbetsgivarens förutsättningar väsentligen hade försvårats till följd av detta. Arbetsdomstolen          

konstaterade med detta som bakgrund att det särskilt skulle beaktas att arbetsgivaren i stort              

sett helt saknat information om arbetstagarens hälsotillstånd. I det andra rättsfallet, AD 2007             

nr. 12, blev Arbetsdomstolens bedömning att arbetsgivaren hade haft grund för sin            

bedömning av att arbetstagaren hade en varaktig nedsättning av arbetsförmågan på grund av             

sjukdom då den medicinska utredningen styrkte bedömningen. Sammanfattningsvis belyser         

dessa rättsfall betydelsen av att arbetsgivaren har relevant information om arbetstagarens           

hälsotillstånd för att kunna kartlägga och identifiera vilka åtgärder som arbetstagaren är i             

behov av. Med åtgärder åsyftas här både rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder och           
53 Denna faktor tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26,                             
AD 1977 nr. 168 och AD 2020 nr. 58. 
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omplaceringsförsök. Med detta som bakgrund kan den medicinska informationen som          

arbetsgivaren har om arbetstagarens hälsotillstånd tänkas påverka de krav som ställs på            

arbetsgivaren i förhållande till vilka åtgärder som denne bör vidta för arbetstagaren i fråga.54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 Detta resonemang tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006                      
nr. 11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26                              
och AD 1977 nr. 168. 
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5. Analys 
5.1 Inledning 
Som går att utläsa från de tidigare kapitlen är flera faktorer betydelsefulla i förhållande till               

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. För att besvara uppsatsens frågeställning, rörande        

bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det i förhållande till           

fysiska respektive psykiska sjukdomsproblem, har betydelsefulla faktorer identifieras i         

rättspraxis. De faktorer som har identifierats är de rehabiliterings- och          

arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren vidtagit, arbetstagarens medverkan, möjligheter       

till omplacering och den medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd.55 

 

5.2 Identifierade faktorer 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte, vilket är att belysa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar           

i förhållande till arbetstagare som lider av fysisk respektive psykisk sjukdom för att bidra till               

förståelse om rehabiliteringsansvaret tolkas på olika sätt, kommer de identifierade faktorerna           

att analyseras både var för sig och i förhållande till varandra.56 

 

5.2.1 Vidtagna rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder 
För att arbetsgivaren ska kunna anses ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar är det bland annat              

av vikt att arbetsgivaren har vidtagit de rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som           

bedöms vara skäliga och möjliga i det enskilda fallet. Vilka krav som ställs på arbetsgivaren               

avseende dessa åtgärder beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Därmed kan flera             

andra faktorer tänkas påverka vilka krav som ställs på arbetsgivaren gällande rehabiliterings-            

och arbetsanpassningsåtgärder. Två av dessa faktorer förefaller att vara den medicinska           

bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd och arbetstagarens medverkan till de åtgärder          

som arbetsgivaren har vidtagit för dennes räkning. Därmed förefaller denna faktor vara nära             

sammankopplad till två av de andra faktorerna som har identifierats som betydelsefulla för             

bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det.57 

 

55 De fyra faktorerna tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD                      
2006 nr. 11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999                             
nr. 26, AD 1977 nr. 168, AD 1992 nr. 2 och AD 2020 nr. 58. 
56 Ibid. 
57 Denna analys tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26,                             
AD 1999 nr. 2 och AD 2020 nr. 58.  

