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Det sätt på vilket sjukförsäkringssystemet konstruerats och används vilar på ett antal antagan-
den med svag vetenskaplig förankring. Att sjukdom alltid innebär att arbetsförmågan begrän-
sas, att sjukdom därmed skall behandlas med vila och vistelse i hemmet, samt att man i första 
hand skall minska på arbetet när livets tempo blivit för högt. I internationell medicinhistorisk 
forskning har man börjat uppmärksamma vad den ökande patientmakten, sjukvårdens mark-
nadsanpassning och sjukförsäkringssystemens utbyggnad fått för konsekvenser för männi-
skors sätt att hantera de olika sociala och kulturella system som finns kring sjukdom och ar-
betsliv. Något provokativt kan man tala om att växande grupper av patienter agerar som kon-
sumenter på en marknad där diagnoser, behandlingar och försäkringslösningar bjuds ut. Syftet 
med uppsatsen är att resonemangsvis pröva tanken på den sjuke som konsument i relation till 
de olika sociala och kulturella system som byggts upp kring sjuklighet och arbetsliv sedan 
slutet av 1800-talet och vilken betydelse detta kan ha för kunskapen om sjukförsäkringssy-
stemens innebörder och funktioner.  

Försäkringstanken  
Det svenska sjukförsäkringsväsendet har sina rötter i det sena 1800-talets många enskilda 
sjukkassor som vanligen organiserades lokalt och var knutna till enskilda arbetsplatser. 
Grundtanken var densamma som i alla andra försäkringssystem. Genom att betala in en avgift 
till en gemensam kassa kunde man få en ersättning som gav en grundläggande försörjning om 
man råkade ut för en olycka eller en sjukdom som gjorde det omöjligt att för längre eller kort-
are tid fullgöra de vanliga arbetsuppgifterna. Vilka sjukdomar och vilka typer av skador som 
gav rätt till ersättning reglerades i detalj i stadgan för respektive sjukkassa. I en halvsekellång 
process som påbörjades kring 1910 omvandlades dessa lokala sjukkassor till en lagstadgad 
obligatorisk sjukförsäkring.  

Den amerikanske historikern James C. Riley har i boken Sick not Dead: The Health of the 
British Workmen during the Mortality Decline från 1997 studerat de amerikanska sjukkassor-
na bland annat för att med hjälp av deras liggare kartlägga sjukligheten och olycksfallen i den 
tidiga industrin. Detta visade sig dock vara förenat med betydande svårigheter, eftersom kas-
sornas arbete var hårt styrt av stadgarnas kriterier på vilka sjukdomstillstånd som skulle ge 
rätt till ersättning. Kassornas utbetalningar gav mycket begränsad kunskap om sjukdomspano-
ramat i sin helhet, eftersom sjukdomar som inte nämndes i stadgarna inte gav någon ersätt-
ning. Studierna av dessa sjukkassor gav således en slags returinformation; de visade främst 
hur kassorna var uppbyggda och fungerade men gav mycket begränsad kunskap om sjuklig-
heten i samhället.  

Denna lärdom har sin motsvarighet i en senare tids diskussion om att använda sjukförsäk-
ringsstatistik för att säga något om sjuklighetens omfattning och dess förändringar. Det så 
kallade ohälsotalet, det vill säga det genomsnittliga antalet sjukdagar i en befolkningsgrupp, 
säger i analogi med detta endast något om hur försäkringssystemet är uppbyggt, men inte sär-
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skilt mycket om den faktiska sjukligheten om man nu kan tala om en sådan. Formella regler, 
den lokala kassans interna normer för hur dessa skall tillämpas eller den enskilde försäkrings-
tjänstemannens eller läkarens bedömning, den sjukes beskrivning av sina besvär och bedöm-
ningen av hur krävande arbetsuppgifterna är några av de faktorer som styr försäkringsbeslu-
ten. Och bakom dessa ligger även andra faktorer som kan vara än mer svåra att överblicka, till 
exempel den information som ges inom läkarnas och tjänstemännens respektive utbildningar, 
olika omständigheter på den lokala arbetsmarknaden och normbildningen kring sjukdom och 
arbete i den lokala miljön. Kanske kan man säga att sjukförsäkringssystemen laborerar med 
ett administrativt sjukdomsbegrepp. Sjuk är man om man passar in i de kategorier som anges i 
regelsystemen och de sätt på vilka dessa tillämpas vid vårdcentraler och försäkringskassor. 
Att den gängse distinktionen mellan upplevd sjukdom (illness) och diagnostiserad sjukdom 
(disease) således behöver kompletteras med en administrativ sjukdomsdefinition förstärker 
bilden av sjukdomsbegreppets komplexitet.    

