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INLEDNING 

Begreppet  ”arbetsförmåga”  är  centralt  i  flera vetenskaper,  framför  allt  inom 
arbetsvetenskap och  rehabiliteringsvetenskap. Begreppet  är också viktigt  för 
praktiskt ohälsoförebyggande arbete, t.ex. för arbetsterapeuter, och för rehabi‐
literande åtgärder, t.ex. för sjukgymnaster. Det har samtidigt en  juridisk sida, 
eftersom  begreppet  förekommer  i  lagstiftningen  som  reglerar  försäkringar 
som har med sjukskrivning och sjuk‐ och aktivitetsersättning att göra. Begrep‐
pet är således viktigt och har viktiga normativa implikationer, d.v.s. implika‐
tioner för vad vi bör göra. Men vad begreppet betyder, d.v.s. hur det lämpli‐
gen skall definieras, är inte alltid klart.  

Problemområde 

”Sjukdom och arbetsoförmåga är de två grundläggande begrepp som bygger 
upp  sjukförsäkringar både  i  Sverige  och  i  alla  andra  länder  som  har 
en sjukförsäkring”, konstaterar Lotta Westerhäll (1997, s. 356). Problemet som 
denna studie utgår ifrån är att lagen om sjuk‐ och aktivitetsersättning1 i vissa 
delar inte är tillräckligt entydigt formulerad. Detta gäller framför allt det fak‐
tum att begreppen ”arbetsförmåga” och ”sjukdom”, som vi ser är centrala för 
sjukförsäkringarna, inte är tillräckligt klart definierade.  
  Dessa oklarheter har fått negativa konsekvenser. Socialstyrelsen konstaterar 
bl.a. att 
 

”[e]n stor del av sjukfrånvaron betingas av omständigheter som inte  
enbart är medicinska. Även sociala, psykologiska och arbetsrelaterade 
faktorer, försäkringssystemets uppbyggnad och läget på arbetsmarknaden 
har en betydande inverkan [...] Sjukskrivning kan, som all annan behand‐
ling, över‐ och underdoseras (Socialstyrelsen 2005).”  

 
Det vill säga, andra faktorer än de som lagen nämner som väsentliga påver‐

kar sjukskrivningsfrekvensen,  t.ex. arbetslöshetsnivån. Det visar sig också att 
tolkningen  av  lagarna  som gäller  sjukersättning ändras med de  ekonomiska 
konjunkturerna  (Westerhäll  1997).  De  blir  mindre  generösa  i  ”goda  tider” 

                                              
1 I framställningen kommer  ibland enbart begreppet ”sjukersättning” att användas, men det täcker  i 
tillämpliga fall även aktivitetsersättning. 
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(högkonjunkturer)  och mer  generösa  i  ”dåliga  tider”  (lågkonjunkturer).  Ett 
skäl  till  denna  variation, menar Westerhäll,  är  just  otydligt  definierade  be‐
grepp  i  lagarna  som  reglerar  sjukersättning. Detta  är  ett  problem  för  rätts‐
säkerheten  i  samhället.  Tydligare  definitioner  av  centrala  begrepp  som  ”ar‐
betsförmåga” och ”sjukdom” skulle därför kunna hjälpa till att stärka rättssä‐
kerheten för medborgarna, genom att göra systemet mindre godtyckligt. I en 
diskussion om vikten av detta menar författarna till SOU 1997:166 att  
 

”[a]vgränsningarna för rätt till ersättning måste vara formulerade på  
ett sådant sätt att den försäkrade allmänheten förstår reglerna och  
tillämpningen måste vara sådan att den skapar en tilltro till systemet.  
Definition och tillämpning av begreppen sjukdom och arbetsför avgör vi‐
dare om försäkringens kostnader skall kunna förutses och hållas inom  
rimliga samhällsekonomiska ramar. De regler som avgränsar rätten till  
ersättning måste alltså så långt som möjligt vara klara och otvetydiga  
för att skapa förutsättningar for en rättvis och konsekvent tillämpning  
av försäkringen (SOU 1997:166, s. 230).” 

 
Det handlar i sista hand om försäkringssystemets legitimitet. Ett försäkrings‐

system som är oklart eller som upplevs som orättvist eller nyckfullt  tappar  i 
legitimitet. Sålunda konstaterar författarna  i annan del av rapporten att ”väl‐
definierade villkor för rätt till ersättning skall kunna bidra till att stärka legiti‐
miteten för försäkringssystemen” (ibid., s. 92). 

Syfte 

Detta arbete avser att preliminärt klargöra och kartlägga  juridiska och andra 
teoretiska grunder för begreppet ”arbetsförmåga” och att komma fram till en 
användbar definition av begreppet. I detta ingår även att diskutera och defini‐
era andra centrala begrepp relaterade till arbetsförmåga, i synnerhet begreppet 
”sjukdom”, men även t.ex. ”hälsa”, ”kompetens”, ”motivation”, ”arbete”, och 
”arbetsmiljö”. Det förväntade värdet av studien är att genom ett klargörande 
av  begreppet  ”arbetsförmåga”,  och  andra  relaterade  begrepp,  skapa  en  be‐
greppslig  grund  för  en  entydig  användning  av  begreppet  ”arbetsförmåga”, 
vilket  kan  få  praktiska  konsekvenser  för  tillämpningen  av  lagarna  gällande 
sjukförsäkring etc.,  samt  teoretiska konsekvenser vad gäller  forskningsområ‐
det arbetsvetenskap och närliggande områden.  
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Metod 

Den metod som här skall användas kallas begreppsanalys, vilket  innebär att 
olika  förslag  till definitioner, och  tänkbara definierande egenskaper, diskute‐
ras kritiskt utifrån vissa fastställda kriterier. I arbetet ingår samtidigt att stude‐
ra och kritiskt granska vad andra forskare har skrivit i frågan och vilka defini‐
tioner  eller  definierande  egenskaper  som dessa  föreslagit. Då  tidsramen  för 
denna  studie varit begränsad har  inte någon noggrannare genomsökning av 
litteraturen kunnat ske. En av utgångspunkterna har varit de lagar och utred‐
ningar  som  handlar  om  eller utreder  sjukförsäkringssystemet. En  annan ut‐
gångspunkt har varit forskningslitteratur av olika slag som behandlar frågan, 
direkt eller indirekt. Det mesta av denna litteratur har jag fått via kunniga per‐
soner  inom området. Vidare har  jag  i dessa källor  funnit  andra  användbara 
texter.  
   Begreppsanalys  innebär  i  regel  att man  försöker  finna de  egenskaper  hos 
företeelser  som  tillsammans  är  både  nödvändiga  och  tillräckliga  för  en  god 
definition av begreppet som omfattar företeelsen. Men vad är då en ”god defi‐
nition”?  Jag skall här  föra  fram några kriterier som har styrt detta arbete. Ett 
arbete av detta slag brukar utgå ifrån vårt vardagliga språkbruk. När det gäller 
begreppet ”arbetsförmåga” är det  inte något vardagsbegrepp, utan vi  får gå 
till  lagstiftning, beredningar, propositioner och rapporter samt till facklittera‐
tur för att se hur språkbruket ser ut. Men eftersom begreppet i fråga inte har 
något enhetligt bruk måste vissa stipuleringar ske. De baseras på kriterier som 
homogenitet, d.v.s. att det begreppet omfattar är något så enhetligt som möjligt, 
precision, d.v.s. att de termer som används för att definiera begreppet är kända 
och klart definierade, samt enkelhet, d.v.s. att definitionen skall ha så få undan‐
tag som möjligt. Slutligen har vi teorikravet, som säger att det är bra om en de‐
finition formuleras i termer av en teori som förklarar våra omdömen rörande 
enskilda  exempel,  t.ex.  varför minskad  rörlighet utgör  en  försämring  av  ar‐
betsförmågan. Teorikravet utgör alltså det kriterium eller den princip som vi 
kan använda för att avgöra om något tillstånd utgör arbetsförmåga eller inte, 
eller om ett förändrat tillstånd utgör en förbättring eller en försämring av ar‐
betsförmågan.  
Detta arbete utgör alltså en  explikation av begreppet.  I en explikation utgår 

man från ett (vardags‐) begrepp (vanligt språkbruk) som man skärper genom 
vissa stipulativa åtgärder (som de nämnda ovan) så att begreppet blir mer an‐
vändbart  för  praktiska  och  vetenskapliga  syften  (Carnap  1971,  Ayer  1991, 
Nordenfelt 1995). Då studien endast ämnar försöka klargöra detta centrala be‐
grepp, och inte avser att vara ett politiskt inlägg i debatten, kommer flera möj‐
liga definitioner att prövas i relation till lagen i fråga. 
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Utgångspunkten för studien är handlingsteori (Nordenfelt 2000), ett fält där 
man skapat en teoretisk ram med väldefinierade begrepp som ger en god möj‐
lighet att närma sig området  i  fråga. Det  för studien centrala begreppet ”för‐
måga”  hör  till  detta  område  (ibid.). Utgångspunkten  är  också  holistisk,  då 
handlingsteorin  tar hela  individen  i beaktande  som handlande varelse, med 
önskningar och mål, i relation till en miljö och ett sammanhang.  