23 



 

En av dessa faktorer är, som tidigare nämnt, den medicinska bedömningen av arbetstagarens             

hälsotillstånd. Om arbetsgivaren skulle sakna relevant information om arbetstagarens         

hälsotillstånd skulle detta kunna tänkas ge upphov till svårigheter med att kartlägga och             

identifiera vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetstagaren är i behov          

av. De rättsfall som rörde eventuella psykiska sjukdomsproblem utmärkte sig från de som             

rörde fysiska sjukdomsproblem på så sätt att arbetsgivaren generellt sett saknade relevant            

information om arbetstagarens hälsotillstånd. Vidare skulle svårigheter med att kartlägga och           

identifiera vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetstagaren är i behov          

av i sin tur kunna tänkas sänka de krav som ställs på arbetsgivaren avseende vilka åtgärder                

som denne bör vidta för arbetstagarens räkning. På motsvarande sätt kan en tydlig medicinsk              

bedömning av arbetstagarens hälsotillstånd kunna tänkas underlätta arbetsgivarens arbete         

med att kartlägga och identifiera lämpliga rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder för          

arbetstagaren och därmed också ställa högre krav på arbetsgivaren gällande vilka åtgärder            

som denne bör vidta. Detta skulle i sin tur kunna innebära att de krav som ställs på                 

arbetsgivaren avseende dessa åtgärder skiljer sig åt beroende på huruvida arbetsgivaren har            

relevant information om arbetstagarens hälsotillstånd. Då avsaknad av sådan information          

föreföll vara ett problem särskilt i de rättsfall som rörde eventuella psykiska            

sjukdomsproblem skulle detta kunna indikera att det finns en skillnad, mellan fysiska och             

psykiska sjukdomsfall, avseende bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 58 
 

Även i vilken utsträckning som arbetstagaren har medverkat till de åtgärder som            

arbetsgivaren har vidtagit förefaller vara nära sammankopplat till denna faktor. Om           

arbetstagaren inte medverkar till åtgärderna i den utsträckning som åligger denne kan det             

generellt sett inte krävas av arbetsgivaren att fortsätta driva försök till rehabiliterings- och             

arbetsanpassningsåtgärder vidare. Därmed påverkar även denna faktor de krav som ställs på            

arbetsgivaren gällande vilka åtgärder som denne bör vidta för arbetstagarens räkning.59 

 

5.2.2 Arbetstagarens medverkan  
För att arbetsgivaren ska kunna anses vara skyldig att fortsätta bedriva försök till omplacering              

samt rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder är det bland annat av vikt att           

58 Denna analys tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26,                             
AD 1999 nr. 2 och AD 2020 nr. 58. 
59 Denna analys tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 2003 nr. 50 och AD 1999 nr. 26. 
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arbetstagaren medverkar till åtgärderna på det sätt som åligger denne. Från arbetstagarens            

sida kan det exempelvis röra sig om att delta i möten och kurser, fullfölja utbildningar eller                

att lämna relevant medicinsk information om sitt hälsotillstånd till arbetsgivaren. Detta är en             

betydelsefull faktor på så sätt att det är förhållandevis verkningslöst att vidta såväl             

omplaceringsförsök som rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder om arbetstagaren       

själv inte medverkar till dessa. Om arbetstagaren inte medverkar på det sätt som åligger              

denne skulle gränsen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kunna säga ha nåtts. Med detta            

som bakgrund skulle denna faktor kunna tänkas påverka de krav som ställs på arbetsgivaren i               

förhållande till vilka åtgärder som denne är skyldig att vidta för arbetstagaren. Denna faktor              

förefaller därmed nära sammankopplad med både föregående faktor, som var de           

rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren har vidtagit, och den         

medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd.60  

 

Vidare utmärkte sig de rättsfall som rörde psykiska respektive fysiska sjukdomsproblem på            

olika sätt avseende arbetstagarens medverkan. De rättsfall som rörde eventuella psykiska           

sjukdomsproblem utmärkte sig på så sätt att den bristande medverkan från arbetstagarens sida             

primärt var i förhållande till att förse arbetsgivaren med relevant information om sitt             

hälsotillstånd. Denna typ av bristande medverkan återfanns inte i några av de rättsfall som              

rörde fysisk sjukdom. Den bristande medverkan från arbetstagarens sida i dessa rättsfall var             

snarare i förhållande till andra mer generella åtgärder såsom att genomföra utbildningar samt             

delta i olika kurser och möten som arbetsgivaren anordnat. Gemensamt för båda kategorierna             

av rättsfall var att bristande medverkan från arbetstagarens sida generellt sett utmynnade i att              

arbetsgivaren ansågs ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och att gränsen för det var nådd.61  

