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1. INLEDNING 

1.1 Presentation av ämnet 

Detta examensarbete utreder vissa situationer i vilka en arbetstagare på rättslig 

grund är förhindrad att utöva ett visst yrke. Lagstiftaren har, av olika skäl och 

på olika sätt, valt att avstyra att vissa personer arbetar inom vissa yrken. Det 

kan till exempel handla om när en näringsidkare beläggs med näringsförbud. 

Denna uppsats kommer att behandla indirekta arbetsförbud. Med det menas att 

en arbetstagare inte beläggs med ett konkret förbud, men likväl hindras från att 

arbeta inom ett visst yrke då denne inte uppfyller vissa krav. Det finns många 

exempel på yrken då detta aktualiseras. En person får exempelvis inte arbeta 

som elinstallatör utan att ha givits behörighet av Elsäkerhetsverket och en 

lokförare får inte framföra järnvägsfordon om denne inte uppfyller vissa 

hälsokrav.
1
 Detta arbete ska främst behandla arbetsförbud inom järnvägen.  

Media har under det senaste året uppmärksammat ett par fall där personer med 

olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2
 nekats tillstånd att fortsätta 

arbeta med sina yrken inom järnvägen. Myndigheters, i detta fall Transport-

styrelsens, beslut att förbjuda vissa arbetstagare med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, exempelvis Aspergers syndrom, att utöva sitt yrke väcker 

frågan om vilket anställningsskydd en person med ett sådant funktionshinder 

har. Denna uppsats kommer dock inte att utreda neuropsykiatriskt funktions-

nedsattas anställningsskydd generellt, utan huvudsakligen gällande de yrken 

som uppsatsen i övrigt behandlar, det vill säga yrken inom järnvägen. Då det 

rör funktionsnedsättning ämnar jag också utreda om Transportstyrelsens 

förfarande kan vara diskriminerande. Ämnets kärnfråga är i stora delar hur 

avvägningen mellan den funktionsnedsattes intressen och det allmänna 

säkerhetsintresset görs. 

                                                           
1
 Se 9 § elinstallatörsförordningen (1990:806) respektive bland annat 2 kap. 3 § järnvägslagen 

(2004:519). 
2
 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism 

och Tourettes syndrom. Ibland räknas även tvångstankar som en neuropsykiatrisk diagnos. 
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1.2 Syfte 

Det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hindras från att utöva yrken inom 

järnvägen. Aktuella funktionshinder är inte sällan komplexa och dess effekter 

på viss yrkeslämplighet är svårbedömd samtidigt som yrkena är förknippade 

med särskilda olycksrisker. Ämnet förefaller vara outforskat och målet är att 

söka klargöra rättsläget på området. Att rättsläget klargörs är också viktigt. 

Visserligen rör det ett område som berör förhållandevis få, men konse-

kvenserna för dem som berörs kan vara väldigt stora. Därför är det viktigt att 

de berörda personerna ska kunna förutse hur de kan komma att påverkas av 

aktuella bestämmelser. 

Därtill presenteras körkortslagstiftningen för att ge en bredare bild av 

problematiken. 

1.3 Metod och material 

För att klargöra rättsläget på området har i huvudsak författningar, förarbeten 

och praxis granskats. Då rättsområdet är smalt och det i stort sett saknas 

doktrin inom området, har metoden gått ut på att först identifiera tillämplig lag 

och, med hjälp av förarbetena, få en överblick över området. Sedan har 

tillämpliga föreskrifter granskats, varefter relevanta rättsfall analyserats. Det 

bör påpekas att materialet i viss mån är bristfälligt. Bortsett från några 

referenser till Arbetsdomstolen i avsnittet om anställningsskydd behandlas 

endast mål från kammarrätten. I bearbetningen av aktuella rättskällor har 

förvisso även andra rättsfall från högsta instans granskats, men dessa har under 

arbetets gång valts bort då de inte bidragit till att klargöra rättsläget. Istället 

behandlas därför avgöranden från kammarrätten. Bristen på doktrin och 

prejudikat har inneburit att författaren i vissa avsnitt dragit egna slutsatser om 

vad som torde vara gällande rätt. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till att i första hand behandla hur personer med neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning indirekt förbjuds att arbeta inom järnvägen. 

Detta innebär dels att övriga funktionsnedsättningar endast i undantagsfall 

berörs, dels att uppsatsen inte kommer att behandla neuropsykiatriskt 
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funktionsnedsattas anställningsskydd och arbetsrätt generellt. En del av 

uppsatsen är också vigd åt körkortslagstiftningen och hur den inverkar på 

neuropsykiatriskt funktionsnedsattas möjligheter att ha körkort. Till skillnad 

från den mer avgränsande yrkesgruppen som behandlas i och med järnvägs-

lagstiftningen kan ett förbud att inneha körkort drabba väldigt många olika 

yrkeskategorier. Dessa yrkeskategorier kommer inte att behandlas i sig. 

Medan praxis på järnvägsområdet är sparsam finns det många prövade fall 

gällande indragande av körkort. Dock är det även inom det området relativt få 

fall där anledningen till körkortsindragningen rört neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar. Samtliga rättsfall som behandlas ingående är därför kammar-

rättsdomar. Det saknas anledning att, trots den högre digniteten, behandla 

rättsfall från högsta instans om prejudikatet inte klargör det rättsområde denna 

uppsats utreder. 

Diskrimineringsavsnittet har avgränsats till att specifikt utreda om Transport-

styrelsen kan ha diskriminerat de två personer vars rättsfall avhandlas i avsnitt 

3.1 och 3.2. 

1.5 Disposition 

I avsnitt två redogörs för lagstiftning som reglerar behörigheten att arbeta inom 

järnvägen. Avsnittet kan delas upp i två huvuddelar. Den första och bredare 

delen behandlar järnvägslagen (2004:519) och Järnvägsinspektionens före-

skrifter BV-FS 2000:4. Den andra rör endast lokförare och behandlar lag 

(2011:725) om behörighet för lokförare samt Transportstyrelsens föreskrifter 

TSFS 2011:61. I avsnitt tre redogörs sedan för två rättsfall där järnvägslagen 

och BV-FS 2000:4 tillämpats. I avsnitt fyra redogörs för körkortslagstiftningen 

enligt samma mönster som ovan. Avsnitt fem behandlar neuropsykiatriskt 

funktionsnedsattas anställningsskydd och avsnitt sex utreder om Transport-

styrelsen kan ha diskriminerat de två personer vars rättsfall redogjorts för i 

avsnitt tre. Slutligen görs en avslutande analys i avsnitt sju. 
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2. LAGSTIFTNING SOM BEGRÄNSAR RÄTTEN ATT ARBETA 

INOM JÄRNVÄGEN 

Det finns många bestämmelser som kan inverka på en persons rätt att arbeta 

inom järnvägen. Syftet med denna uppsats är emellertid att undersöka hur 

personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eventuellt hindras från att 

utöva aktuella yrken, varför bestämmelser om till exempel utbildningskrav inte 

kommer att behandlas. Istället fokuserar uppsatsen på de fysiska och psykiska 

krav lagstiftaren ställer.  

2.1 Begränsning enligt järnvägslagen 

Järnvägslagen (2004:519) gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt 

utförande och organisation av järnvägstrafik, 1 kap. 1 § första stycket. Enligt 1 

§ andra stycket omfattas tunnelbana och spårväg inte av lagen. Det generella 

kravet rörande en persons fysiska och psykiska hälsa framgår av 2 kap. 3 § 

andra stycket. Där stadgas att arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten 

endast får utföras av den som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd 

och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig. För att uppnå detta får 

enligt 4 § en infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag inte tilldela någon 

arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten utan att denne har genomgått en 

läkarundersökning som visar att det inte finns några hinder av hälsoskäl. Vad 

som ska anses som ett lämpligt hälsotillstånd, vad läkarundersökningen ska 

kontrollera och när den ska genomföras med mera reglerar dock inte lagen. 