Sjukdom och arbete 
Ytterligare en komplikation när det gäller relationen mellan sjukligheten och sjukskrivning-
arna har under hela det dryga sekel som det funnits någon form av sjukförsäkring hängt sam-
man med att kassornas uppgift varit att kompensera för förlorad arbetsinkomst. Detta har in-
neburit att sjukskrivningen varit direkt relaterad till arbetsuppgifter och därmed kunnat variera 
från individ till individ, även över tid i samband med att arbetsuppgifterna förändras och regi-
onalt beroende på arbetslivets struktur. Ett sådant administrativt sjukdomsbegrepp måste där-
med relateras till teknisk utveckling, förändrar i arbetsmiljö och vilka arbetsuppgifter som 
finns att tillgå. I industrialismens barndom krävdes i allmänhet fysisk styrka och rörlighet, 
medan man hundra år senare ställde större krav på psykisk uthållighet och social kompetens. 
Att den registrerade sjukligheten förändrats beror av allt att döma i stor utsträckning på att 
arbetslivet omstrukturerats och att nya typer av påfrestningar och belastningar gjort sig gäl-
lande.  

Det finns inget sätt att mäta det ”faktiska” hälsotillståndet och dess förändringar över tid, 
utan varje beskrivning av detta är helt beroende av valet av undersökningsmetod. Men de 
metoder som används, till exempel självskattad hälsa, genomsnittlig livslängd, spädbarndöd-
lighet och kroppslängd, ger alla vid handen att det fysiska hälsotillståndet i befolkningen för-
bättrats under 1900-talet. Den psykiska hälsan är ännu svårare att bedöma eftersom den är så 
påtagligt beroende av hur de personliga problem och svårigheter som människor drabbas av 
uppfattas och bedöms av alla berörda. Men om psykisk ohälsa uppfattas som bristande för-
måga att klara de krav och förväntningar som finns i arbets- och privatlivet är det ändå fullt 
möjligt att argumentera för att hälsotillståndet försämrats. Enkätundersökningar har dock visat 
att en majoritet av befolkningen är nöjda med sina liv och många uppfattar sig till och med 
som lyckliga.   

Grindvakter 
På 1970-talet tillhörde jag en vårdcentral som styrdes med fast hand av en äldre mottagnings-
sköterska som förfogade över en djup och bestämd stämma. När man ringde för att be om en 
läkartid möttes man av ett blixtsnabbt och skarpt: ”Och vad är det för fel på dig då?” Om man 
då inte var förberedd på denna fråga utan lite tvekande svarade att man hade lite ont eller att 
något kändes annorlunda än vanligt var möjligheterna att få en tid mycket begränsade och när 
samtalet var avslutat kände man sig som en simulant som i onödan hade besvärat sjukvården.  
För att få den eftersträvade läkartiden tvingades man på förhand formulera en trovärdig be-
skrivning av symptom som borde kunna rendera förmånen av en medicinsk undersökning och 
för att vara på den säkra sidan även överdriva den smärta och de besvär som följde med sjuk-
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domstillståndet. Då läkaren vanligen inte fick någon information om vad som hade sagts i 
telefon kunde konsultationen inledas med en mer korrekt beskrivning av det aktuella hälso-
problemet.  

Det är ganska uppenbart att mottagningssköterskan såg sig som en grindvakt med uppgift 
att sålla bort dem som hade bagatellartade problem för att ge plats åt de verkligt sjuka. Men 
hennes agerande illustrerar också att sjukvården vid den här tiden kunde ses som en förmån 
och att sjukvården likt en myndighet självständigt skulle bestämma hur och på vilket sätt den 
skulle fullgöra sina uppgifter. Man värderade och sorterade de människor som rätt eller orätt 
sökte få del av de medicinska och sociala förmåner (undersökning, behandling, sjukskrivning 
etc.) som sjukvården förfogade över. Som patient var man tvungen att lära sig spelreglerna 
och försöka visa att man faktiskt tillhörde den grupp som sjukvården borde ta hand om. Men 
en sådan myndighetstradition inom vården var nog under 1970-talet gradvis på väg att ersättas 
med en åtminstone till formen mer servicemässig attityd.  