 

5.2.3 Möjligheter till omplacering 
Vilka möjligheter som finns till omplacering av arbetstagaren hos arbetsgivaren har en stor             

betydelse för huruvida arbetsgivaren kan anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet i           

förhållande till de åtgärder som denne har vidtagit för arbetstagarens räkning. En gemensam             

bedömningsgrund av omplaceringsskyldigheten förefaller vara att arbetsgivaren generellt sett         

inte kan anses vara tvungen att plocka ihop en särskild tjänst för arbetstagaren i fråga genom                

att omorganisera arbetsuppgifter i sin verksamhet. Förutsättningen för arbetsgivarens         

60 Denna analys tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 2003 nr. 50 och AD 1999 nr. 26. 
61 Denna analys tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                       
11, AD 2003 nr. 50 och AD 1999 nr. 26. 

25 



 

omplaceringsskyldighet skulle därmed kunna sägas vara att det finns en ledig tjänst eller             

andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för.          

Det förefaller även vara av vikt att arbetstagaren medverkar till de åtgärder som arbetsgivaren              

vidtar avseende omplacering, bland annat genom att förse denne med relevant information            

om sitt hälsotillstånd och medverka till att eventuella arbetsprövningar genomförs. Därmed           

förefaller denna faktor bland annat vara nära sammankopplad med arbetstagarens medverkan           

till de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit för dennes räkning och den medicinska             

bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd.62 

 

Vidare utmärkte sig de rättsfall som rörde eventuella psykiska sjukdomsproblem sig från de             

som rörde fysiska sjukdomsproblem särskilt avseende arbetstagarens medverkan i förhållande          

till arbetsgivarens kännedom om arbetstagarens hälsotillstånd. Dessa rättsfall utmärkte sig på           

så sätt att arbetsgivaren ofta saknade relevant information om arbetstagarens hälsotillstånd,           

vilket framstod som en försvårande omständighet för arbetsgivarens genomförande av en           

omplaceringsutredning. Att genomföra en omplaceringsutredning utan relevant information        

om arbetstagarens hälsotillstånd kan tänkas vara särskilt svårt. Detta eftersom man då inte har              

en tydlig bild av hur arbetstagarens förutsättningar ser ut, vilket skulle kunna tänkas bidra till               

tveksamheter kring vilka typer av arbetsuppgifter som denne klarar av och inte. Det skulle              

även kunna tänkas bidra till oklarheter kring hur arbetstagarens framtidsutsikter ser ut            

gällande dennes arbetsförmåga, vilket också skulle kunna försvåra arbetsgivarens arbete          

kring omplacering. Detta då det kan bli svårt för arbetsgivaren att förutspå vilka             

arbetsuppgifter som arbetstagaren skulle kunna klara av och inte i framtiden.63  

 

5.2.4 Medicinsk bedömning av arbetstagarens hälsotillstånd 
Den medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd, alternativt avsaknaden av en          

sådan, påverkar också bedömningen av huruvida arbetsgivaren kan anses ha uppfyllt sitt            

rehabiliteringsansvar i förhållande till de åtgärder som denne har vidtagit. Denna faktor            

förefaller vara av stor betydelse för att kunna kartlägga och identifiera vilka åtgärder som              

arbetstagaren är i behov av för kunna återgå till arbete hos sin arbetsgivare. Detta då               

arbetstagarens hälsotillstånd kan tänkas ha en stor påverkan på vilka åtgärder som ger resultat              

och vilka som inte gör det. Med åtgärder åsyftas här både omplaceringsförsök och             

62Denna analys tar sin utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr.                      
11, AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26 och                              
AD 2020 nr. 58. 
63 Ibid. 
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rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder. Den medicinska bedömningen är även        