Bortsett från uppmaningen att det ska kunna åläggas den anställde att regel-

bundet genomgå läkarundersökningar ger lagens proposition ingen större väg-

ledning i dessa frågor. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten uppmanas istället att utkomma med närmare föreskrifter 

om aktuella lämplighetskrav.
3
 De föreskrifter som har kommit att tillämpas är 

dock de föreskrifter som tillämpades på området även innan järnvägslagen 

trädde i kraft. Dessa redogörs för nedan. 

2.2 BV-FS 2000:4 

Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och 

hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafik-

                                                           
3
 Se Prop. 2003/04:123 s. 172. 
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säkerheten reglerar de fysiska och psykiska krav som ställs på den som utför 

arbetsuppgifter och direkt ansvarar för dess trafiksäkerhetsmässiga effekt inom 

järnväg, spårväg och tunnelbana. Bland annat omfattas att leda och övervaka 

spårtrafik, att framföra fordon och att utföra växling och rangering (1 §). Det är 

verksamhetsutövaren som ansvarar för att hälsoundersökningarna genomförs (3 

§), men den anställde är också skyldig att snarast meddela arbetsledningen om 

han eller hon är medveten om eller misstänker att det egna hälsotillståndet 

förändrats så att föreskriftens krav inte uppfylls (2 §). Undersökningen ska 

utföras av en legitimerad läkare med god kännedom inom området (3 §). Efter 

undersökningen ska läkaren upprätta ett intyg där det framgår om personen 

uppfyller kraven (4 §). Är så inte fallet, eller har hälsoundersökningen inte 

genomförts, får personen inte utföra arbetsuppgifterna som nämns i 1 §. Hur 

ofta undersökningen ska göras beror på hur gammal den sökande är; var femte 

år till och med 45 års ålder, vart tredje år från och med 46 års ålder till och med 

59 års ålder och efter det varje år (10 §). Då kraven kan variera beroende på 

arbetsuppgift kan en ny undersökning även bli aktuell om den sökandes arbets-

uppgift ändras (8 §).  

De medicinska krav som ställs rör övergripande personens förmåga att uppfatta 

och bedöma de olika situationer som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan inträffa i 

dennes yrkesutövning. Det får enligt 12 § inte förekomma sjukdomar som 

negativt kan påverka medvetandet, vakenheten eller omdömet. Efter den 

generella beskrivningen listas de aktuella sjukdomarna, exempelvis hjärt-

sjukdomar, epilepsi eller liknande neurologiska sjukdomar, psykiska störningar 

och demens. Exemplen är inte uttömmande, då 12 § avslutas med den allmänt 

hållna föreskriften att även övriga sjukdomar som kan nedsätta vakenheten 

eller medföra ett försämrat omdöme omfattas. Vidare ställs krav på rörlighet 

(13 §), syn (14 §) och hörsel (15 §). Personen får inte bruka narkotika eller 

missbruka alkohol. Läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan och vaken-

heten får endast användas efter samråd med läkare (16 §).  

En del av dessa hälsokrav ter sig mer självklara än andra. Att en person med 

kraftigt nedsatt syn inte kan arbeta som lokförare är uppenbart, men vad gäller 

för en pollenallergiker som på grund av medicinering med antihistaminer 

eventuellt har en nedsatt vakenhet? Vidare kan det i vissa fall vid en samlad 
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bedömning vara rimligt att en person tillåts att utföra någon av de ovan nämnda 

arbetsuppgifterna trots att något krav inte uppfylls. Därför föreskrivs i 18 § att 

Järnvägsinspektionen (nuvarande Transportstyrelsen) får meddela undantag 

från aktuella föreskrifter. Det åligger då den som inte uppfyller kraven att 

personligen ansöka om detta. Ansökan ska innehålla en redogörelse för varför 

det ur en risksynpunkt inte föreligger skäl att hindra den sökande att utföra 

arbetsuppgifterna i fråga samt ett bifogat utlåtande från en läkare som har god 

kännedom om de arbetsuppgifter som den sökande har. Den sökande bör även 

bifoga ett intyg från arbetsledningen som beskriver arbetsuppgifterna och 

ledningens uppfattning om trafiksäkerhetsriskerna samt om vissa inskränk-

ningar i arbetsuppgifterna kan leda till att den sökande kan utföra arbetet. 

Avslår Transportstyrelsen dispensansökan återstår det för den sökande att 

överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 

2.3 Begränsning enligt lokförarlagen 

För lokförare finns det sedan 2011 särskilda bestämmelser om behörighetskrav 

reglerade i lag (2011:725) om behörighet för lokförare [cit. lokförarlagen]. 

Lagen, som antagits med anledning av EU:s lokförardirektiv
4
, gäller för förare 

som arbetar hos ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare. Förare på 

mer begränsade eller fristående nät, exempelvis tunnelbana eller spårvagn, 

berörs inte av lagen (1 kap. 2 §). Vidare tillämpas lagen ännu inte på alla 

lokförare. För förare som framför järnvägsfordon enbart i Sverige ska, enligt 

lagens övergångsbestämmelser, lagen tillämpas först från och med den 29 

oktober 2013. Sådan förare får även fortsätta att framföra sådana fordon till och 

med den 28 oktober 2018 utan att uppfylla de allmänna behörighetskraven i 2 

kap. 1 §, som stadgar att järnvägsfordon endast får framföras av den som har 

giltigt förarbevis och giltigt kompletterande intyg. Från och med den 29 

oktober 2018 måste således samtliga lokförare ha förarbevis. 

Förarbeviset ska utfärdas om vissa i 2 kap. 2 § nämnda kriterier uppfylls där de 

för detta arbete relevanta punkterna är; att föraren är fysiskt lämplig att fram-

föra järnvägsfordon (p. 3) samt att denne är psykiskt lämplig att göra detsamma 

                                                           
4
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om 

behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i 
gemenskapen. 
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(p. 4). Lagen preciserar inte närmare vad som anses lämpligt. I dess preposition 

hänvisas till lokförardirektivets bilaga II som bland annat ställer kravet att 

personen inte får ha hälsoproblem eller ta mediciner eller andra droger som kan 

orsaka nedsatt uppmärksamhet eller koncentration, förlust av balans eller ko-

ordination eller en betydande begränsning av rörligheten. Vidare ska det enligt 

bilaga II bedömas huruvida den sökande föraren har några konstaterade yrkes-

psykologiska brister, särskilt vad gäller funktionell förmåga, eller uppvisar 

några relevanta faktorer avseende personligheten, som sannolikt kan påverka 

förmågan att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
5
 För att avgöra vilka 

dessa brister är hänvisas bland annat till den föreskrift, BV-FS 2000:4, som 

tillämpas på hela järnvägsområdet.
6
 Transportstyrelsen har emellertid, med 

stöd av 8 och 9 §§ förordningen (2011:728) om behörighet för lokförare, i och 

med TSFS 2011:61 utkommit med föreskrifter om hälsokrav med mera enligt 

lokförarlagen, vilken redogörs för nedan. 

Den medicinska och psykologiska undersökningen får enligt 2 kap. 12 § lok-

förarlagen endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller 

psykolog med särskilt tillstånd. Detta tillstånd utfärdas av tillsynsmyndigheten, 

som enligt 2 § lokförarförordningen är Transportstyrelsen. I egenskap av 

tillsynsmyndighet åligger det också Transportstyrelsen enligt 5 kap. 5 § att 

återkalla förarbevis om förutsättningarna för förarbeviset inte längre är 

uppfyllda alternativt om innehavaren av förarbeviset inte fullgör sina skyldig-

heter enligt den aktuella lagen eller enligt de föreskrifter som meddelats med 

stöd av lagen.  

