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Ingen eld utan rök 
Brandmäns arbetsförmåga och arbetsgivarens skyldighet till 

arbetsanpassning 

JOHAN HOLM1 

1  Introduktion 

Brandmän utför några av de farligaste arbetsuppgifter som förekommer på den 

svenska arbetsmarknaden. Särskilt farligt är rökdykning, när en brandman går in i en 

byggnad med tät brandrök.2 Då det rör sig om en mycket krävande och farlig 

arbetsuppgift finns det en tydlig reglering i föreskrifter från Arbetsmiljöverket om 

vad som krävs för att en arbetstagare ska få utföra rökdykning. Även på vilket sätt 

rökdykningen ska ske är reglerat i föreskrift. Dessa regler är till för att skydda 

brandmännen från onödiga risker. 

Men regleringen innebär även att brandmän som inte är fullt friska inte får utföra 

rökdykning. De kan då inte utföra en arbetsuppgift som ankommer på brandmän 

att utföra. Det förekommer att arbetsgivare, med hänvisning till dessa regler som är 

till för att garantera brandmännens hälsa och säkerställa en godtagbar arbetsmiljö, 

säger upp brandmän som på grund av hälsoskäl inte kan utföra rökdykning. De 

hårda arbetsmiljöreglerna leder alltså till att brandmän kan förbjudas från att utföra 

rökdykning vilket i sin tur kan leda till att arbetsgivaren säger upp dem med 

hänvisning till att de inte längre kan utföra alla de arbetsuppgifter som krävs av en 

brandman. 

I detta kapitel analyseras förutsättningarna för att säga upp en brandman som på 

grund av hälsoskäl inte längre kan utföra rökdykning. Särskilt undersöks hur denna 

bedömning ser ut för brandmän som arbetar i utryckningsverksamhet. Ytterligare en 

fråga som behandlas är om denna bedömning har förändrats över tid och vad en 

eventuell förändring kan bero på. För att kunna besvara dessa frågor behöver flera 

olika lagar och föreskrifter behandlas och ett antal rättsfall analyseras. 

 
1 Doktorand och adjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet.  
2 Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om rök- och kemdykning AFS 

2007:7, kommentar till 5 §, s. 11. 
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Först kommer de rättsliga förutsättningarna för rökdykning att behandlas. 

Därefter redogörs för reglerna om uppsägningar av arbetstagare som på grund av 

hälsoskäl har bristande arbetsförmåga. Vidare analyseras fyra rättsfall från 

Arbetsdomstolen som på olika sätt behandlar anställningsskyddet för brandmän som 

på grund av hälsoskäl inte kan utföra rökdykning. Genom dessa fyra rättsfall speglas 

många av de regler som gäller för uppsägningar vid sjukdom. Slutsatserna har därför 

också betydelse för andra bedömningar av arbetsförmåga.  Kapitlet avslutas med en 

diskussion om innebörden av reglerna och hur praxis har utvecklats över tid. 

2  Rökdykning 

De allmänna arbetsmiljökrav som ställs på alla verksamheter återfinns i 

arbetsmiljölagen (1997:1160). Där anges bland annat att arbetsmiljön ska vara 

tillfredställande med hänsyn tagen till arbetets natur.3 Arbetet ska också planeras så 

att det kan utföras i en hälsosam och säker miljö.4 Lokal där arbetet bedrivs ska vara 

lämpligt inredd och utformad från arbetsmiljösynpunkt och de arbetshygieniska 

förhållandena vad avser luft m.m. ska vara tillfredställande.5 

Dessa generella krav gäller alla verksamheter och även för brandmäns arbete. De 

ska tolkas som ramar för reglerna, som ges mer konkret innehåll genom 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Genom att precisera vad bestämmelserna innebär 

kan de få en vidare eller en mer snäv innebörd. Utifrån de generellt formulerade 

reglerna tycks det svårt att tillåta farlig verksamhet såsom rökdykning, då denna 

verksamhet knappast kan sägas utföras i en ”hälsosam och säker miljö”. 

Föreskrifterna om rökdykning får sägas vara ett exempel på att försöka säkerställa 

en tillfredställande arbetsmiljö med hänsyn taget till arbetets natur. Rökdykning är i 

sig en mycket farlig verksamhet, men detta arbete måste i vissa fall utföras och 

reglerna syftar till att göra denna verksamhet så säker som möjligt. 