betydelsefull i förhållande till att förse arbetsgivaren med information om hur arbetstagarens            

framtidsutsikter ser ut, då den kan tänkas ge en indikation på huruvida arbetstagarens             

eventuella sjukdomsproblem är av kortvarig eller långvarig karaktär. Vidare kan bristfällig           

information om arbetstagarens hälsotillstånd tänkas bidra till svårigheter för arbetsgivaren,          

bland annat gällande att kartlägga och identifiera vilka rehabiliterings- och          

arbetsanpassningsåtgärder som arbetstagaren är i behov av. På motsvarande sätt kan en            

tydlig medicinsk bedömning tänkas underlätta för arbetsgivaren. Vilken medicinsk         

information som arbetsgivaren fått ta del av om arbetstagarens hälsotillstånd kan därmed            

tänkas påverka de krav som ställs på arbetsgivaren i förhållande till vilka åtgärder som denne               

borde vidta för arbetstagarens räkning. Denna faktor är därmed nära sammankopplad med de             

tre andra identifierade faktorerna.64 

 

Vidare utmärkte sig de rättsfall som rörde fysiska respektive eventuella psykiska           

sjukdomsproblem på olika sätt. Gällande de rättsfall som rörde fysiska sjukdomsproblem           

hade arbetsgivaren överlag en tydlig bild av arbetstagarens hälsotillstånd. Detta då det ofta             

hade genomförts medicinska utredningar av arbetstagarens hälsotillstånd, som utmynnade i          

läkarintyg och läkarutlåtanden angående arbetstagaren i fråga. Vidare utmärkte sig de rättsfall            

som rörde eventuella psykiska sjukdomsproblem på så sätt att arbetsgivaren, generellt sett, i             

stort sett saknade kännedom om arbetstagarens hälsotillstånd. En möjlig bidragande faktor till            

detta förhållande är att vissa arbetstagare inte ville förse arbetsgivaren med information om             

sitt hälsotillstånd. Om detta skulle vara fallet blir det svårt, om inte omöjligt, för              

arbetsgivaren att skaffa sig en tydlig bild av arbetstagarens hälsotillstånd och därmed kunna             

vidta åtgärder som har utgångspunkt i arbetstagarens behov. Detta skulle i sin tur kunna bidra               

till att de krav som ställs på arbetsgivaren skiljer sig åt beroende på vilken information som                

arbetsgivaren har om arbetstagarens hälsotillstånd. Då avsaknad av denna information          

verkade vara ett problem särskilt i rättsfall som rörde eventuell psykisk sjukdom skulle detta              

kunna indikera en skillnad mellan fysiska och psykiska sjukdomsfall gällande bedömningen           

av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det.65 

 

64 Denna analys tar utgångspunkt från en granskning av följande rättsfall: AD 1997 nr. 39, AD 1998 nr. 67, AD 2006 nr. 11,                       
AD 1993 nr. 42, AD 2006 nr. 83, AD 2007 nr. 12, AD 2006 nr. 57, AD 2014 nr. 26, AD 2003 nr. 50, AD 1999 nr. 26, AD                             
1977 nr. 168, AD 1999 nr. 2 och AD 2020 nr. 58. 
65 Ibid. 
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6. Sammanfattning och slutsatser 
En rehabiliteringsprocess innefattar flera aktörer, där arbetsgivaren och arbetstagaren är två           

av de huvudsakliga aktörerna. Vidare spänner arbetsgivarens rehabiliteringsansvar över ett          

flertal olika områden. Några av nyckelområdena är arbetsgivarens ansvar i förhållande till            

arbetsanpassning, rehabiliteringskedjan, omplaceringsskyldigheten och att ha en organiserad        

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Även arbetstagaren har ett ansvar i         

förhållande till sin rehabiliteringsprocess. De huvudsakliga krav som ställs på arbetstagaren           