2.4 TSFS 2011:61 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt 

lagen (2011:725) om behörighet för lokförare reglerar vilka hälsokrav som 

gäller för att få framföra järnvägsfordon, hur hälsokontroller och andra under-

sökningar ska genomföras samt vilka särskilda tillstånd som krävs för under-

sökande läkare och psykologer. Det generella hälsokravet är enligt 3 § första 

stycket att en förare inte får lida av sjukdom eller tillstånd som kan påverka 

medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller 

                                                           
5
 Prop. 2010/11:122 s. 34. 

6
 Prop. 2010/11:122 s. 104. 
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koncentration. Även sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka plötslig arbets-

oförmåga, nedsättning av balans eller koordination eller en betydande be-

gränsning av rörligheten på så sätt att det kan innebära en trafiksäkerhetsrisk 

omfattas. Läkemedel eller andra ämnen som kan framkalla ovan nämnda 

tillstånd får inte användas, 3 § andra stycket. I 3 § tredje stycke nämns de sjuk-

domar och tillstånd som alltid anses rymma inom 3 § första stycket, bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar, epilepsi, demenssjukdomar, kognitiva 

funktionsnedsättningar, psykiska sjukdomar och störningar och missbruks-

tillstånd. Om en förare lider av någon av dessa sjukdomar ska enligt 4 § första 

stycket läkaren eller psykologen överlämna det medicinska underlaget till 

Transportstyrelsen för bedömning och upplysa föraren om detta. Den 

undersökande läkaren eller psykologen får i dessa fall inte utfärda utlåtande om 

att föraren är lämplig att framföra järnvägsfordon. Därefter beslutar Transport-

styrelsen huruvida sjukdomen eller tillståndet i det aktuella fallet ska ses som 

ett hinder att framföra järnvägsfordon, 4 § andra stycket. Trots att 3 § första 

stycket tillsammans med 3 § tredje stycket stadgar att en förare inte får lida av 

till exempel psykisk störning, ska myndigheten alltså likväl göra en bedömning 

om lämpligheten i varje enskilt fall. Detta torde medföra att även personer med 

ovan nämnda hälsotillstånd i vissa fall kan anses lämpliga att framföra tåg.  

För att bedöma om föraren uppfyller hälsokraven ska först en inledande hälso-

undersökning göras, 10 §. Den ska innehålla en allmän medicinsk 

undersökning samt vissa specificerade undersökningar, så som synunder-

sökning och kontroll av blodtryck. För att bedöma den yrkespsykologiska 

lämpligheten ska även en inledande yrkespsykologisk undersökning genom-

föras, 11 §. Av undersökningen ska det dels framgå om föraren har några 

konstaterade yrkespsykologiska brister, särskilt när det gäller funktionell 

förmåga, dels om föraren uppvisar några personlighetsdrag som sannolikt kan 

påverka förmågan att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Efter dessa 

inledande undersökningar ska en förare genomgå regelbundna hälsokontroller. 

Om inte lokförarens hälsotillstånd kräver att undersökningarna sker med 

kortare intervall ska förare upp till 55 års ålder genomföra kontroller minst vart 

tredje år, därefter varje år, 12 §. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att TSFS 2011:61 är mindre detaljerad 

när det gäller vilka hälsokrav som gäller jämfört med BV-FS 2000:4. 

Föreskriften är i stora delar en direkt implementering av lokförardirektivets 

bilaga II och saknar till skillnad från BV-FS 2000:4 bestämmelser om undantag 

från föreskrifterna. Vilka konsekvenser det kommer att få i praktiken återstår 

att se då både lokförarlagen och föreskriften är nya och då många förare fort-

farande inte omfattas av lagen.  

3. BEGRÄNSNING AV RÄTTEN ATT ARBETA I PRAXIS 

Kammarrätten har nyligen prövat två mål där Transportstyrelsen ansett att den 

sökande inte uppfyller hälsokraven i BV-FS 2000:4 samt nekat dispens enligt 

dess 18 §. Då praxis på området är synnerligen sparsam – hittills har inga andra 

mål gällande Järnvägsinspektionens föreskrift prövats av kammarrätten, och då 

Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd i båda fallen torde 

utgången i målen bli vägledande för framtida tillämpning. Båda målen berörde 

frågan om den sökandes neuropsykiatriska funktionsnedsättning; Aspergers 

syndrom respektive ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), skulle 

anses som en sådan sjukdom som avses i 12 § BV-FS 2000:4 och, om så var 

fallet, den sökande då skulle beviljas dispens. Domstolen gav den sökande rätt i 

det ena fallet, men fastställde Transportstyrelsens beslut i det andra. Nedan 

följer en redogörelse för de två målen, som för enkelhetens skull kallas för 

Aspergersmålet
7
 respektive ADHD-målet

8
. 

3.1 Aspergersmålet 

En man som varit yrkesverksam som lokförare i över 20 år fick år 2008 

diagnosen Aspergers syndrom. Lokföraren ansökte om undantag från hälso-

kraven i BV-FS 2000:4 och fick avslag av Transportstyrelsen dels på grund av 

diagnosen av Aspergers syndrom, dels på grund av vissa andra påstådda 

medicinska tillstånd vilka senare visades vara irrelevanta i målet. Frågan var 

inledningsvis om Aspergers syndrom utgör en sådan begränsning som är jäm-

förbar med de tillstånd som omfattas av föreskriftens 12 §. Lokföraren anförde 

                                                           
7
 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2945-12. 

8
 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1742-12. 
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att Aspergers syndrom inte återfinns bland de exempel på sjukdomar som kan 

påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme 

i kommentarerna till 12 – 13 §§ BV-FS 2000:4. Han menade att diagnosen 

möjligen kan kategoriseras under psykiska störningar, men att de sjukdomar 

som räknas upp i den kategorin, exempelvis schizofreni, är sådana sjukdoms-

tillstånd som ger störningar i verklighetsuppfattningen vilket Aspergers 

syndrom inte gör. Kammarrätten, som i domskälen endast hänvisar till 

förvaltningsrättens bedömning, anser istället i likhet med Transportstyrelsen att 

Aspergers syndrom kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller 

medföra ett försämrat omdöme, varför diagnosen får anses omfattas av 12 §. 

Domstolen motiverar emellertid inte alls ställningstagandet, vilket kan te sig 

något häpnadsväckande. Anledningen borde vara att rekvisitet ”kan påverka 

[...]” är väldigt brett. I denna fråga menar domstolen alltså att Aspergers 

syndrom i vart fall i vissa fall hos vissa personer kan medföra att personens 

omdöme påverkas negativt. Det får emellertid konsekvensen att alla personer 

med diagnosen, oavsett om sjukdomsbilden är förhållandevis lindrig eller svår, 

hindras från att utföra aktuella arbetsuppgifter enligt 12 § såvida de inte söker 

dispens enligt 18 §. Kanske just eftersom konsekvensen av ställningstagandet 

blir påtaglig för alla personer med Aspergers syndrom som berörs av Järnvägs-

inspektionens föreskrift påpekar domstolen att syftet inte är att diskriminera en 

grupp personer med en viss typ av funktionshinder, utan att förhindra att 

riskabla situationer uppkommer och minska risken för olyckor.  

Nästa fråga i målet var följaktligen om lokföraren skulle beviljas dispens. 

Domstolen konstaterar att Aspergers syndroms symptom i hög grad kan variera 

från person till person. Då funktionsnedsättningen funnits i hela lokförarens 

över 20 år långa yrkesverksamma tid, även om själva diagnosen sattes senare, 

fokuserar domstolen på vilket sätt Aspergers syndrom har påverkat hans yrkes-

utövning i praktiken. Domstolen finner att det inte finns något som talar för att 

funktionsnedsättningen haft negativa konsekvenser för lokförarens arbete och 

att inga incidenter kan knytas till diagnosen. Istället framgår det av utredningen 

i målet att han aldrig varit inblandad i några allvarliga incidenter, att han är en 

skicklig och erfaren lokförare och att det inte finns några tecken i övrigt som 

skulle kunna inge oro ur trafiksäkerhetssynpunkt. Med andra ord innebär det att 
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diagnosen Aspergers syndrom i lokförarens fall inte är en säkerhetsrisk varför 

dispens från BV-FS 2000:4 ska medges. Målet återförvisades således till 

Transportstyrelsen för en prövning av dispensens giltighetstid och om denna 

skulle vara förenad med villkor. 

3.2 ADHD-målet 

En kvinna ansökte om dispens från BV-FS 2000:4 för att trots ADHD få utföra 

arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten, bland annat som vägvakt. 

Transportstyrelsen avslog överklagandet och gör bedömningen att: ”en neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, med eller utan medicinsk 

behandling med centralstimulerande preparat, inte är förenlig med sådana 

arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnvägssektorn som nu 

är aktuella för [X].”. Kvinnan överklagade då beslutet till förvaltningsrätten 

och yrkade i första hand att domstolen skulle undanröja myndighetens beslut 

då hon uppfyller de medicinska hälsokrav som ställs i föreskriftens 12 §, i 

andra hand då förutsättningarna för dispens från föreskrifterna är uppfyllda. 