Rökdykning är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och 

kemdykning, AFS 2007:7. I dessa föreskrifter finns krav på såväl hur rökdykinsatser 

ska utföras som på minimibemanning och vilka krav som de som deltar i rökdykning 

måste uppfylla. 

Rökdykning innebär: ”Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa 

brand eller liknande klädd i brandskyddsdräkt och med andningsapparat på.”6 

 
3 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen.  
4 2 kap. 2 § arbetsmiljölagen. 
5 2 kap. 3-4 §§ arbetsmiljölagen. 
6 3 § AFS 2007:7. 
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Ytterst är det arbetsledaren som bedömer när en insats är att betrakta som 

rökdykning.7  

Vid en rökdykarinsats ska bemanningen uppgå till minst fyra personer; en 

arbetsledare, en rökdykarledare och två rökdykare.8 Dessutom ska rökdykare vid 

brand eller risk för brand ha säker tillgång till släckvatten.9 Detta innebär att det vid 

rökdykning vid brand i normalfallet behövs ytterligare en brandman som säkerställer 

tillgången på släckvatten.10 En rökdykningsinsats kräver alltså i normalfallet fem 

brandmän varav minst tre måste kunna utföra rökdykning.11 

I de tidigare föreskrifterna om rökdykning, som gällde fram till 1 april 2008, fanns 

en bestämmelse om att rökdykare ”… i mycket små och okomplicerade utrymmen 

där samband kan upprätthållas med lina eller brandslang får undantagsvis rök- eller 

kemdykare arbeta ensam.”12 Detta undantag finns inte längre och 

minimibemanningen är därför numera fyra personer respektive fem personer vid 

brand eller risk för brand. 

Dessa föreskrifter om minimibemanning kan ha betydelse för hur arbetsgivare 

kan organisera arbetet. En bemanning som understiger det föreskrivna antalet 

innebär att en sådan grupp inte får utföra rökdykning. 

Det ställs också krav på hälsan hos de som ska utföra rökdykning. För att få utgöra 

rökdykning måste man vara fullt frisk och dessutom ha en god fysisk 

arbetsförmåga.13 För att säkerställa detta ska arbetsgivaren ordna med medicinska 

kontroller.14 Denna medicinska kontroll ska utmynna i en tjänstbarhetsbedömning.15 

En arbetsgivare får bara låta den som bedöms som tjänstbar enligt 

tjänstbarhetsbedömningen utföra sådant arbete som omfattas av bedömningen.16 

 
7 Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om rök- och kemdykning, AFS 

2007:7, kommentar till 3 § s. 11. 
8 7 § AFS 2007:7. 
9 12 § AFS 2007:7. 
10 Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om rök- och kemdykning, 

AFS 2007:7, kommentar till 12 §, s. 13. 
11 Inte bara de två rökdykarna utan även rökdykarledaren måste uppfylla kraven som gäller för 

rökdykare, 3 § AFS 2007:7 och Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 

om rök- och kemdykning, AFS 2007:7, kommentar till 3 §, s. 11. 
12  13 § AFS 1995:1 Rök- och kemdykning, samma regler gällde även tidigare, se 12 § AFS 1986:6 

Rökdykning.  
13 14 § AFS 2007:7. 
14 15 § AFS 2007:7. Innehåller en hänvisning till AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. 
15 4 § d) AFS 2005:6. 
16 6 § AFS 2005:6. 
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I föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet finns närmare 

bestämmelser om vilka tester som ska utföras i samband med 

tjänstbarhetsbedömningen och hur ofta dessa tester ska utföras.17 Däri ingår en 

bestämning av den fysiska arbetsförmågan och arbetsprov med EKG-registrering.18  

Till stöd för hur den medicinska bedömningen ska göras finns en rapport från 

Räddningsverket.19 Där anges att begreppet ”fullt frisk” innebär att man inte har 

några vare sig subjektiva eller objektiva tecken på sjukdom eller andra avvikelser från 

det normala av betydelse för tjänstbarheten vid rökdykning.  Begreppet ska alltså 

sättas i relation till de krav som ställs på en person vid rökdykning.20 

I rapporten finns listor över olika tillstånd och vilken betydelse dessa ska ha för 

tjänstbarhetbedömningen. Hjärtfel bedöms generellt sätt strängt, där bland annat 

tidigare hjärtinfarkt innebär ett förbud mot rökdykning.21 

Föreskrifterna om rökdykning innebär genom sina organisatoriska och 

medicinska krav att en stor del av arbetsstyrkan måste vara fullt frisk för att 

rökdykning ska kunna utföras. 