Utbudet styr efterfrågan 
En vanlig utgångspunkt i analyser av hur hälso- och sjukvården styrs är att den syftar till att 
tillgodose de sjukas behov av vård och medicinsk behandling. Dessa behov manifesteras ge-
nom att människor söker eller efterfrågar läkarundersökningar och behandlingsåtgärder och 
sjukvårdens grindvakter har till uppgift att avgöra vilka behov som skall tillgodoses. När det 
gäller varuproduktionen tänker man sig däremot att innovationer och teknisk utveckling ska-
par nya produkter som marknadsförs på ett sådant sätt att människor börjar efterfråga dessa 
varor som de tidigare inte kände till att de existerade och än mindre att de behövde. Service-
näringarna skiljer sig från varuproduktionen genom att de försöker tillgodose en efterfrågan 
som redan finns. Hälso- och sjukvården har i allmänhet ansetts påminna mer om servicenär-
ingarna än om varuproduktionen genom att det är kunskapen om patienternas olika typer av 
lidanden och besvär som antas vara grunden för planeringen av hur vården skall byggas upp 
och vara organiserad. Utan kunskap om det aktuella sjukdomspanoramat i befolkningen kan 
man inte styra sjukvården; om antalet patienter med ögonsjukdomar eller psykiska besvär 
ökar eller minskar bör sjukvården öka eller minska omfattningen av vårdinsatserna i motsva-
rande mån.   

Många hälsoekonomer har dock ifrågasatt denna modell om sjukvården som efterfråge-
styrd och istället hävdat att den påminner mer om varuproduktionen där utbudet styr efterfrå-
gan. Om man inrättar en ny specialistklinik för ögonsjukdomar i en region där sådan vård 
tidigare inte funnits utan de berörda patienterna tvingats resa till ett avlägset centralsjukhus är 
det troligt att antalet patienter med diagnostiserad ögonsjukdom kommer att öka. Människor 
som inte tidigare sökt hjälp för sina besvär kan förväntas göra det i högre grad om tillgången 
till vård och behandling förbättras. Samtidigt är vanligen de lokalt verksamma läkarna mer 
benägna att skriva remisser till en specialistklinik om denna ligger i närheten och de är be-
kanta med klinikens läkare. Såväl allmänheten som primärvårdspersonalen får genom 
kliniken bättre kunskaper om vilka typer av besvär som kan åtgärdas och vilka allmänna 
symptom, som till exempel huvudvärk, som kan tänkas beror på problem med ögonen.  

Än mer tydligt är detta samband mellan utbudet av vårdinsatser och sjukdomspanorama 
när det gäller de diagnostiskt oklara tillstånd som ligger inom de psykosociala eller psyko-
somatiska områdena. När den institutionella psykiatrin byggdes ut under 1900-talets första 
hälft fylldes platserna snabbt och det förefaller som om vårdbehovet ökade ju snabbare man 
byggde nya sjukhus. Först med en ny vårdideologi under 1960- och 70-talen bröts denna ut-
veckling mot fler sjuka och större sjukhus. Nedläggningen av de psykiatriska sjukhusen har 
därefter gått ännu snabbare än uppbyggnaden och flertalet patienter har förts över till kommu-
nernas socialt inriktade verksamhet. Det är omöjligt att bedöma den svenska befolkningens 
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psykiska hälsotillstånd under 1900-talet med hjälp av statistik över de dramatiskt förändrade 
vårdinsatserna, ändå används i många andra sammanhang omfattningen av olika typer av åt-
gärder som kriterier på en förändrad sjuklighet.  

Det finns goda skäl att tillämpa samma grundperspektiv på relationen mellan utbud och 
efterfrågan när det gäller primärvården och sjukskrivningarna. Sjukvården och sjukförsäk-
ringsväsendet kan sägas tillhandahålla ett antal symptombeskrivningar och sjukdomsdiagno-
ser som gör det möjligt att bli omhändertagen eller slussad vidare i sjukvårdsorganisationen 
och att få sjukdomstillståndet bekräftat eller bli sjukskriven. Ibland medvetet men förmodli-
gen oftare omedvetet anpassar patienterna sina symptom- och lidandeberättelser efter den 
kunskap eller föreställning man har om hur sjukvården och försäkringskassor hanterar olika 
typer av medicinska problem. För att kunna fungera som patient i relation till ett komplext 
försäkringssystem behöver man skaffa sig en viss typ av konsumentkunskap, d.v.s. förstå 
vilka typer av problem man kan få hjälp med och vilka som ligger utanför regelsystemet. 
Relationen till sjukvården har därmed vissa likheter med det sätt på vilket man i andra 
sammanhang agerar som konsument. Man går inte in i en radioaffär och frågar efter ost, eller 
till frisören för att köpa skor. För att bli tagen på allvar som konsument och få en adekvat 
service måste man känna till hur utbudet av varor och tjänster ser ut och veta en del om hur 
verksamheten är organiserad. Om primärvårdens sätt att arbeta förändras eller försäkrings-
kassan justerar sitt regelsystem kommer många av patienterna också att ändra sitt beteende 
gentemot dessa sociala organisationer på samma sätt som man anpassar sin efterfrågan på 
varor efter det faktiska utbudet i den aktuella affären eller tjänster hos den yrkesutövare man 
besöker.   