Kvinnan ansåg sig uppfylla hälsokraven då ADHD inte finns exemplifierad 

vare sig i 12 § eller i Transportstyrelsens kommentarer till paragrafen som en 

sjukdom som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett 

försämrat omdöme. I den frågan ansåg domstolen, förvisso liksom i Aspergers-

målet utan att motivera varför, i likhet med Transportstyrelsen att ADHD kan 

påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat 

omdöme, varför det avgörande i målet därmed var om kvinnan ska medges 

dispens.  

Förvaltningsrätten biföll kvinnans överklagande med motiveringen att hon inte 

haft några symptom på sin ADHD i arbetslivet utan endast i privata samman-

hang, att hon hittills utfört arbetet mycket bra och då det inte fanns några 

journalförda biverkningar av den medicin, Ritalin, hon tog för sin ADHD. 

Kammarrätten fastställde emellertid Transportstyrelsens beslut. Anledningen är 

att kammarrätten värderar två faktorer annorlunda än förvaltningsrätten. För 

det första anser domstolen att, trots att kvinnan hittills inte haft några 

biverkningar av medicineringen, hennes yrkesutövning kan komma att 

påverkas negativt av denna, då den långsiktiga effekten inte är vetenskapligt 

klarlagd. För det andra lägger domstolen vikt vid att hon, trots medicineringen, 
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haft symptom av sin funktionsnedsättning i privatlivet. Detta gör att, då järn-

vägssystemet är ett komplext system med särskilda krav på uppmärksamhet 

och ett snabbt och stabilt agerande, kvinnan på grund av sin funktions-

nedsättning skulle kunna förorsaka en olycka. Även om kvinnan uppfyllt 

kraven i olika tester finner därför kammarrätten att det inte är tillräckligt 

klarlagt att dispens kan medges utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. 

3.3 Konsekvenser 

Då det rör sig om två kammarrättsdomar är den prejudicerande verkan 

naturligtvis liten. De är emellertid de enda fall där den aktuella frågan prövats i 

kammarrätten, varför domarna blir vägledande för framtida fall där neuro-

psykiatriskt funktionsnedsatta beläggs med ett indirekt arbetsförbud inom 

järnvägen. Att domstolen kom fram till två olika domslut ger vid handen att 

gränsen mellan vad som anses vara en godtagbar och en icke godtagbar 

funktionsnedsättning eventuellt kan dras någonstans mellan de två målen. 

Några fasta kriterier för denna uppdelning, som exempelvis finns vid 

synskador, går inte att fastställa. Det ter sig snarare som att samtliga personer 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning befinner sig i en gråzon. 

Utgångsläget är att de inte anses lämpliga att utföra säkerhetsklassade arbets-

uppgifter, men lyckas de framställa tillräckligt starka argument för att 

diagnosen inte påverkar olycksrisken ska de få utföra arbetsuppgifterna. 

Det kanske tyngsta argumentet för att lokföraren skulle beviljas dispens var att 

han under en lång tid utövat sitt yrke väl och att det inte fanns något som tydde 

på att hans diagnos ökade olycksrisken. Detta för med sig att personer med 

Aspergers syndrom som söker ett arbete som omfattas av BV-FS 2000:4, men 

saknar tidigare arbetslivserfarenhet på området, kan få mycket svårt att beviljas 

dispens. Vidare visar ADHD-domen på att ett tidigare väl utfört arbete utan 

incidenter knutna till funktionsnedsättningen i sig inte behöver innebära att 

personen anses lämplig att utföra säkerhetsklassade arbetsuppgifter. I det fallet 

berodde det som redan nämnts dels på grund av att kvinnan hade haft symptom 

i privatlivet, dels då den långsiktiga effekten av medicineringen var oklar. 

Detta väcker den intressanta frågan om hur domstolen hade resonerat om 

kvinnan inte hade medicinerat. Av vad som framgick i målet hade kvinnans 

funktionsnedsättning, även innan medicineringen startat, inte påverkat hennes 
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studier eller arbete negativt. Hade domstolen då fortfarande ansett, med den 

enda motiveringen att hennes diagnos inverkade på hennes privatliv, att 

kvinnan var olämplig skulle det få långtgående konsekvenser för alla personer 

med ADHD som berörs av Järnvägsinspektionens föreskrifter. Det är nämligen 

så att alla personer med diagnosen ADHD, utan behandling, har symptom i 

någon utsträckning – annars skulle de inte ha diagnosen. Skulle då en domstol 

finna att det räcker med att diagnosen har symptom blir konsekvensen att alla 

personer med ADHD som inte behandlas förbjuds att arbeta med säkerhets-

klassade arbetsuppgifter. Detta samtidigt som en medicinerings långsiktiga 

effekt anses oklar och därmed utgör en säkerhetsrisk. Med det synsättet ter det 

sig något osannolikt att en domstol skulle neka dispens endast på grund av att 

funktionsnedsättningen påverkar privatlivet. Alternativet skulle innebära ett 

slags moment 22 för de funktionsnedsatta; uppvisar personen symptom ska 

dispens inte beviljas – behandlas symptomen ska fortfarande dispens inte ges 

då behandlingens bieffekter eventuellt kan påverka arbetet negativt. 

Att dra ovan nämnda slutsats är emellertid att förenkla frågan något, då det inte 

finns någon ensamt avgörande faktor som bestämmer om dispens bör beviljas 

eller inte. Faktorer som vilken funktionsnedsättning det rör sig om, sjukdoms-

bildens svårighetsgrad, om och i så fall vilken medicinering som tas samt 

tidigare yrkesutövnings längd och kvalitet har betydelse. Vidare går 

forskningen på området ständigt framåt. Så sent som 2012 kom en rapport som 

visade på att ADHD-medicinering inte verkar ha några långsiktiga skadliga 

effekter på hjärnan.
9
 Det är därför mycket möjligt att medicinering i ett 

framtida fall inte hindrar en person med ADHD från att beviljas dispens.  

Transportstyrelsen har bland annat i media varit noga med att påpeka att de gör 

en individuell bedömning i samtliga fall, likväl finns det anledning att anta att 

det är och förblir svårt för personer med en neuropsykiatrisk funktions-

nedsättning att beviljas dispens. Särskilt anmärkningsvärt och, vilket kommer 

att behandlas nedan, eventuellt diskriminerande är Transportstyrelsens ställ-

ningstagande att ”en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, 

                                                           
9
  Gill, KE m.fl., Chronic treatment with extended release methylphenidate does not alter 

dopamine systems or increase vulnerability for cocaine self-administration: a study in 

nonhuman primates, Neuropsychopharmacology, 2012, s. 2555-65. 
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med eller utan medicinsk behandling med centralstimulerande preparat, inte är 

förenlig med sådana arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom 

järnvägssektorn som nu är aktuella för [X].”.
10

 Transportstyrelsen har alltså i 

vart fall tidigare ansett att en individuell bedömning saknar verkan så länge 

personen har diagnostiserats med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Detta synsätt är dock inte förenligt med gällande rätt, vilket kammarrätts-

domarna visar. 

4. KÖRKORTSLAGSTIFTNINGEN 

Huvudsyftet med denna uppsats är att klarlägga neuropsykiatriskt funktions-

nedsattas rätt att arbeta inom järnvägen. Då rättsläget inom det området är 

något oklart finns det emellertid anledning att jämföra med ett närliggande 

rättsområde, varför körkortslagstiftningen nu ska utredas. Precis som 

Transportstyrelsen kan ge någon ett indirekt arbetsförbud genom att förbjuda 

den att framföra tåg kan myndigheten också återkalla ett körkort, vilket i sin tur 

skulle innebära ett arbetsförbud om personens yrke kräver att denne kan köra 

bil. 

4.1 Körkortslagen 

Utfärdande och återkallande av körkort regleras i körkortslagen (1998:488). 