Avgränsning 

Det kan vara viktigt att också säga något om vad detta arbete inte kommer att 
innebära. Det här är  ett begreppsligt arbete, d.v.s. det utreder hur  en  rimlig 
definition av begreppet ”arbetsförmåga” kan  se ut.  I  sammanhanget blir det 
även viktigt att reda ut vissa andra centrala begrepp, relaterade till arbetsför‐
måga,  t.ex.  ”hälsa”,  ”sjukdom”,  ”funktionsförmåga”,  ”kompetens”  och  ”ar‐
betsmiljö”. Däremot kommer det inte att säga något om orsaker till arbetsför‐
måga eller till arbetsoförmåga, eller om orsakerna till relaterade processer och 
tillstånd som hälsa och sjukdom. Inte heller kommer det att handla om orsaker 
till frisk‐ och sjuknärvaro eller frisk‐ och sjukfrånvaro. Vi lämnar alltså empi‐
riska fakta och förklaringsmodeller därhän (för några sådana se Brülde 2005). 
Men de empiriska och de begreppsliga frågorna är naturligtvis relaterade. Om 
man har som mål att främja eller stärka individers arbetsförmåga, måste man 
först ställa frågan (som vi här skall svara på) ”Vad är arbetsförmåga? tillsam‐
mans med  relaterade  frågor  som  ”Vad  är  sjukdom?”,  ”Vad  är  hälsa?”  och 
”Vad  är kompetens?”. Först därefter, när man  är klar över målen, kan man 
skapa goda empiriska förutsättningar för arbetsförmågan, kortsiktigt och lång‐
siktigt.  
  Jag kommer inte heller att ta politisk ställning till hur arbetsmarknaden bör 
se ut eller hur politiker bör lagstifta. Däremot förväntar jag mig att ett klargö‐
rande  av  begreppet  kan  få  både praktiska  och  teoretiska  konsekvenser. Det 
skulle t.ex. kunna ge upphov till förändringar av tolkningen av  lagen och till 
lagändringar.  

Lagstiftningen 

En utgångspunkt för studien är den svenska lagstiftningen inom området. Hur 
används denna  lagstiftning om arbetsförmåga och andra  relevanta begrepp? 
Det visar sig att tre närliggande och centrala saker måste utredas för att man 
skall förstå lagarna och deras problematik: 1) vad lagen menar att arbete inne‐
bär, 2) vad lagen säger om arbetsförmåga i relation till arbete, och 3) vad lagen 
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säger  om  orsaker  till  arbetsoförmåga  i  relation  till  sjuk‐  och  aktivitetsersätt‐
ning. Låt oss ta dem i tur och ordning. 
  1) Lagarna om sjuk‐ och aktivitetsersättning handlar om lönearbete. Hemar‐
bete eller studier räknas således  inte som arbete, och en nedsatt  förmåga här 
berättigar därmed  inte  till  sjuk‐  eller  aktivitetsersättning. Tidigare  fanns det 
möjlighet för män att få s.k. hemmamakeersättning, som relaterades till hem‐
sysslor och inte till förvärvsarbete, men denna möjlighet togs bort 1984 (Wes‐
terhäll 1997). Vad arbetsförmåga är i relation till dessa sysslor, nog så viktiga, 
utreds alltså inte här. En gissning är emellertid att ett utvidgat arbetsförmåge‐
begrepp inte skulle bli så väldigt olikt det jag här skall formulera.  
  Lagarna om sjuk‐ och aktivitetsersättning torde inte heller täcka s.k. skyddat 
arbete, eftersom det redan är baserat på bidrag från staten (via AMS). Men be‐
greppet  ”arbetsförmåga”  är  ändå  relevant  för  skyddat  arbete,  eftersom  den 
ersättning  som  utgår  bl.a.  baserar  sig  på  individens  arbetsförmåga  (AMS 
2005).  
2)  Vad  gäller  relationen mellan  arbetsförmåga  och  ersättning  säger  lagen 

först och främst att sjuk‐ och aktivitetsersättning skall utges om arbetsförmå‐
gan är nedsatt med minst 25%. Till  exempel  framgår det  i  lagen om allmän 
försäkring att ”[s]jukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkra‐
des arbetsförmåga med minst en fjärdedel” (Lag 1962:381, § 7). På motsvaran‐
de sätt står det  i  lagen om sjuklön  (1991:1047) paragraf 4 att ”[s]juklön utges 
vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan”. 
  De arbetsuppgifter som lagen i första hand handlar om är de som individen 
normalt arbetar med eller (får man anta) är utbildad för. Arbetsförmågan skall 
alltså relateras till om  individen är ”helt eller delvis förhindrad att utföra sitt 
vanliga eller därmed jämförligt arbete [min kursivering]” (Lag om allmän försäk‐
ring  1962:381,  §  7). Men det  beaktas  också  om den  försäkrade på  grund  av 
sjukdomen är ur stånd att utföra ”annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfäl‐
ligt erbjuder den anställde [min kursivering]” (ibid.). För att ha reducerad arbets‐
förmåga  är det  alltså  inte bara  sitt vanliga  arbete,  eller motsvarande  arbete, 
man  inte  skall kunna utföra, utan också annat arbete  som arbetsgivaren kan 
erbjuda.  
Men  lagen vidgar även denna  tanke och  inför  idén om ”normalt  förekom‐

mande arbete” (som är tillgängligt) på arbetsmarknaden. Bedömningen av ar‐
betsförmågan  gäller  således  även  om den  försäkrade  ”kan  försörja  sig  själv 
genom  sådant  förvärvsarbete  som  är  normalt  förekommande  på  arbetsmarknaden 
[min  kursivering],  eller  genom  annat  lämpligt  arbete  som  är  tillgängligt  för 
den  försäkrade”  (ibid.). Frågan är hur  tillägget ”tillgängligt  för den  försäkra‐
de”  skall  tolkas. Handlar det om  att det  skall vara  tillgängligt  i  princip,  eller 
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skall det vara det  i  praktiken? Med  tanke på  att arbetslöshet  inte kan  räknas 
som sjukersättningsgrundande borde vi kunna räkna bort det andra förslaget, 
d.v.s. även om det  inte  finns arbete  tillgängligt på arbetsmarknaden, så skall 
individen inte ha sjukersättning om individen betraktas som arbetsför.  
Det kan vara  lämpligt här  att  titta på den  s.k.  sjustegsmodellen,  som  skall 

vägleda läkare och andra i bedömningen av individens arbetsförmåga. Följan‐
de sju frågor skall besvaras. Är svaret ja på första frågan så har individen till‐
fälligt nedsatt arbetsförmåga (och förväntas snart återgå till sitt arbete), men är 
det nej går man vidare till nästa fråga. Det är endast om svaret är nej på de sex 
första  frågorna  som  individen kan antas ha  total arbetsoförmåga, något  som 
skall bekräftas i fråga sju.  
 

1. Kan  den  försäkrade  utföra  sitt  vanliga  arbete  efter  nödvän‐
dig behandling och konvalescens?  

2. Kan den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss re‐
habilitering eller anpassning av arbetsuppgifterna?  

3. Kan den försäkrade utföra och erhålla andra arbetsuppgifter hos sin ar‐
betsgivare utan extra insatser?  

4. Kan den  försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos  sin arbetsgivare 
efter viss utbildning, anpassning av arbetsuppgifter eller liknande reha‐
biliterande insatser?  

5. Kan  den  försäkrade  klara  annat  på  arbetsmarknaden  nor‐
malt förekommande arbete, utan extra insatser?  

6. Kan  den  försäkrade  klara  annat  på  arbetsmarknaden  nor‐
malt förekommande  arbete  efter  vissa  rehabiliterande  insatser, 
t.ex. utbildning eller omskolning?  