Idag har mer än en tredjedel av alla sjukskrivna en diagnos som rör psykosociala eller ar-
betsmiljörelaterade symptom. Det är knappast möjligt att på något entydigt sätt avgöra om 
detta beror på att människors besvär förändrats, eller om det är ett förändrat regelsystem som 
medfört att tillstånd som tidigare inte var grund för sjukskrivning har kommit att bli det. Ett 
komplext samspel mellan upplevd ohälsa, sociala påfrestningar, regelsystemets förändringar 
och förändrade attityder när det gäller sjukskrivning och arbete gör det svårt att fastställa en 
enskild orsak. Men det är rimligt att hävda att sjukskrivningssystemets organisation är en 
nödvändig men inte tillräcklig orsak till att ohälsotalen ser ut som de gör. Utbudet av legitima 
grunder för sjukskrivning och socialt accepterade medicinska diagnoser har förändrats på ett 
mycket påtagligt sätt under det dryga sekel som det funnits någon form av sjukförsäkring och 
detta måste uppfattas som en av orsakerna till ett förändrat sjukdomspanorama. Innebörden av 
termen sjukdom uppkommer i samspelet mellan kroppsliga och själsliga tillstånd och de sätt 
på vilket man hanterar, benämner och bemöter dessa. Detta betyder självfallet inte att den 
medicinska eller biologiska grunden för sjukdom och lidande inte finns, som radikala kon-
struktivister kanske skulle hävda, utan att sjukdom är ett både medicinskt och ett sociokultu-
rellt fenomen.  

Makt och rättigheter   
När Sverige i mitten av 1950-talet införde en lagstadgad och obligatorisk sjukförsäkring in-
troducerades även en nyhet av stor betydelse i det här sammanhanget. Utan att det egentligen 
framgick av lagen fastställde man i tillämpningen av densamma att de försäkrade kunde sjuk-
anmäla sig i sju dagar utan läkarintyg. Syftet med detta var uppenbarligen att man inte ville 
belasta läkarkåren med uppgiften att skriva sjukintyg för ett stort antal bagatellartade åkom-
mor och inte heller tvinga dem som drabbades av enklare infektioner eller skador att besöka 
en läkarmottagning när vila i hemmet var den bästa behandlingsmetoden. Risken för missbruk 
skulle stävjas genom karensdagar utan ersättning samt kontrollbesök av försäkringskassans 
tjänstemän för att konstatera att den sjukskrivne var hemma och faktiskt vilade. Men trots 
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dessa inskränkningar måste man nog konstatera att denna ordning att den försäkrade själv 
inom vissa gränser kunde bestämma över när en utbetalning från kassan skulle äga rum var 
något helt unikt. Det vanliga i alla privata eller sociala försäkringssystem har varit att ekono-
misk ersättning betalas ut först efter prövning av en därtill behörig person. Men när det gäller 
sjukförsäkringen har den enskilde fått förtroendet att själv i viss utsträckning fatta beslut om 
hur reglerna skall tillämpas och risken för missbruk ansågs uppenbarligen inte vara så stor att 
kostnaderna för ett stort antal läkarundersökningar var motiverade.  

Men på ett par olika sätt har denna rätt för den enskilde att själv bestämma över sin sjuk-
skrivning kommit att förändras. För det första har föreställningen om vad det innebär att vara 
sjuk och vad man skall göra för att återfå hälsan förändrats. Det är inte längre självklart att 
vila och vistelse i hemmet är det bästa sättet att hantera de vanligast förekommande sjukdo-
marna. Medan infektionssjukdomar naturligtvis främst behandlas med vila och sängläge anses 
den växande grupp som drabbats av någon form av psykosocial ohälsa ha större nytta av en 
långpromenad eller rent av ett miljöombyte. För det andra har den sjuklighet som möter lä-
karna på en vårdcentral förändras i riktning mot att avse tillstånd som är svåra att diagnosti-
sera på annat sätt än genom symptombeskrivningar. Trötthet, ryggvärk, nedstämdhet är några 
exempel på sådana tillstånd som måste tas på allvar även om undersöknings- och behand-
lingsmöjligheterna är begränsade. Såväl frågan om den enskildes makt och inflytande över 
hur ett sjukdomstillstånd skall bedömas som frågan om hur relationen mellan arbete och sjuk-
dom kan dock ges en viss historisk belysning.  