För att erhålla körkort krävs bland annat att personen har körkortstillstånd, 3 

kap. 1 §. För att få detta krävs det enligt 3 kap. 2 § att personen med hänsyn till 

sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig att framföra ett 

körkortspliktigt fordon. Med de personliga förhållandena avses främst om 

personen är opålitlig i nykterhetshänseende. Lämplighet med hänsyn till de 

medicinska förhållandena, vilket är det som är relevant för denna uppsats, 

förutsätter att den sökande har tillräckligt god syn samt att denne i övrigt 

uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafik-

säkerheten, 3 kap. 2 § tredje stycket. Vilka dessa medicinska krav är framgår 

inte av lagen. De stadgas istället, med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkorts-

förordningen (1998:980),  i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Dessa 

                                                           
10

 Transportstyrelsens beslut TSJ 2010-1208 s. 2. 
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medicinska krav är också de som reglerar när ett körkort ska återkallas på 

grund av sjukdom, skada eller dylikt enligt 5 kap. 3 § sjunde punkten 

körkortslagen. 

4.2 TSFS 2010:125 

Det generella kravet på hälsa för att få framföra fordon framgår av 1 kap. 4 §. 

Paragrafen stadgar att varje sjukdom, skada eller annat medicinskt förhållande 

som kan antas påverka förmågan att köra de fordon som avses i 1 kap 1 § 

körkortslagen, exempelvis motorfordon, ska prövas ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

De förhållanden som då bedöms innebära en inte obetydlig trafiksäkerhetsrisk 

utgör hinder för innehav. Vid bedömningen av vad som anses obetydligt eller 

inte, ska större tolerans visas när det gäller behörighet att köra lättare fordon, 

exempelvis personbil, än tyngre fordon så som lastbil. Bedömningen av trafik-

säkerhetsrisken ska enligt 1 kap. 5 § göras med utgångspunkt från det 

medicinska förhållandets allmänna karaktär och symptombild samt från om-

ständligheterna i det enskilda fallet. Om detta förhållande har nära anknytning 

till vad som sägs i föreskriftens 2-15 kap. ska ledning hämtas från de krav som 

anges där och i fråga om andra medicinska förhållanden ska den generella 

regeln 1 kap. 4 § tillämpas. 

Till skillnad från Järnvägsinspektionens föreskrifter gällande hälsokrav har 

TSFS 2010:125 ett kapitel angående hälsokrav direkt vikt för bland annat 

ADHD och Aspergers syndrom, 15 kap. 1 §. 3 § stadgar, i likhet med 1 kap. 4 

§, att hinder för innehav av körkort föreligger om diagnosens symptom utgör 

en trafiksäkerhetsrisk. Vid denna bedömning ska störningar av impulskontroll, 

koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och omdöme samt tvångsmässig 

fixering beaktas, 4 §. Vidare ska enligt 5 § bedömningen ske mot bakgrund av 

funktionsnedsättningens konsekvenser för det dagliga livet (p. 1), förekomst av 

beroende, missbruk eller överkonsumtion av alkohol, narkotika eller annan 

substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon (p. 2), förmågan 

att följa regler och förstå andras beroende i trafiken (p. 3), samt eventuell 

kriminalitet (p. 4). Enligt 6 § ska, när den funktionsnedsatte medicinerar med 

exempelvis Concerta, Ritalin eller Strattera, behandlingseffekten och behand-

lingsföljsamheten särskilt beaktas. Att Transportstyrelsen här alltså stadgar att 

behandlingseffekten av exempelvis Ritalin ska beaktas är intressant. 
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Järnvägsinspektionens föreskrift har endast den generella regeln att läkemedel 

som kan påverka reaktionsförmågan och vakenheten endast får användas efter 

samråd med läkare, 16 § BV-FS 2000:4, men som ovan avhandlats ansåg 

kammarrätten i ADHD-målet att den långsiktiga effekten av just Ritalin är 

oklar, varför medicinering med preparatet ansågs vara en säkerhetsrisk. Det 

förefaller således som om synen på i vart fall Ritalin varierar. Medan 

kammarrätten verkar anse att medicinering med Ritalin i vart fall i dagsläget 

inte är förenligt med utförande av säkerhetsklassade arbetsuppgifter uppvisar 

Transportstyrelsens föreskrift en mer nyanserad inställning. Istället för att 

avfärda medicinen som potentiellt farlig ges rådet, i anslutning till 

bestämmelserna om läkarintyg i 8 §, att det vid behandling med läkemedel 

enligt 6 § bör föreskrivas villkor om läkarintyg och att prövning av frågan om 

fortsatt innehav ska göras så länge behandling pågår och därefter vid minst 

ytterligare ett tillfälle. Med andra ord prövas medicineringens effekt vid olika 

individuella bedömningar. Det är därför möjligt att kvinnan från ADHD-målets 

medicinering vid ett eventuellt körkortsmål inte skulle bedömas som en säker-

hetsrisk. Detta beror också på att det vid en ökad trafiksäkerhetsrisk också 

ställs högre krav på säkerhet. Precis som att det ställs väldigt höga krav på 

säkerhet inom järnvägen där en olycka kan få väldigt allvarliga konsekvenser 

ställs det i TSFS 2010:125 högre krav vid innehav av behörighet till de tyngre 

fordonen, så som lastbil, och för taxiförarlegitimation (7 §). Det är alltså fullt 

möjligt att en person bedöms frisk nog att inneha behörighet att köra personbil 

samtidigt som denne fråntas exempelvis sin behörighet att framföra tyngre 

lastbilar. 

Behovet av villkor om läkarintyg är inte begränsat till de som medicinerar, utan 

ska alltid bedömas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet (15 kap. 

8 §). Intyget ska innehålla en bedömning av den medicinska lämpligheten att 

inneha exempelvis körkort och i förekommande fall ska det kompletteras med 

ytterligare underlag (17 kap. 1 §). För personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning innebär det ett krav på ett intyg utfärdat av läkare med 

specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin, i barn- och ungdoms-

psykiatri, i psykiatri eller annan specialistkompetent läkare med god kunskap 

inom området (17 kap. 3 §). 
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4.3 Praxis 

De flesta prövade fall av återkallande av körkort enligt 5 kap. 3 § sjunde 

punkten körkortslagen synes handla om personens eventuella alkoholberoende 

innebär att denne inte bör inneha körkort. Frågan om en persons neuro-

psykiatriska funktionsnedsättning är förenlig med behörighet att inneha körkort 

är emellertid också prövad. Nedan redogörs för två kammarrättsdomar där 

frågan prövades. 

4.3.1 KamR 3640-08 

En kvinna hade sökt körkortstillstånd men nekats av länsstyrelsen då hon hade 

diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom och att hon anamnestiskt, det vill 

säga enligt hennes sjukdomshistoria, uppvisat bristande koncentrations-

förmåga, impulsivitet och aggressivt beroende.
11

 Saken kom att prövas i 

kammarrätten. Kvinnan åberopade ett intyg där en överläkare i barn- och 

ungdomspsykiatri gjorde bedömningen att kvinnans situation stabiliserats, att 

det inte längre förelåg någon psykiatrisk diagnos och att de tidigare bristerna i 

koncentrationsförmåga, impulsivitet och aggressivitet inte längre fanns. Ett 

senare intyg från samma läkare visade också på en fortsatt positiv utveckling, 

att kvinnan inte längre åt medicin för ADHD och att hon inte hade problem 

med överkonsumtion av alkohol. Kammarrätten inhämtade yttrande från 

Transportstyrelsen som bland annat anförde att det tidigare förekommit 

överkonsumtion av alkohol vilket resulterat i omhändertagande, att hon fått 

diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom och att bristande koncentrations-

förmåga, impulsivitet och aggressivitet förekommit. En behandlande läkare 

hade enligt en journalanteckning i april 2008 bedömt att minst ett års 

uppföljning behövdes för att bedöma kvinnans lämplighet att inneha körkort. 

Då den planerade nya neuropsykiatriska bedömningen ännu inte gjorts ansåg 

Transportstyrelsen att ansökan om körkortstillstånd inte ska beviljas. 