7. Är den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförmögen?  
(SOU 1995:149, s. 240 ff.). 

 
Vi återfinner här dels tanken på att arbetsförmågan är relaterad till tre typer av 
arbeten, d.v.s. det egna yrket eller nuvarande arbete, annat arbete som arbets‐
givaren kan erbjuda och annat arbete normalt förekommande på arbetsmark‐
naden, dels  tanken på att även om personen har en nedsatt  förmåga  så kan 
arbetsförmåga existera, givet att uppgifter och miljö anpassas i den grad det är 
möjligt, eller att personens kompetens kan utvecklas genom utbildningsinsat‐
ser.  
Att det på detta sätt  finns olika  formuleringar av vad arbetsförmågan skall 

relateras  till  för  slags arbete har  forskare  tolkat  som att  lagen måste omfatta 
både  kortare  och  längre  nedsättning  av  arbetsförmåga  (SOU  1988:  41). Om 
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man är kortvarigt sjuk och  förväntas återgå  till arbetet, skall arbetsförmågan 
relateras  till  individens  nuvarande  arbete, men  om  personen  är  långvarigt 
sjukskriven och inte återfår arbetsförmågan i relation till sitt ursprungliga yrke 
eller sina ursprungliga arbetsuppgifter, skall man i första hand relatera indivi‐
dens arbetsförmågor  till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren och  i andra 
hand  till arbetsmarknaden  i stort. Här kan man  tolka ”andra arbetsuppgifter 
hos  arbetsgivaren” på  två  sätt,  antingen  som mer  eller mindre  liknande det 
arbete man  tidigare  hade  eller  som  synonymt med  de  arbeten  som  arbets‐
marknaden normalt erbjuder. En kemist som fått allergi och därmed inte kan 
arbeta i ett laboratorium skulle således kunna erbjudas andra arbetsuppgifter 
som kräver  samma utbildning,  t.ex.  skrivbordsarbete av planerings‐, utveck‐
lings‐  eller utvärderingsart,  eller helt  andra  arbetsuppgifter,  t.ex.  försäljning 
eller enklare ekonomisk hantering.  
  3) Den tredje frågan har att göra med vilka orsaker till nedsatt arbetsförmåga 
som berättigar  till  sjuk‐  eller  aktivitetsersättning. Som  redan  framgått måste 
arbetsförmågan vara nedsatt av ”medicinska skäl”  för att någon skall ha rätt 
till  ersättning.  I  syfte  att  förtydliga  tolkningen  av  lagen påpekar man  t.ex.  i 
SOU 1995 att ”[v]id denna bedömning [av arbetsförmågan] skall bortses från 
arbetsmarknadsmässiga,  ekonomiska,  sociala  och  liknande  förhållanden” 
(SOU 1995:149).2 Med andra ord, det  räcker  inte att man har blivit arbetslös, 
eller att ens arbetsuppgifter har  försvunnit  för att man  skall bedömas ha ar‐
betsoförmåga. Medicinska skäl är i stort sett liktydiga med sjukdom, men, som 
vi skall se, sjukdom i en utvidgad bemärkelse. Man skall alltså ha en sjukdom 
som nedsätter arbetsförmågan för att man skall ha rätt till sjuk‐ eller aktivitets‐
ersättning.  
Men vad avses  i  lagen med medicinska skäl eller med sjukdom? Vad sjuk‐

dom är utreds av 1944 års socialvårdskommitté  i SOU 1944:15, där man med 
sjukdom menar det som ”enligt vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskap‐
lig uppfattning är att anse som sjukdom”  (SOU 1944:15,  i Westerhäll 1997, s. 
357).  Ett  tillägg  anger  att  ”med  denna  utgångspunkt  torde  såsom  sjukdom 
kunna  betecknas  varje  onormalt  kropps‐  eller  själstillstånd,  vilka  icke  sam‐
manhänger med den normala livsprocessen” (SOU 1944:15, i Olofsson och Mi‐
kaelsson 2002, s. 54). Huruvida denna definition av sjukdom är rimlig har vi 
anledning  att  återkomma  till. Vi kan bara  inledningsvis konstatera  att detta 
förtydligande  tillägg  inte  nödvändigtvis  stämmer  överens  med  normalt 

                                              
2  Den skärpning av tolkningen av lagen som var ett syfte med SOU 1995:149 (som bl.a. innebar infö‐
randet av de ”sju stegen” för bedömning av arbetsförmåga) har kritiserats för att den leder till en för‐
sämring av möjligheter till omskolning i rehabiliteringssyfte (Ekblad 1999). 
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språkbruk, och inte alltid heller med läkarvetenskapens uppfattning om sjuk‐
dom.  
  Genom åren har tolkningen av begreppet ändrats i det praktiska försäkrings‐
arbetet, och det har framförts flera förslag till en utvidgning av vad sjukförsäk‐
ringen skall omfatta. Denna förändring i praxis av tolkningen av lagen har gi‐
vit upphov till förtydliganden och nya förslag i olika utredningar, framför allt 
i SOU 1995:149 och SOU 1997:187. Bland annat har dessa utredningar försökt 
förtydliga  och  precisera  sjukdomsbegreppet  i  relation  till  arbetsförmåga.  I 
SOU‐rapporten 1995:149 konstaterar man bl.a. att det under 1980‐talet utveck‐
lades en praxis som  innebär att det ersättningsberättigande sjukdomsbegrep‐
pet även  kunde  inrymma  vissa  andra  tillstånd  i  samband  med  gravidi‐
tet, operativa  ingrepp samt sorg‐ och trötthetstillstånd, och att detta är fören‐
ligt med  lagstiftningen, något  som överensstämmer med Riksförsäkringsver‐
kets hemsida, där man bekräftar  att  tillstånd  som  sorg och  trötthetstillstånd 
kan ge rätt till sjukpenning (Riksförsäkringsverket 2005). Man har här uppen‐
barligen använt en bred vardagsspråklig tolkning av sjukdomsbegreppet. 
I  SOU‐rapporten  1995:149  föreslår man  en  allmän  ohälsoförsäkring  ”som 

skall  omfatta  alla  ersättningsfall  där  arbetsförmågan  är  nedsatt  till  följd  av 
sjukdom,  skada  eller  funktionshinder”  (SOU  1995:  149;  se  även  SOU 
1996:133). Tillägget krävs, då handikapp eller funktionshinder, medfödda eller 
förvärvade, men även skada, också måste omfattas av försäkringen, och dessa 
tillstånd kan knappast kallas sjukdom enligt ”vanligt språkbruk”.3 Vad vi skall 
lägga märke  till  här  är  att  det  som  kallas  ohälsotillstånd  fortfarande  rör  sig 
inom ett utvidgat sjukdomsbegrepp, något som författarna senare tillstår. Det 
är alltså inte ohälsa, som de holistiska teoretikerna har definierat termen, som 
avses  ligga  till grund  för  sjukersättningen. Därför kan man delvis hålla med 
Westerhäll som kritiserar författarna till SOU‐rapporten för att tala med ”klu‐
ven tunga” när man antyder att man strävar efter att arbetet skall ”karaktäri‐
seras av helhetssyn, kontinuitet, flexibilitet och närhet” (SOU 1996:133, s. 104; 
Westerhäll 1997, s. 364). 
I  SOU‐utredningen  från  1997  tar man  fasta  på  de  tolkningar  som  gjordes 

1995. Man konstaterar att för att ha rätt till ersättning krävs ”sjukdom eller ett 
med  sjukdom  jämställt  tillstånd”  som  nedsätter  arbetsförmågan  (SOU 
1997:187). Man bör, säger man, således även betrakta ”störningar under gravi‐
ditet,  operativa  ingrepp  samt  sorg‐  och  trötthetstillstånd  som  sjukdomstill‐
stånd” (ibid. 189). I sammanhanget konkretiserar man vad detta innebär, t.ex. 