Vad innebär då dessa krav för anställningsskyddet för en brandman som inte kan 

utföra rökdykning på grund av hälsoskäl? För att besvara den frågan måste först 

dessa krav ställas i relation till anställningsskyddsreglerna som gäller vid sjukdom. 

3  Uppsägning på grund av sjukdom 

Arbetstagare får endast sägas upp om det finns saklig grund för uppsägningen.22 

Regeln är en avvägningsnorm och det är alltid nödvändigt att ta hänsyn till de 

särskilda omständigheterna i det individuella fallet.23 Det har ändå utkristalliserats 

vissa principer för bedömningen av när saklig grund för uppsägning råder.  

En sådan princip är att sjukdom, ålder, nedsatt arbetsförmåga eller liknande 

förhållanden i normalfallet inte utgör saklig grund för uppsägning. I förarbetena 

 
17 46-51 §§ AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet.  
18 48 § AFS 2005:6. 
19 Räddningsverket, Hälsokrav vid rök- och kemdykning. Medicinska synpunkter på tillämpningen av 

AFS 1995:1, 1998. Att rapporten har fortsatt giltighet även vid tolkning av de nya föreskrifterna 

framgår av Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om rök- och 

kemdykning, AFS 2007:7, kommentar till 14 §, s. 13 
20 Räddningsverket, 1998, s. 11. 
21 Räddningsverket, 1998, s. 13f. 
22 7 § LAS. 
23 Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt. Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 400 f. och prop. 

1973:129, s. 120. 
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framhålls att sjukdom som regel inte bör leda till uppsägning utan istället till att 

arbetsgivaren vidtar åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren såsom 

anpassning av arbetet eller omplacering till ett mindre krävande arbete. Det är enbart 

om nedsättningen är varaktig och så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra något 

arbete av betydelse för arbetsgivaren som nedsättningen utgör saklig grund för 

uppsägning.24 

Det går i det flesta fall inte att konstatera detta utan att först ha vidtagit vissa 

åtgärder. Arbetsförmågan måste utredas, rehabiliteringsmöjligheterna uttömmas, 

åtgärder för arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifter göras och 

eventuella tekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet övervägas.25 Dessutom 

måste möjligheterna till att omplacera arbetstagaren till något ledigt arbete hos 

arbetsgivaren undersökas.26 Arbetsgivarens skyldigheter påverkas av i vilken mån 

arbetstagaren medverkar i utrednings- och rehabiliteringsinsatser.27 Det är 

arbetsgivaren som har bevisbördan för att denne har fullgjort sina åtaganden 

gällande rehabilitering, anpassning och omplacering.  

När det gäller medicinska tillstånd som inte kan påverkas av rehabilitering, så har 

arbetsgivaren förstås då inget ansvar att försöka rehabilitera arbetstagaren.28 Istället 

måste då arbetsförmågan bedömas utifrån det aktuella tillståndet. För arbetstagare 

som på grund av medicinska skäl inte kan utföra rökdykning, om tillståndet inte kan 

påverkas av rehabiliteringsåtgärder, är frågan snarare vilka 

arbetsanpassningsåtgärder som bör vidtas av arbetsgivaren. Att anpassa själva 

arbetsuppgiften rökdykning är inte aktuellt. En arbetstagare som enligt föreskrifterna 

inte får utföra rökdykning kommer inte att få göra det oavsett vilka anpassningar 

som arbetsgivaren vidtar. Frågan är istället om arbetstagaren kan utföra andra 

arbetsuppgifter än rökdykning.  

Denna fråga är beroende av hur arbetsgivarens organisation ser ut. I en stor 

organisation torde finnas arbetsuppgifter för brandmän som inte har 

rökdykarkompetens. Men även i små organisationer finns det arbetsuppgifter 

 
24 Prop. 1973:129 s. 126 och prop. 1981/82:71 s. 66 se även exempelvis AD 2014 nr 41. AD har ända 

sedan 30-talet vid bedömningar av uppsägningar där kollektivavtalet innehöll ett krav på saklig grund 

vid uppsägning upprätthållit principen att sjukdom i sig inte är saklig grund för uppsägning, SOU 

1973:7 Trygghet i anställningen, s. 103. 
25 Jakob Broman, Bo Ericson, och Carolina Öhrn, Rehabiliteringsansvaret: en arbetsrättslig handbok. 

Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. 
26 7 § 2 st. LAS. 
27Se AD 1993 nr 96. 
28 Annorlunda uttryckt: endast meningsfulla åtgärder kan krävas av arbetsgivaren, Broman, Ericson, 

och Öhrn, 2017, s. 129f. Se även AD 2006 nr 57 och AD 2007 nr 12. 
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förutom rökdykning. Vid rökdykning behövs i normalfallet en person som säkrar 

vattenförsörjningen och denna brandman behöver inte kunna rökdyka. 

En princip som påverkar skyldigheten att vidta arbetsanpasssningsåtgärder är att 

dessa åtgärder inte får riskera andra arbetstagares hälsa. Denna princip har slagits 

fast av Arbetsdomstolen i flera avgöranden.29 Principen aktualiseras när en 

arbetstagare inte längre kan utföra en arbetsuppgift som är skadlig eller farlig. Denna 

arbetsuppgift måste då omfördelas till de återstående arbetstagarna. Detta kan 

innebära att dessa arbetstagare får utföra den skadliga arbetsuppgiften i högre 

uträckning än innan omfördelningen vilket kan vara skadligt för deras hälsa. 

Omfördelningar av ringa omfattning har dock ansetts skäliga. 30   

Om en brandman behåller sin anställning utan att kunna rökdyka kan detta 

innebära att de övriga brandmännen måste rökdyka i större utsträckning, vilket skulle 

kunna vara menligt för deras hälsa. Dock förekommer rökdykning i ringa 

omfattning, varför denna ökning i de flesta fall måste bedömas som försumbar.31 

Frågan är då när en arbetsgivare är skyldig att anpassa arbetet för att sysselsätta 

en brandman som inte kan utföra rökdykning?  Denna fråga har på olika sätt berörts 

i inte mindre än fyra avgöranden från Arbetsdomstolen. 

4  Uppsägning av brandmän i praxis 

Det förekommer att brandmän som inte längre kan rökdyka på grund av medicinska 

skäl tas ur tjänst eller sägs upp av arbetsgivaren. Frågan om när det är tillåtet för en 

arbetsgivare att göra detta har prövats av Arbetsdomstolen vid fyra olika tillfällen. 

Utgången i målen har inte varit lika, varför det är intressant att jämföra 

omständigheterna i de olika målen för att försöka avgöra vilka faktorer som har fällt 

avgörandet. 

4.1 AD 1991 nr 27 

Det första fallet som prövades av Arbetsdomstolen rörde en deltidsanställd 

brandman som på grund av ett hjärtfel vid läkarundersökning befanns inte vara 

 
29 Se exempelvis AD 1993 nr 42, AD 2001 nr 92, AD 2006 nr 57 och AD 2007 nr 12.  
30 AD 2001 nr 92, de omfördelade arbetsuppgifterna i detta avgörande var städarbete, varför de 

knappas kan jämföras med en omfördelning av en sådan farlig uppgift som rökdykning.  
31 I AD 2017 nr 37 för arbetstagarsidan fram uppgiften att rökdykning enbart utgjort 0,7 promille av 

arbetstiden under den senaste femårsperioden. Även om uppgiften inte vitsordas av arbetsgivarsidan i 

målet så står det klar att rökdykning i de flesta fall utgör en mycket liten del av arbetet som 

brandman.  
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lämplig som rökdykare.32 I övrigt var brandmannen fullt frisk och kunde utföra alla 

andra arbetsuppgifter. Han var anställd i ett skifteslag som bestod av tre brandmän 

och en brandförman. Vid denna tidpunkt gällde AFS 1986:6 fortfarande vilket 

innebar att rökdykning undantagsvis tilläts med enbart en rökdykare. 

I normalfallet var alltså räddningsstyrkan som han ingick i tvungen att vänta på 

förstärkning för att få utföra rökdykning. Enbart vid insatser i mycket små och 

okomplicerade utrymmen kunde styrkan utföra rökdykning utan att invänta 

förstärkning. 