Kammarrätten ansåg att, då det av ingivet intyg framgick att kvinnan inte 

längre hade någon psykiatrisk diagnos, att diagnoserna ADHD och Aspergers 

syndrom kunde ifrågasättas. Oavsett om kvinnan hade diagnoserna eller inte, 

visade emellertid utredningen på att kvinnan inte längre hade några brister när 

det gäller koncentrationsförmåga, impulsivitet och aggressivitet. Det förelåg 
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 Kammarrätten i Jönköping mål nr 3640-08. 
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inget alkoholmissbruk och intygsskrivande läkare hade anfört att det inte 

förelåg några medicinska hinder för körkortstillstånd. Kammarrätten fann 

därför att det inte fanns skäl att vägra kvinnan körkortstillstånd på angiven 

grund. 

4.3.2 KamR 2971-08 

Länsstyrelsen återkallade en mans körkort enligt 5 kap. 3 § sjunde punkten 

körkortslagen efter att polismyndigheten hade omhändertagit körkortet i 

samband med en trafikolycka.
12

 Mannen hade enligt polisen uppträtt aggressivt 

och förvirrat och försökt smita från olycksplatsen. Grunden för länsstyrelsens 

beslut var bland annat att mannen hade en mångårig anamnes med impulsivitet 

och aggressionsutbrott samt med förföljelseidéer. Den psykiatriska störningen 

var diagnostiserad som Aspergers syndrom. Mannen överklagade beslutet och 

anförde bland annat att hans agerande vid olyckan berodde på att han 

genomgått en period med mycket stress, att han ska påbörja kognitiv 

beteendeterapi och att han har ett mycket stort behov av körkort. Länsrätten, 

och senare kammarrätten som delade underinstansens bedömning, konstaterade 

att den medicinska utredningen i ärendet visar att mannen har diagnosen 

Aspergers syndrom och att den uppfattas som en personlighetsstörning. Frågan 

var då om personlighetsstörningen var av sådan betydelse, sett från trafik-

säkerhetssynpunkt, att hinder för körkortsinnehav förelåg. Domstolen valde att 

göra denna bedömning enligt 14 kap. 1 § VVFS 2008:158, motsvarande 14 

kap. 1 § TSFS 2010:125, som behandlar psykiska sjukdomar och störningar.
13

 

Riskbedömningen ska enligt 1 § göras mot bakgrund av bland annat sjukdoms-

insikt, recidivfri observationstid, behandlingsföljsamhet och behandlingseffekt.  

Domstolen noterade att mannen efter körkortsindragningen genomgått en 

behandling med kognitiv beteendeterapi som han avbrutit men nu var villig att 

fortsätta och att han gjort gällande att de för honom ogynnsamma medicinska 

undersökningsresultaten berott på att han då befunnit sig i en jobbig period. 

Vidare bedömdes mannen i ett senare neuropsykologiskt utlåtande lämplig som 

bilförare. Domstolen ansåg emellertid att Vägverkets uppfattning att personlig-

hetsstörningen var av sådan betydelse att hinder för körkortsinnehav förelåg, 

                                                           
12

 Kammarrätten i Jönköping mål nr 2971-08. 
13

 Domstolen underlät därför att tillämpa 15 kap. som annars är avsett att gälla för bland 
annat Aspergers syndrom. 
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samt att observationstiden varit relativt kort, innebar att trafiksäkerhetsrisken 

fortfarande inte kunde bedömas obetydlig. Domstolen avslog därför över-

klagandet. 

5. ANSTÄLLNINGSSKYDD 

En arbetstagares skydd för uppsägning på grund av funktionsnedsättning utgår 

från 7 § första stycket lag (1982:80) om anställningsskydd [cit. LAS], vilken 

stadgar att uppsägningar från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundade. 

Vad begreppet ”saklig grund” innebär definieras inte direkt i lagtexten, men 

indirekt framgår det att saklig grund föreligger i två fall: när frågan hänför sig 

till arbetstagarens personliga förhållanden samt när arbetsbrist föreligger. 

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i övrigt tillhör i normalfallet 

den förra kategorin, men kan i vissa fall indirekt leda till uppsägning på grund 

av arbetsbrist.
14

 Funktionsnedsattas anställningsskydd i LAS har genom för-

arbeten och praxis fått en stark koppling till 3 kap. arbetsmiljölagens 

(1977:1160) regler om arbetsgivarens ansvar att möjliggöra rehabilitering för 

arbetstagarna och socialförsäkringsbalkens (2010:110) bestämmelser om 

rehabilitering och rehabiliteringsersättning
15

. Huvudregeln är att funktions-

nedsättning inte utgör saklig grund för uppsägning. I propositionen till lagen 

framhåller föredragande statsråd bland annat att sjukdom i normalfallet inte ska 

utgöra saklig grund för uppsägning.
16

 Arbetsgivaren förväntas istället 

genomföra åtgärder såsom omplacering och arbetsplatsanpassning. Resone-

manget upprepas i propositionen i samband med omarbetningen av LAS 1982, 

med tillägget att uppsägning torde vara tillåtet om nedsättningen av arbets-

förmågan är stadigvarande och att arbetstagaren inte längre kan utföra något 

arbete av betydelse.
17

 Arbetsdomstolens praxis har också kommit att utvecklas 

härefter.
18

 Detta för med sig att beslutet om uppsägning i detta fall ska bygga 

                                                           
14

 Inghammar, Andreas, Funktionshindrad – med rätt till arbete? En komparativ studie av 
arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder, Juristförlaget i Lund, 2007, s. 137 
f. 
15

 Tidigare 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
16

 Prop. 1973:129 s. 126. 
17

 Prop. 1981/82:71 s. 66. 
18

 Inghammar, a.a., s. 120. 
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på en framtida prognos av arbetstagarens arbetsförmåga och att tidigare 

arbetsprestationer bortses från.
19

 

Avvägandet mellan arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning och 

arbetsgivarens intresse av full arbetskapacitet avgörs således i praktiken av tre 

faktorer: om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, om arbetsgivaren inom 

ramen för sitt rehabiliteringsansvar kan skapa förutsättningar för arbetstagaren 

att kvarstå eller återkomma i arbetet, samt om arbetsgivaren genom att 

omplacera arbetstagaren eller anpassa dennes tjänst kan undvika en 

uppsägning. När det gäller begreppet ”stadigvarande nedsatt” finns det ingen 

fast definition. En kortvarig eller snart övergående sjukdomsperiod omfattas i 

vart fall inte. Förarbetena till LAS hänvisar till lagen (1962:381) om allmän 

försäkring och klart är att bedömningen av vad som utgör en stadigvarande 

nedsättning har en tydlig socialförsäkringsrättslig komponent.
20

 

Eftersom att syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hindras från att utöva yrken inom fram-

förallt järnvägen kommer funktionsnedsattas generella anställningsskydd inte 

redogöras för utförligare än vad som framkommit ovan. Av intresse är istället 

vilka konsekvenser det får för anställningen om, som fallet var för kvinnan 

med ADHD
21

, den anställde exempelvis inte anses uppfylla hälsokraven i BV-

FS 2000:4 på grund en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och därför inte 

får fortsätta att utföra säkerhetsklassade arbetsuppgifter inom järnvägen. För att 

besvara detta måste det först avgöras om det rör sig om en stadigvarande 

nedsatt arbetsförmåga, eller om funktionsnedsättningen är av övergående natur 

och arbetstagaren kan antas återkomma i arbete eller fullgöra sina arbets-

uppgifter, eventuellt efter en rehabiliteringsperiod. Neuropsykiatriska funk-

tionshinder är i princip permanenta, även om symptomen kan minska eller 

försvinna med behandling. Finns det vidare ett myndighetsbeslut eller en dom 

som direkt förbjuder den anställde att utöva vissa arbetsuppgifter borde det 

därför vara rimligt att anse att arbetsförmågan gällande aktuella arbetsuppgifter 

är stadigvarande nedsatt. När det kommer till rehabilitering torde det av samma 

                                                           
19

 Se AD 1996:102. 
20

 Se Inghammar, a.a., s. 121. 
21

 Se ovan avsnitt 3.2. 
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anledning vara ytterst tveksamt om arbetsgivaren måste agera. Det medicinska 

läget är, i vart fall om den funktionsnedsatte har en diagnos, redan utrett. Det 

förefaller exempelvis i ADHD-fallet klart orimligt att arbetsgivaren skulle vara 

tvungen att inleda ett rehabiliteringsförfarande, bland annat då såväl arbets-

tagaren som arbetsgivaren ansåg att funktionsnedsättningen inte påverkade 

arbetet negativt, men domstolen ansåg att den i framtiden eventuellt kan 

innebära en säkerhetsrisk. 