                                              
3 Dessa skäl för sjukskrivning överensstämmer i stort med regler i andra länder, t.ex. Norge, där sjuk‐
ersättning endast erhålles om personen är ”incapacitated for work due to a loss of function that clearly 
is caused by disease or injury” (Reiso, m.fl. 2000, s. 297). 
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förtidsbörd, hotande missfall,  otillräcklig  fostertillväxt,  tvillinggraviditet  och 
RH‐immunisering, när det gäller graviditet. Vad gäller operativa ingrepp kan 
det  handla  om  kejsarsnitt,  abort,  sterilisering,  skönhetsoperation  och  organ‐ 
eller vävnadsdonation. Exempel på sorg‐ och trötthetstillstånd som berättigar 
till  sjukersättning  är  sorg vid  anhörigs död  (ibid.  189).  Slutligen konstaterar 
man att ”[ä]ven symtom eller tillstånd som  inte kan härledas till diagnostise‐
rad  sjukdom,  eller där diagnosen  är under utredning,  anses  som  sjukdom  i 
lagens mening” (ibid.), t.ex. ryggont eller illamående under graviditet. Det är 
detta  som ofta uttrycks med  tillägget ”eller därmed  jämställt medicinskt  till‐
stånd” (ibid., 191).  
Man konstaterar också att dessa förtydliganden som skedde i lagstiftningen 

1995 och 1997 ”inte har inneburit någon ändring av sjukdomsbegreppet” (ibid. 
189). Men även om  inte sjukdomsbegreppet  i sig utvidgats  (d.v.s. omdefinie‐
rats), har man  ändå  i  sin  tolkning presenterat  fler  sjukdomsliknade  tillstånd 
som anses vara sjuk‐ eller aktivitetsersättningsgrundande. Något vi skall åter‐
komma till är att flera av dessa, även om de inte är sjukdomar, måste betraktas 
som ohälsotillstånd.  
Intressant nog förslog en tidigare utredning, SOU 1988: 41, betydligt radika‐

lare förändringar. I diskussionen av olika ”orsaksrekvisit för sjukpenning” fö‐
reslår man att ”annan nedsättning av den  fysiska eller psykiska prestations‐
förmågan” (s. 22) också skall ge rätt till sjukpenning. Detta gäller vissa ”insuf‐
ficienstillstånd”, som  inte nu  inryms  i sjukdomsbegreppet men som ger ned‐
satt prestationsförmåga och därmed nedsatt arbetsförmåga. Detta, menar man, 
skulle bättre stämma överens med praxis och även förbättra förutsättningarna 
för  olika  rehabiliteringsinsatser.  Förutom  ”akuta  sorg‐  och  trötthetstillstånd 
som uppkommer i samband med en närståendes död eller svår sjukdom” vill 
man även  inkludera ”andra  liknande  insufficienstillstånd”,  t.ex. sådana orsa‐
kade av ”livsproblem” (ibid., s. 23). Med andra ord, även ohälsoproblem som 
ej är orsakade av sjukdom skulle ge rätt till sjukersättning om tillståndet sam‐
tidigt nedsätter arbetsförmågan. Att dessa förslag skulle ha fått något genom‐
slag i själva lagen har  jag inte kunnat se. Däremot kan utredningen ha påver‐
kat praxis efter det att den publicerades. SOU 1995: 149 och SOU 1997: 189 går 
ju delvis i motsatt riktning, av just det skälet att praxis blivit alltför liberal vad 
beträffar vad som är  legitima skäl  för sjukskrivning  (Ekblad 1999).  I utredar‐
nas uppdrag står det bl.a. att det krävs en ”[s]kärpning av kriterierna för rätt 
till ersättning” (SOU:149, s. 214). Anledningen är den ”glidning i tillämpning‐
en [av sjukdomsbegreppet] som skett hos läkare, patienter och inom socialför‐
säkringsadministrationen” (ibid., 215). Vi skall återkomma till frågan mot slu‐



Inledning 

  10 

tet av texten, då vi skall undersöka vad det skulle innebära om ohälsa, och inte 
sjukdom, skulle ligga till grund för sjuk‐ eller aktivitetsersättning.  

Tidigare forskning 

Många  forskare har diskuterat arbetsförmåga,  framför allt  i  relation  till sjuk‐
frånvaro och sjuknärvaro men även vad gäller friskfrånvaro och frisknärvaro 
(Ilmarinen 2001;  Johansson och Lundberg 2004, 2005; Ludvigsson 2003; Wes‐
terholm  och  Bostedt  2004). Dessa  diskussioner  har  emellertid  i  första  hand 
handlat om  förklaringsmodeller  snarare än om  försök  till definitioner av be‐
greppet ”arbetsförmåga”. En mängd faktorer spelar in vid förklaringen av var‐
för någon är på arbetet eller är frånvarande från det, bl.a. arbetsförmågan. Vis‐
sa av dessa är begreppsliga delar av arbetsförmågan, andra är endast orsaksre‐
laterade.  
Låt oss  först  i korthet  titta på  två av dessa modeller.  Ilmarinen  (2001, s 63) 

har presenterat en modell för arbetsförmåga som innefattar ett stort antal fak‐
torer. Han delar  in komponenterna  i modellen  i  två huvudkategorier, nämli‐
gen mänskliga  resurser  (human  resources)  och  arbetsvillkor  (work  conditions). 
Den första huvudkategorin (human resources) är indelad i hälsa, utbildning och 
kompetens  samt  i olika motivationsfaktorer.  I hälsa  ingår  fysisk och psykisk 
kapacitet och social funktion, i utbildning och kompetens ingår färdighet och 
kunskap, och motivationsgruppen innefattar motivation, arbetstillfredsställel‐
se, värderingar och attityder  i  relation  till arbetet.  I huvudkategori  två  ingår 
arbetskrav av olika slag, fysiska och mentala, samt social miljö (work communi‐
ty) och arbetsmiljö (work environment). Arbetsförmågan innefattar således både 
de mänskliga resurserna och arbetsvillkoren (work characteristics [sic]). 
Westerholm och Bostedt (2004) framställer en (liknande) lista på krav för att 

arbetsförmåga skall föreligga. Dels krävs det ”individresurser för arbete”: 
1. hälsa och funktionell kapacitet – fysisk, psykisk, social,  
2. utbildning och kompetens,  
3. värderingar och attityder,  
4. motivation.  

Dels måste dessa relateras till yttre faktorer som  
5.  arbetskrav – fysiska och psykiska,  
6.  arbetsorganisation och arbetsledning, samt arbetsmiljö  
(ibid. s. 310).4 

 
                                              
4 Johansson och Lundberg har skapat en modell för sjukfrånvaro/sjuknärvaro som innehåller liknande 
komponenter (2004; 2005). Men eftersom modellen har ett annat syfte bortser jag från den här.  
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Låt mig  tematiskt presentera de  förslag  till krav  som hittills  framkommit.5 
Dessa skall sedan ligga till grund för en analys av begreppet. Följande katego‐
rier förekommer i ovan nämnda skrifter: hälsa, kompetens, motivation, arbete 
och arbetsmiljö. Låt mig ta dem i tur och ordning. 

1. Hälsa är en grundläggande faktor vid förklaringar till arbetsnärvaro och 
till arbetsförmåga. Ofta delas hälsan upp i en fysisk, en psykisk och en 
social del. Man tänker sig att alla dessa hälsans delar bidrar till arbets‐
närvaron och arbetsförmågan.  

2. Vi ser även ett annat förslag knutet till individen, nämligen arbetskom‐
petens. Den är ofta förknippad med något slags utbildning eller träning, 
och beskrivs i termer av färdighet, skicklighet, kunskaper och kapacitet. 
Utbildningen eller träningen kan naturligtvis se olika ut, men poängen 
är att utan den skulle det inte finnas någon arbetsförmåga.  

3. Vidare inför man i regel ett antal motivationsfaktorer som är avgörande 
för om individen går till arbetet eller ej, eller utför arbetet på ett rimligt 
sätt. Motivationen påverkas av närvaro‐ och frånvarokrav, närvaro‐ och 
frånvaroincitament, arbetstillfredsställelse, normer, värderingar och atti‐
tyder, tillhörande både kollektivet och  individen själv. Motivationen är 
vikig, menar man, för om den inte finns, kommer individen inte att ut‐
föra arbetet eller utföra det mindre bra, trots hälsa och kompetens.  