är att delta i planeringen av rehabiliteringsåtgärderna, lämna de upplysningar som behövs för             

att kartlägga dennes behov av rehabilitering och att efter bästa förmåga aktivt medverka i              

rehabiliteringen. Om en arbetstagare, utan giltigt skäl, vägrar att medverka i en rehabilitering             

blir utfallet generellt sett att arbetsgivaren får anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och             

därmed även att arbetstagaren inte längre kan framföra krav på att få behålla sin anställning               

hos arbetsgivaren. Därmed har såväl arbetsgivaren som arbetstagaren ansvar i förhållande till            

rehabiliteringsprocessen och samspelar med varandra.  

 

Vidare förefaller flera olika faktorer påverka bedömningen av arbetsgivarens         

rehabiliteringsansvar och gränserna för det. Några betydelsefulla faktorer som identifierades i           

rättspraxis var vilka rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren har         

vidtagit, arbetstagarens medverkan till åtgärderna, vilka möjligheter som finns till          

omplacering och den medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd. Dessa fyra          

faktorer var gemensamma för rättsfall gällande såväl fysiska som psykiska sjukdomsproblem.           

Faktorerna var även nära sammankopplade till varandra och överlappade på så sätt inom             

olika områden. En skillnad som identifierades var att avsaknad av information om            

arbetstagarens hälsotillstånd särskilt var ett problem i de rättsfall som rörde eventuell psykisk             

sjukdom. Detta skulle i sin tur kunna innebära att de krav som ställs på arbetsgivaren skiljer                

sig åt mellan de rättsfall som rör fysisk respektive psykisk sjukdom, vilket indikerar att det               

finns en skillnad avseende bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och         

gränserna för det. En slutsats som skulle kunna dras av detta är att bedömningen av               

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det i förhållande till fysiska respektive           

psykiska sjukdomsproblem påverkas av flera faktorer som samverkar med varandra.          

Ytterligare en slutsats som skulle kunna dras är att olikheter, mellan de rättsfall som rörde               

fysiska respektive psykiska sjukdomsproblem, gällande den medicinska bedömningen av         
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arbetstagarens hälsotillstånd ger upphov till en skillnad i bedömningen av arbetsgivarens           

rehabiliteringsansvar och gränserna för det.  

 

Avslutningsvis har jag även identifierat tre förslag på framtida forskningsfrågor. En av dessa             

är “varför finns det en skillnad mellan fysiska respektive psykiska sjukdomsproblem           

avseende den medicinska bedömningen av arbetstagarens hälsotillstånd i förhållande till          

bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det?”. Denna         

forskningsfråga hade varit intressant att undersöka då det hade satt rätten i förhållande till den               

samhälleliga kontexten. Det hade även kunnat bidra till en större förståelse av orsakerna till              

detta förhållande och därmed också åskådliggöra strategier för hur detta förhållande skulle            

kunna hanteras för att minska denna skillnad. Ytterligare ett förslag på en framtida             

forskningsfråga är “vad finns det för problematik i den nuvarande lagstiftningen och            

rättsläget avseende arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och gränserna för det?” I förhållande          

till denna forskningsfråga hade det bland annat varit intressant att undersöka om regleringen             

av arbetstagarens bevisbörda avseende dennes hälsotillstånd är upprättat ur ett fokus på            

främst fysiska eller psykiska sjukdomsproblem. Därtill hade det även varit intressant att            

belysa denna fråga ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom kvinnor oftare är sjukskrivna än            

män och då särskilt på grund av psykisk ohälsa. Kvinnor löper generellt sett 25 % högre risk                 

än män att påbörja ett sjukfall. Gällande sjukfall med psykiatrisk diagnos är motsvarande             

siffra 31 % och för stressrelaterad psykisk ohälsa 41 %.66  

 

66 Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser: en registerstudie av Sveriges arbetande befolkning 
i åldern 20–69 år, s.5. 
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