Arbetsdomstolen bedömde att det faktum att arbetstagaren inte kunde delta i 

rökdykning enbart var en ringa inskränkning av dennes tjänstbarhet. Denna ringa 

inskränkning vållade inte arbetsgivaren sådan olägenhet att det förelåg saklig grund 

för uppsägning. 

Motiveringen av domen är relativt kortfattad och det går inte helt säkert att utläsa 

vad som var bestämmande för utgången i målet. En faktor som är speciell i detta 

mål är att räddningsstyrkan var så liten att den i normalfallet inte kunde utföra 

rökdykning utan att kalla på förstärkning. Förmågan att utföra rökdykning i enklare 

situationer torde inte försämras då brandmannen som inte kunde utföra rökdykning 

kunde sköta vattenförsörjningen istället.  

4.2 AD 2002 nr 32 

Det andra fallet rörde en heltidsanställd brandman som bara hade några få år kvar 

för att uppnå den ålder som krävdes för att komma i åtnjutande av avtalspension.33 

På grund av hjärtsjukdom klarade han inte längre av de konditionstester som krävs 

för att få arbeta med rökdykning. 

Räddningstjänsten hade ett krav på att alla brandmän som ingår i en 

utryckningsstyrka ska kunna delta i rökdykning. Domstolen anförde att detta krav 

inte kunde åsidosättas om det inte framstod som obefogat. 

Arbetstagarsidan i målet framförde att arbetstagaren kunde användas i 

räddningstjänstens förebyggande arbete. Domstolen ansåg att räddningstjänsten inte 

hade klargjort om denna möjlighet hade övervägts. Detta innebar att arbetsgivaren 

inte hade fullgjort sin skyldighet att utreda möjligheterna till fortsatt anställning för 

arbetstagaren. Därmed saknades saklig grund för uppsägning. 

Detta rättsfall visar på skyldigheten att utreda arbetsanpassnings- och 

omplaceringsmöjligheterna innan en uppsägning sker. På grund av att arbetsgivaren 

inte hade visat att den hade vidtagit dessa åtgärder fanns inte saklig grund för 

 
32 AD 1991 nr 27. 
33 AD 2002 nr 32. 
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uppsägning. Fallet svarar därför inte på hur långt arbetsanpassningsskyldigheten går, 

då anpassningsåtgärder inte ens hade utretts. Det går därför inte att få mycket 

vägledning av utgången i detta mål för frågan som behandlas i detta kapitel.  

Viktigare än utgången i målet är domstolens bedömning av kravet som 

räddningstjänsten ställde på de som ingår i en utryckningsstyrka. Kravet, att alla 

brandmän som ska delta i en utryckningsstyrka ska kunna delta i rökdykning, ska 

enligt domstolen godtas om det inte framstår som obefogat. Genom detta uttalande 

tycks domstolen flytta över bevisbördan på arbetstagarsidan i dessa mål. Om 

räddningstjänsten ställer upp ett sådan krav, är det upp till arbetstagarsidan att visa 

att detta krav är obefogat. I de följande målen kommer detta uttalande att 

återkomma och vara av betydelse för utgången i målen. 

4.3 AD 2004 nr 7 

Det tredje fallet från Arbetsdomstolen handlar om en deltidsbrandman som på 

grund av misstänkt hjärtfel inte kunde utföra rökdykning eller andra fysiskt 

ansträngande uppgifter.34 När detta misstänkta hjärtfel kommit till 

räddningstjänstens kännedom avstängdes arbetstagaren från arbete som brandman 

och uppbar ingen ersättning för detta.  

Fallet rör frågan om det förelegat tjänstgöringshinder så att det var berättigat att 

avstänga arbetstagaren från arbetet. Målet handlar alltså inte om huruvida det 

förelegat saklig grund för uppsägning utan om det fanns hinder för brandmannen 

att utföra sin tjänst och om denne därför inte var berättigad till de ersättningar som 

följer av tjänsten. 

Även i detta fall fanns en policy inom räddningstjänsten att alla brandmän skulle 

kunna delta i rökdykning. Domstolen konstaterade att kravet var uppställt med 

hänsyn taget till de krav som ställs på räddningstjänsten att genomföra 

räddningsinsatser snabbt, effektivt och säkert. Med hänvisning till AD 2002 nr 32 

uttalade domstolen även i detta mål att kravet på att alla brandmän ska kunna delta 

i rökdykning inte kan åsidosättas med mindre än att kravet framstår som obefogat.  