4. Slutligen har många  författare påpekat att arbetsförmåga är en  relatio‐
nell  term, där  inte bara  individens  förmågor  och motivation  spelar  in 
utan även målen för arbetet och miljön i vilken arbetet skall utföras. Vi 
kan här dela upp denna aspekt i två delar, själva arbetet (som mål) och 
arbetsmiljön.  
a)  Ilmarinen  (2001)  talar  t.ex.  om  sociala, mentala  och  fysiska 

aspekter av själva arbetet. Westerholm och Bostedt inför också 
krav på vad arbetsförmågan skall leda till, t.ex. till att en ”de‐
finierad  arbetsuppgift”  nås  ”under  givna  förhållanden  och 
under definierad tid”, eller att ”ett preciserat produktionsmål 
eller  resultat” uppnås, ”på ett  tillfredsställande sätt”  (s. 309). 
Här kan vi urskilja  följande aspekter: 1) vilka  (specificerade) 
huvudmål som skall uppnås eller (huvud)uppgifter som skall 
utföras, 2) (vilket delvis sammanfaller med 1) vilka delmål el‐
ler produkter som skall åstadkommas, 3) vilken kvantitet må‐
len eller produkterna skall ha, 4)  (relaterat  till 1‐3) vilken  tid 
detta får ta, och 5) vilken miljö målen skall nås i (kategori 4b). 
Det  Johansson  och  Lundberg  (2004  och  2005)  kallar  anpass‐

                                              
5 De flesta av dessa förekommer även i Ludvigsson 2003, som är en litteraturgenomgång på området. 



Inledning 

  12 

ningsmöjligheter  får  väl  delvis  hänföras  till  denna  kategori, 
även om dessa också kan hänföras till miljön. 

b)  De  flesta  av  författarna nämner också,  implicit  eller  explicit, 
arbetsmiljön, den fysiska, psykiska, organisatoriska och socia‐
la, där arbetet skall utföras  (Ilmarinen 2001). Till detta  lägger 
Westerholm och Bostedt  (2004) också  arbetsorganisation och 
arbetsledning, som i sammanhanget hör hemma i denna kate‐
gori (och inte i kategorin psykosociala aspekter).  

 
Nämnas skall att inga av dessa författare gör en mer precis definition av be‐

greppet, så jag skall nu, utan att närmare diskutera dessa modeller var för sig, 
analysera de olika ingående förslagen eller komponenterna (hälsa, kompetens, 
motivation, arbetsuppgifter och arbetsmiljö) för att se hur dessa samspelar och 
om de tillsammans (eller i någon kombination) kan vara till hjälp när det gäller 
att hitta en definition av begreppet ”arbetsförmåga”.  
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EN ANALYS AV BEGREPPET  
”ARBETSFÖRMÅGA” 

Analysen  av begreppet  arbetsförmåga  skall utgå  ifrån  en handlingsteoretisk 
ram, där handlingar ses i relation till mål och miljö. En lämplig utgångspunkt 
för analysen är begreppet ”hälsa”. Eftersom, som det skall visa sig,  full eller 
god hälsa varken  är  ett nödvändigt  eller  ett  tillräckligt villkor  för  (full  eller 
god) arbetsförmåga,  skall vi också  se närmare på  individens kompetens och 
motivation. Både hälso‐ och kompetensbegreppen  förutsätter mål‐ och miljö‐
aspekter, vilket gör att dessa också måste belysas.  

Hälsa 

Det finns ett antal olika teorier om hälsa. De flesta är monistiska, d.v.s. de ut‐
går ifrån att hälsan består av ett sorts tillstånd eller en sorts dimension. Några 
av dessa är hälsa som klinisk normalitet  (som avsaknad av  sjukdom, Boorse 
1977), hälsa som balans (Pörn 1984), hälsa som välbefinnande (WHO 1948) och 
hälsa som förmåga (Nordenfelt 1995). Det finns också s.k. pluralistiska teorier, 
som kombinerar några av dessa dimensioner, t.ex. välbefinnande och förmåga 
(Brülde och Tengland 2003). Jag skall inte gå närmare in på alla dessa teorier 
utan kommer att ta för givet att individens holistiska förmåga är en central del 
av hälsan. Dessutom har välbefinnandet också en central  roll vad gäller häl‐
san. Enligt en av de teorier jag skall använda mig av måste man må bra för att 
ha hälsa (Brülde och Tengland 2003). Välbefinnandet är alltså definitoriskt en 
del av hälsan. Enligt den andra teorin jag skall använda är välbefinnandet en‐
dast kausalt  relaterat  till hälsan,  så att gott välbefinnande bidrar positivt  till 
förmågan,  d.v.s.  hälsan,  och  dåligt  välbefinnande  (eller  lidande)  reducerar 
förmågan (Nordenfelt 1995).  
Men även om man kan argumentera för att välbefinnandet definitoriskt är en 

del av hälsan, är det endast  intressant  i detta sammanhang om det påverkar 
förmågan hos individen (att arbeta), d.v.s. om hur personen mår inte påverkar 
förmågan  (att  arbeta)  nämnvärt  kan  vi  här  bortse  från  välbefinnandet. Den 
hälsoaspekt som är viktigast när vi diskuterar arbetsförmåga, och som vi mest 
skall koncentrera oss på, är således  förmågan. Därför blir det mindre viktigt 
att här välja mellan dessa  två sorters holistiska  teorier. Frågan  lämnas därför 
öppen huruvida hälsa består av en förmågedimension eller av både en förmå‐
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gedimension och en välbefinnandedimension. Däremot kan det bli viktigt att 
reda ut vilka  former  av  lidande  som orsakas  av  sjukdomar. Så  låt oss börja 
med det.  
Visst  lidande utgör nedsatt hälsa, medan annat  lidande utgör  (enbart) ned‐

satt  livskvalitet  (Brülde  och  Tengland  2003).  Ohälsorelaterat  lidande,  t.ex. 
smärta, värk, klåda,  illamående, ångest och depression, är  sådana  subjektiva 
tillstånd som har omedelbara  inre orsaker, d.v.s. de orsakas av sjukdomar.6 Allt 
annat  lidande har yttre upprätthållande orsaker, t.ex. någon händelse som vi 
är olyckliga över.  
Man kan tolka lagen så, att det endast är (ohälsorelaterat) lidande orsakat av 

sjukdomar som kan utgöra en legitim grund för sjuk‐ eller aktivitetsersättning 
och  att  annat  lidande  (som  inte  direkt  orsakas  av  sjukdom, men  som  ändå 
nedsätter  arbetsförmågan)  inte  kan  utgöra  en  sådan  grund.  Ett  exempel  på 
hälsorelaterat  lidande  (som nedsätter arbetsförmågan) orsakat av sjukdom är 
smärta eller värk i skuldrorna som nedsätter förmågan att utföra vissa arbets‐
relaterade rörelser. Att vara olycklig därför att ens käresta lämnat en skulle å 
andra sidan inte utgöra grund för ersättning, eftersom orsaken till oförmågan 
är något yttre. Men vi skall senare se att det blir problem med att upprätthålla 
en sådan ståndpunkt fullt ut.  
  Låt oss nu i korthet titta närmare på två likartade teorier om hälsa som förmå‐
ga: Lennart Nordenfelts holistiska hälsoteori (1995) och en holistisk hälsoteori 
som föreslagits av Brülde och Tengland (2003).  
  Enligt Nordenfelt har en person hälsa om personen har (den fysiska och psy‐
kiska) förmågan att uppnå sina vitala mål under standardomständigheter. Ett 
vitalt mål är inte vilket mål som helst, utan ett mål som om det uppnås bidrar 
till  individens  lycka.  Standardomständigheter  är  de  som  råder  i den  kultur 
som individen lever i. Dessa omständigheter måste dessutom vara acceptabla, 
d.v.s. sådana att individen kan förväntas nå sina mål under dem.  
Nordenfelt inför också en viktig distinktion mellan första och andra ordning‐

ens förmåga. Första ordningens förmåga är att här och nu kunna utföra vissa 
handlingar, t.ex. att cykla eller att läsa. Det är emellertid den andra ordningens 
förmåga som utgör hälsan. Att ha andra ordningens förmåga är att ha disposi‐
tionen att tillägna sig första ordningens förmåga, att kunna  lära sig cykla eller 
läsa. Detta innebär t.ex. att en person som inte kan läsa fortfarande kan ha häl‐
sa  om hon har  förmågan  att  lära  sig  läsa  (förutsatt  att detta utgör  ett vitalt 
mål). 
  Den andra  teorin  (Brülde och Tengland 2003) säger att en person har hälsa 
om personen tillägnat sig alla de basala förmågor, fysiska, psykiska och socia‐
                                              