Relationen läkare – patient 
Det finns en ofta upprepad och närmast klassisk berättelse om hur relationen mellan läkaren 
och dennes patienter förändrats under de senaste tre hundra åren. Fram till början av 1800-
talet var läkaren beroende av sina patienter såväl när det gällde att ställa diagnoser, bedöma 
behandlingsresultaten och få ekonomisk ersättning för sitt arbete. För att kunna avgöra vilken 
sjukdom patienten led av krävdes att denne kunde ge detaljerade uppgifter om symptomens 
karaktär och varaktighet, samt vilka organ i kroppen som var berörda. Likaså var det patien-
ternas erfarenheter och förmåga att berätta om dessa som var grunden för kunskapen om vilka 
behandlingar som var effektiva, eftersom möjligheterna till en kontinuerlig övervakning av de 
sjuka var begränsad. Med införandet av en rad metoder för inspektion och introspektion av 
kroppen ökade läkarens självständighet och oberoende och med laboratorietekniken kom flera 
undersökningar att äga rum även efter det att patienten hade lämnat mottagningsrummet. Den 
moderna medicinen så som den utvecklades framförallt under 1900-talets första hälft innebar 
att alltmer avancerade tekniska metoder minskade betydelsen av den direkta kommunikatio-
nen med patienten. Skämtsamma formuleringar av typen: ”jag känner mig bra men min läkare 
känner mig bättre” kan ses som tecknen på innebörden av denna process. Under andra hälften 
av 1900-talet har dock den gamla sängkantsmedicinen kommit till heders igen och den sjukes 
egen berättelse om sitt lidande har på nytt tillskrivits en stor betydelse.  Detta gäller såväl vid 
arbetet med att ställa en korrekt diagnos som i utarbetandet av olika livsstilsråd som antas ha 
betydelse för tillfrisknandet och rehabiliteringen.  

Vila eller verksamhet 
När de första sjukkassorna inrättades skedde detta i direkt anslutning till utvecklingen av in-
dustriarbetet och det var då självklart att ersättningen syftade till ge de försäkrade möjlighet 
att slippa det sjukdomsframkallande arbetet för en tid och kunna vila ut i hemmet och då helst 
genom att inta sängläge. Även inom den institutionella sjukvården som byggdes ut vid samma 
tid var sängen och vilan de främsta kännetecknen på vad det innebar att vara sjuk. Vid alla 
mer allvarliga sjukdomstillstånd lade man in den sjuke på en vårdavdelning och det var kring 
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sängen eller sängkanten som merparten av de fortsatta undersökningarna och behandlingsåt-
gärderna utspelade sig. Till skillnad från vad som var fallet i äldre sjukvård blev det också allt 
vanligare att man lade in kroniskt sjuka och äldre som behövde allmän omsorg på lasarettens 
kliniker. Sjuksängen och sjukhuset uppfattades allt mer som de platser där sjuka skulle vistas 
och om en sjuk nekades plats på sjukhuset betydde detta att vederbörande inte ansågs lida av 
någon mer allvarlig åkomma. Vid sidan av formulerandet av en diagnos var det den fysiska 
placeringen av den sjuke på en vårdavdelning som definierade denne som sjuk med alla de 
för- och nackdelar som detta kunde för med sig. Arbetet på avdelningarna var också organise-
rat på ett sätt som gjorde sjukhusen till ett slags boendehotell; personalen städade, serverade 
mat och skötte patienternas personliga hygien medan den medicinska verksamheten vanligen 
inskränkte sig till några korta besök av läkare och avdelningssköterskor. Och vid dessa till-
fällen var det särskilt viktigt att patienterna låg i sina sängar eller med andra ord intog sin rätta 
plats. Om man kunde gå uppe eller rent av vistas utomhus var det tecken på att hälsan var på 
väg tillbaka.  