Frågan blir då om arbetsgivaren ska undvika uppsägning genom omplacering 

eller arbetsanpassning. När det gäller arbetsanpassning kan arbetsgivaren 

exempelvis naturligtvis inte anpassa ett tåg för att en lokförare ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter om denne är förbjuden att framföra järnvägsfordon. Utför 

arbetstagaren bara vissa säkerhetsklassade uppgifter åligger det dock arbets-

givaren att, i den utsträckning det inte utgör en oskälig påfrestning för arbets-

givarens verksamhet, anpassa anställningen och fördela arbetsuppgifterna på 

ett sådant sätt att arbetstagaren kan kvarstå i anställningen.
22

 Kan arbetsgivaren 

inte anpassa arbetsuppgifterna återstår det för arbetsgivaren att försöka om-

placera arbetstagaren. Omplaceringsansvaret följer av 7 § andra stycket LAS, 

som stadgar att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att 

kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Detta 

innebär att arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagaren andra, lediga, anställningar 

för vilka arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren har alltså 

ingen skyldighet att inrätta en ny anställning, vilket har fastslagits i praxis.
23

 

Här har arbetstagaren, för att undvika att bli uppsagd, omfattande krav på att 

acceptera anbud även om det innebär lägre lön, kortare arbetstid och i övrigt 

upplevs som sämre. Detta så länge arbetsgivaren inte kan erbjuda en an-

ställning som motsvarar den tidigare bättre. I AD 2006 nr 11 ansåg domstolen 

att arbetsgivaren, en kommun, hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet då de 

erbjudit en sjukskriven arbetstagare en omplacering från en anställning som 

busschaufför till ett arbete som skolmålsbiträde, trots anställningarnas skilda 

karaktär och trots att den erbjudna anställningen var med kortare arbetstid. 

                                                           
22

 Se AD 1991 nr 27, där domstolen fann att en brandman som inte längre kunde tjänstgöra 
med rökdykning inte blivit uppsagd med saklig grund då arbetsgivaren borde ha anpassat 
tjänsten så att den inte omfattade rökdykning då arbetstagaren kunde utföra övriga brand-
skyddsrelaterade uppgifter. 
23

 Se exempelvis AD 2003 nr 14 och AD 1994 nr 1. 
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Det bör i sammanhanget påpekas att det i princip är arbetsgivaren som har 

bevisbördan för att visa att erforderliga åtgärder rörande rehabilitering och 

omplacering har vidtagits om denne avser att säga upp arbetstagaren på grund 

av funktionsnedsättning.
24

  

6. DISKRIMINERING 

När Transportstyrelsen avslog dispensansökningarna i de i avsnitt 3.1 och 3.2 

nämnda fallen på grund av arbetstagarnas funktionsnedsättning väcks frågan 

om myndighetens agerande kan ha varit diskriminerande. Det är inte fråga om 

att bestämmelserna, alltså BV-FS 2000:4, varit diskriminerande i sig. Det 

påpekas också av domstolen i ADHD-målet, som framhåller att syftet med 

bestämmelserna inte är att diskriminera en grupp personer med en viss typ av 

funktionshinder utan att minska risken för olyckor.
25

  

6.1 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller bestämmelser för att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja rättigheter och möjligheter för bland 

annat funktionshindrade, 1 kap. 1 §. För att det ska röra sig om diskriminering i 

diskrimineringslagens mening måste handlandet, från i det här fallet 

Transportstyrelsen, röra något av de samhällsområden som tas upp i lagens 

andra kapitel. Det går med andra ord inte att fällas för någon form av ”allmän 

diskriminering”. Det område som ligger närmast till hands i de aktuella fallen 

regleras 2 kap. 10 § första stycket andra punkten, som stadgar att diskrimi-

nering är förbjuden i fråga om behörighet, legitimation, auktorisation, regi-

strering, godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att 

någon ska kunna utöva ett visst yrke. För att avgöra om Transportstyrelsen 

diskriminerat de aktuella personerna måste det därför först avgöras om 2 kap. 3 

§ järnvägslagen och BV-FS 2000:4, som var de rättskällor myndigheten 

använde när de fattade besluten, faller in under 2 kap. 10 § första stycket andra 

punkten diskrimineringslagen. 

                                                           
24

 Inghammar, a.a., s. 136. 
25

 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1742-12, s. 3. 
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2 kap. 10 § 1 stycket andra punkten stadgar att diskriminering är förbjuden i 

fråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande 

som behövs eller kan ha betydelse för att någon ska kunna utöva ett visst yrke. 

Det rör sig alltså om yrkesbehörighet. I lagens proposition ges flera exempel på 

vilka yrken som omfattas, till exempel trafiklärare hos trafikskolor.
26

 Personer 

som arbetar med spårtrafik nämns inte. Exemplen är inte avsedda att vara ut-

tömmande men propositionen ger ingen närmare vägledning för vad som avgör 

om ett yrke ska omfattas av paragrafen. 2 kap. 10 § har emellertid samma 

tillämpningsområde som tidigare lagstiftning, här 7 § i lagen (2003:307) om 

förbud mot diskriminering. I den lagens proposition anges att även andra 

situationer än de uppräknade exemplen där liknande frågor som kan ha 

betydelse för en enskilds möjligheter att utöva ett visst yrke bör omfattas.
27

 

Konsekvensen av 2 kap. 3 § järnvägslagen och BV-FS 2000:4 är bland annat 

att personer inte får arbeta som lokförare utan ett godkännande läkarintyg. Att 

Transportstyrelsen anser att en person inte uppfyller hälsokraven, och därmed 

förbjuder personen att utöva ett visst yrke, får i praktiken samma effekt som 

om myndigheten inte godkänner, alternativt återkallar, ett godkännande att 

arbeta som exempelvis trafiklärare. I och med det försvinner möjligheten att 

utöva yrket. Lagstiftaren har genom att påpeka att de exempel som anges inte 

är uttömmande lämnat yrkesbehörighetsbegreppet öppet för tolkning. Att BV-

FS 2000:4 föreskriver att ett ”intyg” måste utfärdas och att, eventuellt till 

skillnad från de i propositionen nämnda exemplen, utgångspunkten är att det är 

tillåtet att utöva ifrågavarande yrke såtillvida inte några av de i föreskriften 

angivna omständigheterna föreligger kan inte exkludera personer som arbetar 

med spårtrafik från skyddet. Istället är syftet med bestämmelsen att en enskilds 

möjlighet att utöva ett visst yrke inte ska förhindras på grund av särbehandling 

enligt någon av diskrimineringsgrunderna, däribland funktionsnedsättning. 

Lagstiftaren kan inte ha avsett att det ska göras skillnad på Transportstyrelsen 

återkallande av tillstånd att vara trafiklärare och dess beslut att exempelvis 

förbjuda en lokförare att utföra sin arbetsuppgift. 2 kap. 3 § järnvägslagen 

(2004:519) och BV-FS 2000:4 torde således falla in under 2 kap. 10 § första 

stycket andra punkten diskrimineringslagen. 
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 Prop. 2007/08:95 s. 515. 
27

 Prop. 2002/03:65 s. 127. 
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6.2 Har Transportstyrelsen diskriminerat? 