6 Detta utesluter naturligtvis inte att de kan ha haft yttre kausala orsaker i ett tidigare skede.  
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la, och dispositioner, som människor i kulturen normalt tillägnar sig (i huvud‐
sak under uppväxten). Dessa förmågor varierar över tid och till viss del mellan 
könen, så vi behöver också relatera dessa förmågor och dispositioner till ålder 
och kön. Begreppet ”förmåga” skall här tolkas brett och inkluderar både inten‐
tionella (som att lyfta armen) och icke‐intentionella (som att se) förmågor, men 
även dispositioner (som att kunna känna glädje och sorg) och vissa tillägnade 
tillstånd (som att ha en rimligt korrekt uppfattning om verkligheten). Dessut‐
om  innefattas  här  (andra  ordningens)  förmåga  att  förvärva  komplexa  (icke‐
hälsorelaterade) förmågor av olika slag, t.ex. yrkesrelaterad kompetens.  
Det räcker inte med att ha förvärvat alla dessa (basala) förmågor för att indi‐

viden skall kunna sägas ha hälsa, utan de måste också kunna användas i nuet. 
Individen måste ha exekutiv  förmåga  (eller prestationsförmåga). Hälsan kan 
således vara nedsatt på två sätt. En i kulturen typisk förmåga kan vara perma‐
nent nedsatt eller frånvarande, antingen genom att den varit frånvarande från 
födseln,  t.ex.  om  individen  är  född  blind,  eller  genom  att  den  förloras  på 
grund av sjukdom eller skada, t.ex. nedsatt minne vid demens. Men den för‐
värvade  förmågan kan också vara  tillfälligt nedsatt, som vid ett benbrott eller 
en  förkylning. Hälsa har man  således om man både  förvärvat kulturtypiska 
basala  förmågor och kan använda dem  just nu. Slutligen  förväntas den  som 
har  hälsa  kunna  ”använda” de  förvärvade  eller medfödda  förmågorna  i  ett 
stort antal situationer och miljöer, av vilka vissa är krävande men ändå accep‐
tabla i den tidigare givna bemärkelsen.  
  I Nordenfelts holistiska teori är alltså hälsan begreppsligt knuten till förmå‐
gan att uppnå mål, och i den senare till olika basala delförmågor. Detta inne‐
bär att teorierna skiljer sig åt i vissa avseenden. För våra syften är de dock till‐
räckligt lika för att vi skall kunna tala om dem som den holistiska hälsoteorin. 
De utgår båda  från  individen  som en handlande agent  i en miljö. Även  i en 
teori av Nordenfelts  typ kan man  t.ex. bryta ner den allmänna  förmågan  till 
delförmågor. Om man nu undersöker den andra ordningens nivå av förmågor, 
de som utgör hälsa enligt den första teorin, kommer man således att finna att 
dessa förmågor är beroende av (eller nedbrytbara till), och ibland t.o.m. iden‐
tiska med, många  (de  flesta) av de delförmågor och dispositioner som utgör 
hälsa enligt den andra teorin. Vi kan slutligen också konstatera att de delför‐
mågor, dispositioner  etc.  som den  andra  teorin  specificerar och definitoriskt 
ser som delar av hälsan, tillsammans skapar en generell holistisk förmåga att 
nå viktiga mål i tillvaron.  
  Låt oss fördjupa oss lite mer i den andra teorin. Vi har sett att för att ha hälsa 
måste  en  individ ha  tillägnat  ett  stort  antal  förmågor och dispositioner, och 
dessutom måste hon kunna använda dessa  (just nu). Det  finns dock ett stort 
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antal  förmågor  som  inte direkt har med hälsan att göra, d.v.s. det ökar  inte 
hälsan att  tillägna sig dem. Vi måste därför skilja mellan hälsorelaterade  för‐
mågor och  icke‐hälsorelaterade  förmågor. Det är alltså endast de  första  som 
hör till hälsan. Dessa skall jag kalla ”basala”. Basala förmågor är de som indi‐
viden har tillägnat sig utan speciell träning. Till dessa hör det som i litteratu‐
ren ofta kallas basala handlingar. En basal handling är en sådan handling som 
innebär att när man utför den så utför man inte samtidigt något annat. Exem‐
pel på basala handlingar är att  lyfta armen, att vrida huvudet, att gripa med 
handen etc. Att öppna fönstret är däremot inte någon basal handling, eftersom 
den kräver andra handlingar för att utföras, som att vrida (handtaget), att skju‐
ta  (fönstret)  ifrån sig  (eller att dra det emot sig), etc. Men de hälsorelaterade 
förmågorna innefattar inte bara basala handlingar utan även något mer kom‐
plexa handlingar och förmågor, som att gå, att springa, att kasta, att lyfta etc. 
Bland de mentala förmågorna och dispositionerna har vi: att minnas, att tänka, 
att koncentrera sig och att kunna uppleva känslor. Några sociala förmågor är 
slutligen, att kunna knyta känslomässiga band, att förstå ett språk, att kunna 
reflektera moraliskt  över  handlingar  och  att  kunna  samarbeta. Dessutom  är 
det nödvändigt att  individen har  tillägnat sig vissa  faktiska egenskaper. Den 
viktigaste egenskapen är att ha en rimligt korrekt bild av verkligheten.7  
  Några förmågor som inte är basala i ovan nämnda bemärkelse, och därmed 
inte  är hälsorelaterade,  är  förmågan  att  läsa,  skriva och  räkna,  förmågan  att 
cykla och att köra bil och förmågan att använda dator eller skriva maskin. Alla 
dessa förmågor kräver speciell träning eller utbildning, liksom de flesta arbe‐
ten. Klart är dock att dessa mer komplexa  förmågor  för sitt utövande  i regel 
kräver en god hälsa. Om man inte kan röra på benen kan man inte cykla, om 
man inte kan koncentrera sig kan man inte läsa, och förstår man inte vad som 
är moraliskt rätt och fel får man svårt att arbeta professionellt med människor. 
De mer komplexa (icke‐hälsorelaterade) förmågorna skall vi här kalla kompe‐
tenser. På den mest  komplexa nivån har  vi  förmågor  som  att  arbeta,  att  ge 
barn en trygg uppväxt eller att utföra någon avancerad hobby. Att ha förmåga 
på denna nivå förutsätter en mängd andra basala och komplexa delförmågor, 
både hälso‐ och icke hälsorelaterade.  
Det är uppenbart att yttre faktorer påverkar individens möjligheter att hand‐

la.  I bägge dessa holistiska hälsoteorier  ingår därför miljön  i definitionen av 
hälsa. Det som är viktigt i sammanhanget är att kunna skilja på olika orsaker 
till varför individen inte kan nå sina mål. Ligger problemet hos individen, t.ex. 
i form av oförmåga, eller är det miljön som förhindrar handling? 

                                              
7 I Tengland 2001 diskuteras ett stort antal hälsorelaterade psykiska förmågor.  
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Miljön måste  här  tolkas  brett  och  innefattar  fysiska,  psykiska  och  sociala 
aspekter. Miljön kan förhindra handlingar på många sätt. En kvinna som inte 
vågar gå ut på kvällarna på grund av risken att bli antastad är begränsad av 
den sociala miljön. Ett barn som inte kan gå i skola eftersom det inte finns nå‐
gon skola är hindrad att nå vissa mål och att utveckla vissa kompetenser. En 
person som inte kan arbeta på grund av arbetslöshet hindras av detta att upp‐
nå viktiga mål  i  livet. Miljön  i dessa exempel utgör ”icke acceptabla omstän‐
digheter” enligt de holistiska hälsoteorierna. Individerna i exemplen kan alltså 
mycket väl ha hälsa trots att de inte kan uppnå sina mål eller utnyttja sina för‐
värvade  förmågor, eftersom det  i dessa  fall är miljön  som hindrar dem  från 
detta. Poängen är att det är bara i relation till en acceptabel miljö vi kan bedö‐
ma  individens förmåga att uppnå vitala mål, eller att använda sina förmågor 
och kompetenser, d.v.s. hennes hälsa.  