Den betydelse som sängen haft för att definiera vilka som är sjuka har uppenbarligen inte 
bara handlat om vad som är ett medicinskt effektivt sätt att behandla sjukdomar, utan lika 
mycket om en spatial och social placering av de sjuka. I en tid när de flesta hade manuella och 
fysiskt krävande arbeten var sängen, sängläget och än mer intagningen på en sjukhusklinik ett 
sätt att tydligt visa att man inte kunde arbeta och att vilan var legitim och inte grundade sig på 
lathet. Då sängläget eller åtminstone hemmavistelsen uppfattades som något av ett socialt 
villkor för att frånvaro från arbetet skulle uppfattas som berättigat förekom det att läkare i 
vissa fall skrev ett tillägg på sjukintyget om att patienten ”får vistas ute”. I allmänhet tolkades 
detta dock som att sjukdomen var av psykiatrisk natur vilket medförde att många hade en nå-
got ambivalent inställning till denna förmån. Man kunde dock minska risken för att uppfattas 
som simulant genom att förlägga promenader och affärsbesök till tider utanför den ordinarie 
arbetstiden.   

Men under de sista decennierna av 1900-talet förändrades synen på såväl sjukhusvistelsen 
som sängläget på ett genomgripande sätt. Risken för sjukhusinfektioner och blodproppar vid 
långvarit sängläge kan nämnas som exempel på detta, liksom att kroppsrörelser och motion 
började tillskrivas en allt större betydelse inom såväl den förebyggande som den terapeutiska 
vården. För ett allt större antal sjukdomstyper började också sängvilan att uppfattas som rent 
av skadlig och riskabel. Det var inte heller lika självklart att frånvaro från arbetet generellt sätt 
ansågs gagna tillfrisknandet, om det inte fanns ett direkt samband mellan arbetsuppgifterna 
och den funktionsnedsättning som sjukdomstillståndet medförde. När det gäller den arbets-
miljörelaterade ohälsan har det också ifrågasatts om det är lämpligt med rehabiliteringsåtgär-
der som syftar till att man skall återgå till samma arbetsuppgifter som kanske bidragit till 
sjukdomens uppkomst. Många läkare har med mönster från förra sekelskiftet börjat skriva ut 
motion på receptblanketter, samtidigt som andra verkar tänka att det mest effektiva kanske 
skulle vara att receptföreskriva ett nytt arbete eller en förändrad livssituation.   

Arbetslivets och sjuklighetens förändringar har således medfört att den ursprungliga tanken 
bakom sjukförsäkringssystemet har visat sig vara något anakronistisk. Att den sjuke skall ges 
möjlighet att tillfriskna genom att slippa arbeta och istället kunna vila i hemmet var rimligt 
när detta system byggdes upp, men förefaller mindre väl anpassat till en senare tids föreställ-
ningar om relationen mellan sjukdom, vila och arbete.   

Sjukvård som konsumtion 
I försöken att bedöma långsiktiga trender i det svenska samhället har det varit vanligt, om än 
kanske lite schablonmässigt, att snegla på vad som händer i USA och utgå från att något lik-
nande kommer att finnas här om något eller några decennier. Men den utveckling mot ett ökat 
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servicetänkande som åtminstone i princip finns i diskussionen om den svenska primärvården 
kan kanske belysas genom en enkel jämförelse med det förebildliga landet i väster. I en om-
diskuterad bok med titeln Medicine Moves to the Mall visar D.C. och B.C. Sloane på en 
ökande tendens att placera läkarmottagningar, vaccinationscentraler och liknande inne i något 
stort köpcentra. Detta är inte alls förvånande med tanke på hur stor del av befolkningen som 
regelbundet besöker någon av dessa anläggningar, men det är rimligt att anta att det även in-
nebär en förändrad syn på vad ett läkarbesök egentligen innebär. Om man kan kontrollera sin 
hälsa, få ett recept eller en enklare åkomma åtgärdad mellan besöken i skoaffären och kem-
tvätten kommer läkaren och dennes utbud av varor och tjänster kanske att tillskrivas samma 
ställning och status som gäller för de andra butikerna och deras innehavare. Kunden har alltid 
rätt och man köper det man vill ha eller anser sig behöva. Självklart är läkarens arbete styrt av 
fler och mer utarbetade regler och kraven på utbildning och kunskap är större än vad som 
gäller i de flesta av centrats butiker, men det är ändå rimligt att anta att patienten ställning 
som kund eller konsument förändras genom att medicinen praktiseras i denna omgivning. I 
Sverige är det framförallt vaccinationscentralerna som valt denna tydliga placering i kommer-
siella lokaler, men Cityakuten i Stockholm som ligger i direkt anslutning till ett affärsområde 
kan nämnas som exempel på att man inte är helt främmande för den amerikanska utveck-
lingen.   