För att avgöra om kravet var obefogat hade domstolen att ta ställning till vilka 

andra arbetsuppgifter som arbetstagaren skulle kunna utföra. Arbetstagaren var 

anställd som förman, som i normalfallet har mindre fysiskt krävande uppgifter. Dock 

fann domstolen att det med hänsyn till organisationens storlek inte var möjligt att 

garantera att en viss brandman inte skulle tilldelas fysiskt krävande uppgifter vid en 

utryckning. Inte heller hade påståtts att det förekommit några andra arbetsuppgifter 

utöver utryckningsarbete för en deltidsbrandman i räddningstjänsten. Därmed fanns 

 
34 AD 2004 nr 7. 
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det tjänstgöringshinder och arbetstagaren var inte berättigad till ersättning under den 

tid som han var avstängd från arbetet. 

Av domstolens motivering kan utläsas att kommunens policy har betydelse för 

tjänstbarhetsbedömningen. Avgörande tycks dock vara att arbetstagaren inte heller 

kunde utföra andra fysiskt krävande uppgifter. Att det är svårt att utföra uppgifterna 

i en utryckningsstyrka i ett sådant fall framstår som tämligen självklart. 

4.4 AD 2017 nr 37 

Det sista fallet rörde en heltidsanställd brandman som på grund av att han drabbats 

av en hjärtinfarkt inte längre kunde rökdyka.35 I övrigt hade arbetstagaren god 

arbetsförmåga. Arbetstagaren hade lång anställningstid. Efter en 

omplaceringsutredning som visade att det inte fanns någon ledig befattning att 

omplacera arbetstagaren till så sades han upp på grund av att han inte längre kunde 

rök- eller kemdyka. Målet rör frågan om det fanns saklig grund för uppsägning av 

arbetstagaren. 

Arbetet i utryckningsstyrkan där arbetstagaren ingick var organiserat i fyra skiftlag 

där det i varje skiftlag fanns fem brandmän och en brandförman. För att kunna 

utföra rökdykning krävs fyra brandmän och en brandförman. Den femte 

brandmannen ingick för att kunna täcka upp för tillfällig frånvaro eller för brandmän 

som tillfälligtvis inte kunde utföra rökdykning. 

Domstolen slog fast att arbetstagaren på grund av sin hjärtinfarkt aldrig skulle 

kunna arbeta med rök- eller kemdykning. Även i detta fall hade räddningstjänsten 

en policy att samtliga brandmän skulle kunna utföra rök- och kemdykning. 

Domstolen hänvisade till tidigare praxis36 där det uttalats att en sådan policy inte kan 

åsidosättas om inte kravet framstår som obefogat. 

Det var i målet ostridigt att det inte gick att omplacera arbetstagaren till någon 

tjänst utanför utryckningsstyrkan. Frågan var därmed om det gick att anpassa 

arbetstagarens arbetsuppgifter vid tjänstgöring inom utryckningsstyrkan på ett 

sådant sätt att denne inte behövde utföra rökdykning. 

Domstolen fann att det vid en långvarig rökdykningsinsats kan behövas ett byte 

av rökdykare under pågående insats. Om en av brandmännen inte kan utföra 

rökdykning minskar möjligheterna att göra sådana byten. Flexibiliteten skulle också 

minska om en brandman permanent inte kan utföra rökdykning. Det skulle göra det 

svårt att inom skiftlaget rehabilitera eller träna upp andra brandmän som tillfälligt 

inte kan användas för rökdykning. 

 
35 AD 2017 nr 37. 
36 AD 2002 nr 32 och AD 2004 nr 7. 
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Domstolen anförde vidare att om en brandman i räddningsstyrkan inte kan 

användas för rökdykning så skulle de övriga brandmännen få utföra rökdykning i 

något högre uträckning. Då arbetsuppgiften rökdykning är farlig och extremt 

belastande skulle detta innebära en klar försämring av de övriga brandmännens 

arbetsförhållanden. 

Arbetsdomstolen fann därför att kravet på att alla brandmän i en räddningsstyrka 

ska kunna användas för rökdykning inte var obefogat. Det fanns därför saklig grund 

för uppsägning. 