Hälsa och arbetsförmåga 

Vilken är nu hälsans relation till arbetsförmågan? Låt oss tillfälligt bortse ifrån 
yttre faktorer som arbetsmiljön, och koncentrera oss på individens egenskaper 
i relation  till en arbetsuppgift. Vi kan  först  fråga oss: har man arbetsförmåga 
om man har god eller full hälsa, d.v.s. är god hälsa tillräcklig för att man skall 
ha arbetsförmåga? Detta skulle möjligen kunna vara  fallet när det gäller helt 
okvalificerade arbeten, t.ex. att sitta i en vaktkur och släppa in och ut männi‐
skor ur en byggnad, eller att arbeta  i en garderob där det enbart gäller att  ta 
emot och lämna ut människors kläder och väskor. Vi talar här om arbeten som 
inte kräver någon form av längre utbildning eller träning, d.v.s. uppgifter man 
förstår efter några minuters instruktioner och lär sig på några timmar eller da‐
gar (men där naturligtvis uppgiften ibland kan tränas upp att göras bättre ef‐
terhand). I dessa fall krävs det inget mer än rimlig hälsa för att man skall kun‐
na sägas ha god arbetsförmåga i relation till uppgiften. Men för de flesta arbe‐
ten är inte god hälsa tillräcklig för att ha arbetsförmåga, eftersom de uppgifter 
som ingår i arbetet kräver mer än några timmars eller några dagars instruktion 
eller  träning. Förutom en  rimlig hälsa krävs det också det  jag här skall kalla 
”yrkesrelaterad  kompetens”,  ”yrkeskompetens”  eller  enbart  ”kompetens”. 
Kompetens  är  icke‐hälsorelaterade  förmågor,  dispositioner  och  andra  egen‐
skaper som individen besitter och som kräver utbildning eller träning. En för‐
sta slutsats är således att full eller god hälsa oftast inte är tillräcklig för att ha 
(god) arbetsförmåga. 
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Vi kan för det andra fråga oss om hälsa är nödvändig för arbetsförmåga, eller 
kan även personer med ohälsa eller som är sjuka ha arbetsförmåga?8 Det ver‐
kar så. En individ kan ha en viss grad av ohälsa (oförmåga) men ändå klara av 
sitt arbete på ett rimligt sätt, så länge oförmågan inte begränsar individens yr‐
kesrelaterade kompetens. En person som stukat foten och har svårt att gå (och 
därmed har nedsatt hälsa) kan många gånger fortfarande sköta sitt arbete, för‐
utsatt  att personen  inte måste  gå mycket  för  att  klara  av  arbetsuppgifterna. 
Likaså kan en person med en vanlig förkylning, vilken tar ner orken hos indi‐
viden, ofta sköta sitt arbete, åtminstone på ett minimalt tillfredsställande sätt, 
givet att orken  inte är nödvändig  för arbetsuppgiften. Vi skall också så små‐
ningom se att man också kan tänka sig att både arbetsuppgifterna och miljön 
är anpassade  till den bristande oförmågan, d.v.s. ohälsan, så att arbetet ändå 
kan utföras.  
Slutsatsen är att  full eller god hälsa  (i  regel) varken är  tillräcklig eller nöd‐

vändig  för  att någon  skall ha  en  specifik  arbetsförmåga.  Samtidigt måste vi 
konstatera att en viss grad av hälsa är nödvändig. Utöver en viss grad av hälsa 
krävs det i de flesta fall någon form av kompetens för att en person skall kun‐
na sägas ha arbetsförmåga, en kompetens som dessutom inte alltid kräver full 
hälsa för att kunna användas. Låt oss titta närmare på begreppet ”kompetens”.  

Kompetens 

Kompetens  är,  som  jag  här  kommer  att  använda  termen,  någonting  utöver 
hälsan (d.v.s. någonting utöver att ha basala förmågor, dispositioner etc.), men 
den är nära kopplad till den. Kompetensen omfattar de förmågor som inte är 
basala  och  som därmed  inte utgör  hälsa. Kompetens  kräver  ett moment  av 
träning eller utbildning, och består således av de  förmågor och dispositioner 
som ”går utöver” hälsan. Att en person har kompetens kommer här att betyda 
att personen har tillägnat sig kunskap om hur man utför, och har den färdig‐
het som krävs  för att utföra, en definierad syssla som kräver speciell  träning 
eller utbildning.  
Kompetensen kan delas upp i två huvudkomponenter, i kunskap och färdig‐

het. Låt oss först göra en distinktion mellan att veta‐att (knowing‐that, s.k. pro‐
positionell kunskap), och att veta‐hur (knowing‐how) (Ryle 1971). Den proposi‐
tionella kunskapen (att veta‐att) är knuten till kompetensen (t.ex. yrkesfärdig‐
heten) på så sätt att man ”teoretiskt” känner  till hur saker och  ting  fungerar 

                                              
8 Det förutsätts redan i lagen att god hälsa inte är nödvändig för att ha arbetsförmåga. Redan det fak‐
tum att man kräver att det är arbetsförmågan som skall vara nedsatt, och  inte enbart hälsan,  för att 
man skall få sjukersättning är ett tecken på detta. 
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och  vad  som måste  göras  för  att  arbetet  skall  genomföras. Att  veta‐hur,  å 
andra  sidan,  innebär  att man har  internaliserat de  tankemässiga och  fysiska 
moment som är nödvändiga för kompetensen i fråga. Denna kunskap är ofta 
sådan att den ”sitter  i  ryggmärgen”, d.v.s. den kräver  ingen ”tankekontroll” 
för att kunna utföras.9 Framför allt, säger Ryle, är veta‐att sekundär  till veta‐
hur, d.v.s. även om veta‐hur rymmer en veta‐att‐aspekt, så är denna veta‐att‐
aspekt inte nödvändig för att veta‐hur. Det är bara novisen som behöver kun‐
skaper av ”teoretisk” art,  inte experten. Kan man köra bil, veta‐hur, så  finns 
det  inte  längre något behov av att kunna redogöra  för den ”teoretiska” kun‐
skapen.  
Detta gäller ”teoretiska” uppgifter lika väl som ”praktiska”, även om instruk‐

tioner om hur man skall lära sig ett yrke kan variera, från i huvudsak teoretis‐
ka till i huvudsak praktiska. En ekonom lika väl som en grävmaskinist måste 
uppnå  veta‐hur‐kunskap,  även  om  det  är  lättare  att  formulera  ekonomens 
kunskap  som veta‐att. Om vi utgår  ifrån Dreyfus och Dreyfus  (1986)  tankar 
om expertkunskap, så kan vi konstatera att vägen från novis till expert handlar 
om att kunskapen blir mindre och mindre ”teoretisk” och ”medveten”, d.v.s. 
handlar mindre och mindre om att följa regler och scheman, och mer och mer 
intuitiv,  d.v.s.  i  denna  väg mot  expertkunskap  (know‐how)  blir  att  veta‐att 
mindre och mindre viktigt och denna del av kunskapen blir en integrerad del 
av personen. Veta‐hur blir således den enda viktiga kunskapen för den som är 
erfaren inom sitt område.  
Låt  oss därför  konstatera  att veta‐hur  är  en  essentiell del  av  kompetensen 

(t.ex. den specifika arbetsförmågan) och att komplexiteten av detta ’hur’ är re‐
laterat  till arbetets art. Vissa yrken kräver en mycket  lång  träning både  i att 
veta‐att och i att veta‐hur, t.ex. att flyga ett jetplan, medan andra kräver förhål‐
landevis lite, t.ex. att sköta en kassaapparat. Men enligt Nordenfelt räcker inte 
detta för att man skall ha kompetens (manuskript).  
Det räcker inte, säger Nordenfelt, att ha en hög grad av veta‐hur kunskap för 

att ha kompetens, utan det krävs, förutom kunskap, också färdighet (skill), vil‐
ket innebär att personen i fråga tränat sin hjärna och kropp på ett sätt som gör 
att  förmågan personen har går utöver det vi kallar kunskap. Kompetens  tar 
därför ofta lång tid att erhålla och kräver i regel mycket träning. Det är också 
något  som  försvinner  långsamt, och då behöver det  inte handla om nedsatt 
hälsa. En person som i sin ungdom kunde spela piano kan ha förlorat kompe‐
tensen om den under  lång  tid  (20‐30  år)  inte underhållits. Men  är personen 
frisk skulle man kunna tänka sig att förmågan skulle kunna tränas upp igen. 