Flera historiker har påpekat att flera av dessa förändringar i sätten att se på och hantera 
sjukdom och de sjuka påminner om de förhållanden som rådde före det moderna genom-
brottet inom medicinen, etableringen av de stora sjukhusinstitutionerna och framväxten av en 
allmän sjukförsäkring. Den förmoderne läkaren arbetade på samma sätt som hantverkare och 
sålde sina tjänster till patienter som kunde betala och behövde ofta komplettera sina inkomster 
med någon egenhändigt tillverkad mixtur. Och särskilt i länder med en svag statlig kontroll 
över sjukvården var konkurrensen på ”the medical marketplace” hård och den sjuke kunde 
välja mellan en rad olika aktörer som erbjöd läkemedel och behandlingar av mycket varierad 
karaktär. Med den naturvetenskapliga medicinen, den fysikaliska diagnostiken och de stora 
institutionerna minskade de sjukas inflytande och valmöjligheter. Med ett ökat utbud av alter-
nativa eller komplementära metoder, det diagnostiska arbetets allt tydligare beroende av de 
sjukas berättelser och erfarenheter och en starkare rättslig ställning för patienterna kan den 
moderna eran inom medicinen sägas vara på väg att avslutas. De sjukas inflytande över dia-
gnoser och behandlingsmöjligheter har ökat på ett så påtagligt sätt att det blivit allt vanligare 
att tala om användningen av samhällets olika typer av medicinska verksamheter som en form 
av konsumtion.   

Regionala, sociala och kulturella skillnader 
Den svenska sjukvården och sjukförsäkringssystemet är i likhet med all annan form av offent-
lig verksamhet uppbyggt kring principen att alla skall behandlas lika och ges samma rättig-
heter och skyldigheter. Att jämna ut skillnaderna mellan stad och land, mellan rik och fattig, 
högutbildad och lågutbildad var även några av syftena med utbyggnaden av den offentliga 
sektorn. På 1980-talet kom dock flera studier, framförallt i England, som visade att välfärds- 
och sjukvårdspolitiken inte hade lyckats överbrygga de sociala skillnaderna i hälsa. Medan 
man hade lyckats minska skillnaderna mellan vissa grupper så hade de ökat mellan andra. 
Under det följande decenniet genomfördes i Sverige flera studier av hela välfärdspolitiken 
som på liknande sätt visade att de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället hade föränd-
rats men inte upphävts.  

Problemet med skillnader i sjuklighet mellan olika grupper av människor är mycket gam-
mal och har följt medicinen sedan antik tid. Att bostadsortens belägenhet är en faktor av bety-
delse behandlas i de hippokratiska skrifterna och man rekommenderade där att den som ville 
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leva länge skulle bo högt och luftigt och framförallt undvika fuktig sankmark. Under 1700-
talet fick tanken på en geografisk variation i sjukligheten stor uppmärksamhet och satte inte 
minst sin prägel på de svenska provinsialläkarberättelserna som ofta listade de medicinska 
för- och nackdelarna med olika orter och regioner. Med det följande seklets sociala problem 
följde också ett ökat intresse från de medicinska myndigheterna för den sociala och klassmäs-
siga variationen i sjukligheten. Skillnader i inkomster, arbets- och boendeförhållanden, kost-
håll och annat sågs som avgörande orsaker till att olika grupper drabbades i varierad grad och 
av sjukdom och förtidig död. En rad företrädare för de så kallade hälsorörelserna polemise-
rade dock mot dessa förklaringar och framhöll istället den individuella livsstilens betydelse 
och man förordade kunskapsförmedling och fostran för att komma tillrätta med de stora skill-
naderna i hälsa mellan samhällets olika klasser.   

Dessa synsätt har i varierad grad återkommit i debatten i början av 2000-talet. Allmänna 
miljömässiga omständigheter, skillnader i inkomst och social position, individuella livsstilar 
framförallt när det gäller kost och motion kan nämnas som exempel på sådana nygamla försök 
att förklara skillnader i sjuklighet och ange hur dessa skulle kunna bringas att minska. Mer 
nytt är kanske att man allt oftare betonar att dessa skillnader i sjuklighet och hanteringen av 
sjukdomssymptom ofta är nära förbundna med varandra. Fysisk livsmiljö, sociala levnads-
omständigheter, arbetsmarknadens utseende och attityder till relationen mellan arbete och 
sjukdom har alla betydelse som orsaker till de stora skillnaderna i registrerad sjuklighet mel-
lan olika delar av landet med skilda livssituationer.  