Diskrimineringsförbudet innebär inte en rätt för någon att utöva ett visst yrke 

och det är inte meningen att förbudsregeln ska skapa en rätt som skulle 

innebära möjligheter att kringgå allmänt tillämpade och accepterade, icke 

diskriminerande kriterier. Det är alltså inte möjligt att via diskriminerings-

förbudet hävda en rätt att utföra ett visst yrke om personen exempelvis saknar 

relevant utbildning. När det gäller funktionsnedsättning behöver det inte heller 

vara diskriminerande att särbehandla någon på grund av dennes handikapp; det 

är till exempel naturligtvis helt rimligt och korrekt att förbjuda en blind person 

att arbeta som lokförare.
28

 

Avgörande för om diskriminering förekommit är på vilket sätt och med vilken 

motivering Transportstyrelsen avslog ansökningarna om dispens från före-

skrifterna i BV-FS 2000:4. Om Transportstyrelsen har prövat dispens-

ansökningarna individuellt och sett till den ansökandes helhetsbild vid beslutet 

torde det inte ha varit fråga om diskriminering. Om Transportstyrelsen istället 

vid bedömningen endast har lagt vikt vid de ansökandes diagnos kan utfallet bli 

annorlunda. Transportstyrelsen hävdar att de i sådana här fall alltid gör en indi-

viduell prövning, något de också påpekade i kammarrättsmålen. I avslags-

beslutet som låg till grund för ADHD-målet, se avsnitt 3.2, verkar det också 

som att myndigheten gör en individuell prövning; kvinnans funktionshinder 

och dess symptom och hennes arbetssituation utreds. Beslutet innehåller dock 

ett stycke som gör den övriga utredningen helt överflödig: ”Transportstyrelsen 

bedömer, att en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, med 

eller utan medicinsk behandling med centralstimulerande preparat, inte är 

förenlig med sådana arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom 

järnvägssektorn som nu är aktuella för [X].”. Detta leder till att det kan 

ifrågasättas om kvinnans ansökan faktiskt prövades individuellt, då en sådan 

prövning enligt myndighetens synsätt aldrig skulle kunna leda till att dispens 

beviljades. Att en individuell bedömning måste göras framgår av kammarrätts-

domarna, som konstaterade att det saknas vetenskapligt stöd för att 

                                                           
28

 Jfr. artikel 4.1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling, där det stadgas att särbehandling kan vara tillåtet om den 
föranleds av ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av yrkesverksamhetens natur eller 
det sammanhang där den utförs, förutsett att målet är legitimt och kravet proportionerligt. 
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diagnoserna, ADHD respektive Aspergers syndrom, i sig är en trafikfara. 

Transportstyrelsens handlande kan därför ha utgjort direkt diskriminering 

enligt 1 kap. 4 § första punkten diskrimineringslagen, då de missgynnat 

personerna genom att behandla dessa sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och missgynn-

andet har vidare samband med personernas funktionsnedsättning. Det diskrimi-

neringsförbud Transportstyrelsen i så fall brutit mot är, som ovan avhandlats, 

förbudet mot diskriminering i fråga om yrkesbehörighet, 2 kap. 10 § andra 

punkten. 

7. AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Det främsta syftet med denna uppsats är att klargöra hur personer med neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning hindras från att utöva yrken inom järnvägen. 

För att åstadkomma detta har tillämplig lag, förarbeten, föreskrifter och praxis 

redogjorts för och analyserats. Den viktigaste rättskällan på området är 

Järnvägsinspektionens föreskrifter BV-FS 2000:4, även när det kommer till 

lokförare. Lokförarlagen och TSFS 2010:61 tillämpas ännu inte i många fall 

och bestämmelserna är än så länge rättsligt oprövade, i vart fall i högre instans. 

Detta innebär att det i de flesta fall är tillämpningen av BV-FS 2000:4 som 

avgör om en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning beläggs 

med ett indirekt arbetsförbud eller inte. Det är olyckligt att föreskriften inte 

direkt behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men enligt 

kammarrättens bedömning utgör i vart fall ADHD och Aspergers syndrom 

sådana sjukdomar som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller 

medföra ett försämrat omdöme. Detta för med sig att utgångsläget för samtliga 

personer med diagnoserna är att de inte ska anses uppfylla föreskriftens 

hälsokrav och således inte få utföra säkerhetsklassade arbetsuppgifter inom 

järnvägen. Det kan i sin tur leda till att arbetstagaren omplaceras eller till och 

med sägs upp. För den berörde, alltså för personer med ADHD och Aspergers 

syndrom, sannolikt även för personer med andra neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar, kan ställningstagandet alltså få väldigt stora konsekvenser. Det 

är därför häpnadsväckande att domstolen i Aspergers- respektive ADHD-målet 

helt avstår från att motivera ståndpunkten.   
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För att kunna utföra säkerhetsklassade arbetsuppgifter måste neuropsykiatriskt 

funktionsnedsatta således ansöka om undantag från föreskrifterna, vilket inte är 

en önskvärd position att befinna sig i. Vad utfallet på en sådan ansökan blir är 

svårt att på förhand avgöra. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kom-

plexa att bedöma och symptomen varierar kraftigt mellan olika personer med 

samma diagnos. Att två personer med samma diagnos och liknande förut-

sättningar i övrigt kan komma att bedömas olika vid en prövning är således 

fullt möjligt. I de ovan utredda målen slutade det ena fallet med att dispens 

beviljades, i det andra nekades det. För någon som inte satt sig in i frågan 

skulle det nästan kunna framstå som om utfallet var slumpmässigt; att lok-

föraren lika väl skulle kunna ha nekats dispens då Aspergers syndrom på sätt 

och vis är en mer ingripande funktionsnedsättning än ADHD. Klart är i vart fall 

att det vilar en tung börda på den dispensansökande att försöka bevisa att funk-

tionsnedsättningen i dennes fall inte utgör en säkerhetsrisk.  

För att öka förståelsen för uppsatsens huvudområde granskades även mot-

svarande bestämmelser gällande körkort. Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 

2010:125 motsvarar järnvägsområdets BV-FS 2000:4, men skiljer sig i ett par 

avseenden. Den förra har exempelvis ett kapitel avsett för bland annat neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar. Det övergripande målet med regleringarna 

är emellertid desamma; att hindra de som på grund av funktionsnedsättning 

eller sjukdom anses vara en trafiksäkerhetsrisk från att framföra motorfordon 

respektive arbeta med säkerhetsklassade arbetsuppgifter inom järnvägen. 

Regleringen förefaller strängare på järnvägsområdet. Detta följer av samma 

anledning som att kraven i TSFS 2010:125 ställs högre när det gäller behörig-

het till tyngre fordon. Med ökade trafikrisker ökar också kraven på hälsan i 

riskbedömningen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att neuropsykiatriskt funktions-

nedsattas skydd mot att beläggas med ett indirekt arbetsförbud gällande säker-

hetsklassade arbetsuppgifter inom järnvägen är svagt. Det behöver inte ens 

vara belagt att funktionsnedsättningen på något sätt påverkar utförandet av 

arbetet negativt. Har väl en diagnos satts presumeras i praktiken att personen 

utgör en trafiksäkerhetsrisk. Då åligger det personen själv att försöka över-

bevisa myndigheten, och i förekommande fall domstolen, om att funktions-
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nedsättningen i dennes fall inte har påverkat, eller kommer att påverka, arbets-

utförandet negativt. Frågan är om detta är rimligt. Lagstiftarens argument för 

att upprätthålla en sådan ordning är vikten av det allmänna säkerhetsintresset, 

men det sker på bekostnad av att funktionsnedsatta beläggs och kommer att 

fortsätta att beläggas med indirekta arbetsförbud. Detta även om vissa av de 

funktionsnedsatta i realiteten inte utgör en säkerhetsrisk.  
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Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2945-12 

AD 1991 nr 27 

AD 1994 nr 1 

AD 1996 nr 102 

AD 2003 nr 14 

AD 2006 nr 11 
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Myndighetspraxis 

Transportstyrelsens beslut TSJ 2010-1208 

 

Författningar 

Lagstiftning 

Järnvägslag (2004:519) 

Lag (2011:725) om behörighet för lokförare 

Körkortslag (1998:488) 

Lag (1982:80) om anställningsskydd 

Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

Lag (1962:381) om allmän försäkring 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering 

 

Förordningar 

Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare 

Körkortsförordning (1998:980) 

Elinstallatörsförordning (1990:806) 

 

Föreskrifter 

Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och 

hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för 

trafiksäkerheten 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om 

medicinska krav för innehav av körkort m.m. 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt 

lagen (2011:725) om behörighet för lokförare 

 

Direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 

om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på 

järnvägssystemet i gemenskapen 

 