I målet lade domstolen vikt vid att rökdykningsinsatser, oavsett omfattning, ska 

kunna utföras så säkert som möjligt. Att flexibiliteten skulle minska om en 

arbetstagare inte skulle kunna utföra rökdykning tycks klart. Däremot är det svårt att 

se hur det faktum att en av tjugo anställda brandmän inte längre kan utföra 

rökdykning verkligen skulle öka mängden rökdykningsinsatser i sådan mån att det 

skulle innebära en klar försämring av arbetsförhållandena för övriga brandmän. 

5  Avslutande synpunkter och diskussion 

Gemensamt för rättsfallen ovan är att det rör sig om brandmän som på grund av 

hjärtfel inte kan utföra rökdykning. Frågan är då om det är andra omständigheter 

som varit avgörande för att de olika utgångarna i målen eller om domstolen har 

bedömt likande fall på olika sätt. 

Utgången i målet AD 2002 nr 32 avgjordes på grund av att arbetsgivaren inte 

hade utrett anpassnings- och omplaceringsmöjligheterna i tillräcklig grad. 

Avgörandet svarar därför inte på frågan om en brandman kan vara anställd i 

utryckningsverksamhet utan att kunna rökdyka. Istället visar det på vikten av att 

utreda arbetsanpassnings- och omplaceringsmöjligheterna ordentligt innan en 

uppsägning sker. 

I AD 2004 nr 7 led arbetstagstagaren av sådana medicinska problem att denne i 

princip inte kunde utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter. Detta innebar inte bara 

att rökdykning inte kunde utföras, utan att även de flesta andra arbetsuppgifter som 

utförs inom utryckningsverksamheten inte kunde utövas.  

Det hade inte heller visats att det fanns några andra arbetsuppgifterna för denne 

deltidsanställde brandman utöver arbete i utryckningsverksamheten. Då den fysiska 

förmågan i detta fall var ordentligt nedsatt berör egentligen inte fallet frågan om en 

brandman som inte kan utföra rökdykning har arbetsförmåga i 

utryckningsverksamheten. I detta fall saknades arbetsförmåga även för övriga 

arbetsuppgifter inom utryckningsverksamheten. Fallet bekräftar därför bara den 

sedan tidigare gällande principen att en arbetsgivare inte behöver tåla att en 
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arbetstagare inte kan utföra något arbete av värde för denne även om den bristande 

arbetsförmågan beror på sjukdom. 

I de återstående två fallen är däremot omständigheterna sådana att frågan som är 

uppe för prövning är mer renodlad. Såväl AD 1991 nr 27 som AD 2017 nr 37 rörde 

frågan om en brandman anställd i utryckningsstyrka, som inte kan rökdyka, kan sägas 

upp på grund av detta. I båda fallen kunde en brandman inte längre rökdyka på 

grund av ett hjärtfel. I övrigt hade brandmännen fortfarande full arbetsförmåga. I 

båda fallen fanns ingen möjlighet till omplacering till arbetsuppgifter utanför 

utryckningsstyrkan. I det första fallet saknades saklig grund för uppsägning medan 

det i det andra fallet förelåg saklig grund för uppsägning.  

Vilka övriga omständigheter skiljer mellan fallen som kan ha haft betydelse för de 

skilda bedömningarna som domstolen landade i? Att arbetstagaren i det första fallet 

var deltidsanställd medan han i det andra fallet var heltidsanställd kan knappas vara 

en förklaring. Det torde snarare krävas något mindre av en arbetsgivare för att få 

säga upp en deltidsanställd som har ett annat arbete som huvudsaklig sysselsättning 

är en heltidsanställd brandman. 

En annan skillnad mellan fallen var hur arbetet var organiserat. I det första fallet 

var utryckningsstyrkan så liten att rökdykningsinsatser utan förstärkning av 

ytterligare personal endast var tillåtna i mycket små och okomplicerade utrymmen. 

Skillnaderna i organisation tycks ha haft betydelse för domstolens bedömning. I 

de första fallet framfördes i domskälen att det endast undantagsvis kan förkomma 

rökdykning utan att förstärkning från andra räddningsstyrkor tillkallas. I det andra 

fallet framfördes att det vid långvarig rökdykning behövs att alla i skiftlaget kan 

utföra rökdykning, i vart fall när det bara är fyra brandmän i skiftlaget som tjänstgör. 