Avslutning 
Syftet med denna artikel har varit att försöka ge en historisk belysning av några av de faktorer 
som kan ha bidragit till de stora regionala och sociala skillnaderna när det gäller ohälsa och 
sjukskrivning. För det första har sjukförsäkringssystemets princip om att ersätta förlorad ar-
betsinkomst sina rötter i en tid när sambandet mellan de vanligt förekommande sjukdomarna 
och förmågan att utföra tunga manuella arbetsuppgifter var tydligt. Sambandet mellan sjuk-
dom och arbetsförmåga har dock blivit mer diffus och sjukskrivningarnas medicinska effekter 
mer oklar. Då sjukskrivningen handlar om en relation mellan arbetslivet och sjukligheten kan 
ökande ohälsotal lika väl handla om vilka arbeten som finns att tillgå som en förändrad sjuk-
lighet. Arbetsmarkandens stora variationer mellan olika delar av landet och beroende av lo-
kala förutsättningar gör det rimligt att ohälsotalen ser olika ut utan att detta behöver betyda att 
det finns några skillnader i sjuklighet om denna mäts med andra metoder än sjukskrivning.    

För det andra har det varit av stor betydelse att en ökad andel av de sjukskriva drabbats av 
problem som bedöms eller diagnostiseras framförallt genom de sätt på vilka patienterna 
kommunicerar eller uttrycker sina lidanden. Beskrivningarna av sjukdomssymptomen har 
därmed blivit än mer beroende av allmänna föreställningar, populärmedicinska och vardags-
språkliga sjukdomstermer och mediala presentationer av vanligt förekommande eller nya ty-
per av sjukdomar. En följd av detta är att en ökande andel av sjukligheten kan beskrivas som 
kultursjukdomar, det vill säga symptombeskrivningarna och diagnoserna anknyter mer till 
allmänna sjukdomsföreställningar än till resultaten av fysikaliska mätmetoder. Gränsen mel-
lan sjukdom och hälsa har därmed blivit mer oklar, vilket bland annat resulterat i en flitig an-
vändning av termen ohälsa, som mer fokuserar på sociala och ekonomiska förhållanden än på 
medicinska diagnoser.  

För det tredje så finns det goda skäl att beskriva patienternas agerande inför sjukvården och 
sjukförsäkringen som sociala system i termer av konsumtion. Man lär sig vad som gäller och 
vilka typer av förmåner och åtgärder som dessa system kan erbjuda och anpassar medvetet 
eller omedvetet beteenden och problembeskrivningar efter detta. Detta behöver inte ha något 
med simulering att göra, utan kan handla om ett rationellt sätt att hantera de grindvakter som 
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finns i alla typer av sociala system. Det finns också en rad exempel på att de olika systemen 
för att ersätta förlorad arbetsinkomst fungerar som kommunicerande kärl och människor kan 
flyttas mellan dessa utan att det medicinska tillståndet eller arbetsförmågan har förändrats. 

Lokala och regionala variationer i den registrerade ohälsan kan därmed bero på att de soci-
ala och medicinska systemen för att möta människor som drabbats av sjukdom fungerar på 
skilda sätt på grund av att levnadsförhållandena varierar. Sjukdom är inte ett statiskt begrepp 
och vem som skall räknas som sjuk är beroende av en rad omständigheter vid sidan av de me-
dicinska problem som människor drabbas av. Sjukvårdens lokala organisation, tillämpningen 
av sjukförsäkringens regelsystem, sociala och ekonomiska förhållanden, allmänhetens före-
ställningar om sjukdom och attityder till sjukskrivning och olika aktörer sätt att försöka han-
tera de konkreta problem som finns i relationen mellan hälsotillstånd och arbetsmöjligheter 
för att nämna några omständigheter av betydelse i sammanhanget. De stora sociala och regio-
nala skillnaderna i ohälsotal ger en god illustration till komplexiteten i de sociala och medi-
cinska system som byggts upp för att hantera konsekvenserna av alla de sjukdomar, svagheter 
och lidanden som alltid varit en del av människors individuella och sociala liv. 

Om denna korta artikel tillåter någon slags slutsats så måste den nog handla om att detta 
sociala och medicinska system som bland annat innefattar regler för sjukskrivning formats 
under en drygt hundraårig process och därför kanske till viss del är föråldrat. Framförallt har 
det tidigare så viktiga särskiljandet mellan medicinska, sociala och psykologiska problem och 
verksamhetsområden kommit att framstå som mer och mer anakronistiskt. Att ohälsotalen 
ökat samtidigt som andra mått på hälsa visar på en positiv utveckling är kanske ett tecken på 
att de sociala och administrativa system med vilka man hanterat sjukdom och sjukdomarnas 
konsekvenser inte är tillräckligt väl anpassade till de många faktorer som påverkar männi-
skors arbets- och vardagsliv.  
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