Även om detta i domskälen lyfts fram som ett reellt problem hade det nog varit 

möjligt att, precis som i det första fallet, konstatera att denna situation endast 

undantagsvis inträffar. 

Även om organisationen skiljer sig åt mellan fallen är kan ifrågasättas om 

skillnaden i sig är så stor att den motiverar skillnaden i bedömning. Utifrån denna 

skillnad i organisation hade det varit lika rimligt med en helt motsatt bedömning, där 

olägenheten för arbetsgivaren ansågs större i det först fallet än i det andra fallet. I 

det först fallet skulle ingen rökdykning alls kunna utföras om ytterligare en brandman 

tillfälligtvis inte skulle kunna rökdyka. I det andra fallet krävs att ytterligare två 

brandmän inte kan rökdyka eller är frånvarande för att rökdykning inte ska kunna 

utföras. Dessutom kan inte långvariga rökdykningsinsatser utföras utan att 

förstärkning tillkallas. Vilka av dessa problem som är mest frekvent förkommande 

och mest problematiska är inte helt lätt att avgöra, och någon närmare utredning om 

detta presenteras inte i något av målen.  
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En annan skillnad mellan fallen är att det i andra fallet finns en uttalad policy att 

alla brandmän i räddningstjänsten skulle kunna rökdyka. Domstolen bedömer att 

policyn har upprätthållits konsekvent, trots att arbetstagare i vissa fall har arbetat i 

flera år utan att kunna rökdyka. I det första fallet fanns det inte någon sådan policy, 

men av räddningstjänstplanen framgick att varje räddningsstyrka inom kommunen 

skulle kunna genomföra en rökdykarinsats. Med tanke på styrkans 

personalsammansättning så kunde detta krav endast upprätthållas om alla i styrkan 

kunde rökdyka. Men man kan också se det som att kravet inte upprätthölls, då den 

aktuella räddningsstyrkan endast i vissa fall skulle kunna utföra rökdykning utan 

förstärkning. 

Policyn verkar ha en närmast avgörande betydelse, då domstolen, i likhet med i 

fallen AD 2002 nr 32 och AD 2004 nr 7, tog sin utgångspunkt i denna policy. Frågan 

i målet blev därmed om kravet på att samtliga brandmän ska kunna rökdyka var 

obefogat eller ej. Som angetts ovan ansågs inte kravet vara obefogat. Att denna 

skillnad mellan fallen, att det i ena fallet fanns en uttalad policy och i det andra fallet 

inte fanns det, borde dock inte ha så avgörande betydelse. Skillnaderna i övrigt är 

enligt min mening inte av sådant slag att de motiverar skillnaden i bedömning. 

Ytterligare en faktor av betydelse skiljer mellan målen. Det första fallet är avdömt 

år 1991 och det andra fallet är avgjort år 2017. Det är alltså nästan 30 år mellan 

målen. Det kan alltså vara så att skillnaden mellan avgörandena i själva verket beror 

på en förändring av synen på uppsägning på grund av sjukdom hos 

Arbetsdomstolen. De mål som har undersökts i detta kapitel är dock för få för att 

med säkerhet säga att en sådan förändring har skett.  

Skillnaden i domstolens bedömning mellan dessa två fall är dock slående. I det 

första fallet sägs att arbetstagarens oförmåga att utföra rökdykning är en 

”förhållandevis ringa inskränkning” av arbetstagarens tjänstbarhet som inte har 

vållat arbetsgivarens sådan olägenhet att denne kan säga upp honom. 

I det andra fallet så sägs att kravet på att alla brandmän ska kunna rökdyka ”inte 

med fog kan sägas vara obefogat”. Domstolen tar i det fallet mycket större hänsyn 

till arbetsgivarens påståenden om hur arbetet är organiserat och behovet av att kunna 

rotera mellan olika roller. 

Kraven på flexibilitet har ökat inom arbetslivet och att det är allt vanligare att 

arbetsgivare ställer krav på arbetstagarna att kunna rotera mellan olika 

arbetsuppgifter. Dessa krav på flexibilitet kan, vilket visas av rättsfallen ovan, ske på 

bekostnad av den enskilde arbetstagarens anställningstrygghet. Risken är att bara de 

helt friska, som kan utföra alla arbetsuppgifter, får behålla sin anställning. 

 