                                              
9 En del av denna  tillhör s.k. ”tyst kunskap” och måste  inte alltid ha erhållits via  (eller  tillsammans 
med) propositionell kunskap.  
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Kompetensen, tänker sig Nordenfelt, försvinner inte när personen är sjuk en 
kortare tid. Men om det inte är kompetensen som försvinner vid tillfällig sjuk‐
dom, vad är det då? Vi måste här, liksom när det gäller hälsan, också lägga till 
det vi kan kalla exekutiv förmåga eller prestationsförmåga, d.v.s. personen måste 
inte bara ha kompetens, utan måste också  i nuet kunna använda den,  för att 
kunna sägas ha arbetsförmåga. En person kan således ha en kompetens men 
tillfälligt vara ur stånd att använda den, som vid sjukdom eller strejk. 
Den arbetsrelaterade kompetensen  innefattar  således både  (arbetsrelaterad) 

veta‐hur (inkluderat veta‐att‐kunskap) och färdighet, och vi har kommit fram 
till att både att ha tillägnat sig kompetens och att kunna använda den är nöd‐
vändigt för att ha arbetsförmåga. Men vilken är nu kompetensens relation till 
hälsa och  till sjukdom?  Jag skall här  i  första hand  fokusera på arbetskompe‐
tens.  

Kompetens, hälsa och sjukdom 

I vilken relation står hälsan och kompetensen? Som alla komplexa  förmågor, 
är den arbetsrelaterade kompetensen avhängig av en viss grad av hälsa.10 De 
basala förmågor och dispositioner människor tillägnat sig ligger till grund för 
kompetenser. Utan att kunna se, gå, minnas eller tänka rationellt är det svårt 
att se att människor kan utföra komplicerade uppgifter, men i vilken grad häl‐
san är nödvändig varierar naturligtvis med uppgifterna och med miljön i vil‐
ken uppgifterna  skall utföras. Även om vi kan utgå  ifrån att kompetens har 
hälsan som grund, kan vi hitta fall av ohälsa som är förenliga med hög kompe‐
tens. I dessa fall påverkar ohälsan i fråga inte arbetskompetensen. En person i 
rullstol kan mycket väl utföra vissa arbeten, likaså en döv person eller en per‐
son med dålig kondition.  
  Man kan alltså förlora delar av hälsan utan att detta påverkar arbetskompe‐
tensen, men gäller också det omvända? Kan man ha  (full) hälsa men nedsatt 
exekutiv kompetens? Detta är svårt att  tro. Det beror på att även om de  för‐
värvade  förmågor  (veta‐hur‐kunskap och  färdighet)  som utgör kompetensen 
inte är hälsorelaterade (så att de utgör hälsa), så är kompetensen beroende av 
hälsa för att existera. En person som kan använda en ordbehandlare (kompe‐
tens) är beroende av att kunna röra sina fingrar (hälsa), en person som manöv‐
rerar  en grävmaskin  (kompetens)  är beroende  av  att kunna koordinera  sina 
lemmar (hälsa) och en person som kan spela en teaterroll (kompetens) är bero‐
ende av att kunna gå, stå, gestikulera, se, prata och minnas (hälsa).  
                                              
10 Här kommer jag, för att inte komplicera frågan, endast att använda mig av en hälsoteori, den före‐
slagen av Brülde och Tengland 2003.  
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Vi har även konstaterat att det att ha hälsa också  innebär att en person kan 
tillägna sig komplexa  förmågor, sådana komplexa  förmågor som människor  i 
kulturen typiskt kan tillägna sig om de får träning. Om en person nu plötsligt 
förlorar  förmågan  att  använda  en  förvärvad  och  befintlig  kompetens  är det 
svårt, eller till och med omöjligt, att se att detta inte samtidigt är en förlust av 
hälsan, eller beror på en förlust av hälsan, eftersom personen (i det ögonblick‐
et) samtidigt förlorat förmågan att tillägna sig kompetensen i fråga. En person 
som plötsligt förlorar förmågan att cykla gör det antagligen därför att hon inte 
längre kan hålla balansen eller koordinera sina lemmar, d.v.s. hon kan varken 
cykla eller lära sig cykla, vilket är en förlust av hälsan. Samma sak med en per‐
son som förlorar förmågan att planera sitt arbete rationellt. Att planera sitt ar‐
bete är en utökning av en allmän förmåga att planera handlingar för att uppnå 
mål, en hälsorelaterad egenskap hos människor, och att kunna öva upp denna 
arbetsrelaterade förmåga är också en del av hälsan. Vi kan därför sluta oss till 
att om kompetensen är nedsatt så är också hälsan det.11 
  Denna slutsats hänger ihop med relationen till sjukdom. Jag har hittills bara i 
korthet konstaterat att sjukdomar är inre tillstånd som typiskt orsakar lidande, 
men de orsakar,  som vi  skall  se,  även oförmåga  (holistisk  funktionsnedsätt‐
ning). Vi har konstaterat att man kan ha kompetens trots en viss grad av ohäl‐
sa, så länge ohälsan inte påverkar kompetensen. Man kan därför också ha en 
sjukdom och ändå ha kompetensen kvar, om den ohälsa som sjukdomen orsa‐
kar inte är en nödvändig förutsättning för kompetensen. En förkylning sätter i 
regel ner en persons kondition, men  inte alla arbeten påverkas nämnvärt av 
detta. En kontorist kan antagligen arbeta trots förkylningen, men knappast en 
professionell  fotbollspelare. De slutsatser vi drog ovan om  relationen mellan 
hälsa och kompetens gör att vi också kan sluta oss till att en sjukdom knappast 
kan påverka kompetensen negativt utan att samtidigt påverka hälsan negativt.  
Detta beror på att  förmågan att utöva kompetensen varken är  logiskt  eller 

kausalt relaterad till hälsan utan är supervenient på den, på så sätt att den är 
beroende av hälsan.12 Hälsan är så att säga inbyggd i kompetensen. På samma 
gång som man  förlorar  förmågan att  lyfta armen  (hälsa)  förlorar man  förmå‐
gan att spela tennis (exekutiv kompetens). Av detta skäl är kompetensen på ett 

                                              
11 Lennart Nordenfelt har argumenterat  för att så  inte alltid är  fallet  (personlig kommunikation). En 
student som ”pluggat” hårt kan ha uppnått en kompetens,  t.ex. att kunna vissa ord  i ett språk som 
försvinner någon vecka efter tentan eller provet. Vi skulle dock inte säga att hälsan samtidigt försäm‐
rats. Jag skulle vilja ifrågasätta att studenten faktiskt har erhållit en kompetens. Ett förslag är att för att 
något skall utgöra kompetens krävs det en viss varaktighet, alternativt att det blivit en integrerad del 
av individens kunskaps/färdighetsmassa. En utveckling av dessa tankar finns det dock inte utrymme 
för här. 
12 Idén är Bengt Brüldes (privat kommunikation).  
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liknande sätt som hälsan relaterad  till sjukdom, d.v.s.  till  inre processer eller 
tillstånd som typiskt nedsätter hälsan.13  
Kompetensen, liksom hälsan, kan således på grund av sjukdom vara reduce‐

rad på flera sätt. Å ena sidan kan individens allmänna förmåga (hälsa) att ut‐
föra arbetsrelaterade uppgifter vara nedsatt,  t.ex. på grund av hög  feber, och 
är den allmänna förmågan (hälsan) nedsatt så är förmågan att använda kom‐
petensen också nedsatt. Å andra sidan kan den vara nedsatt på grund av en 
specifik oförmåga (ohälsa), som när en stukad hand hindrar en pianist från att 
spela piano. Oförmågan kan drabba olika delar av individens repertoar och ge 
olika effekter på den. Den kan vara av fysisk art, som när någon brutit armen 
och  inte  längre kan skriva på datorn, av psykisk art, som när någon  lider av 
depression och  inte  längre  finner  sitt arbete meningsfullt,  eller av  social art, 
som när någon inte vågar tala i en grupp (social fobi). Dessutom kan förmågan 
antingen vara helt borta, som när man på grund av en förlamning inte längre 
kan gå, eller  så kan  förmågan vara nedsatt,  som när orken  tryter så att man 
klarar av färre uppgifter, gör dem sämre eller måste ta fler pauser (Brülde och 
Tengland 2003, s. 213). 
Slutligen, om vi bortser från prestationsförmågan, skulle möjligen kompeten‐

sen som sådan (veta‐hur och färdigheten) kunna försvinna utan att hälsan gör 
det. Vi kan tänka oss att en pilot som pensioneras vid femtiofem års ålder har 
förlorat  sin kompetens  tjugo  år  senare, utan  att detta nödvändigtvis hänger 
samman med  nedsatt  hälsa.  Kompetensen  kräver  underhåll,  d.v.s.  att man 
kontinuerligt håller kompetensen vid  liv. Möjligen tar det  längre tid för kun‐
skap (veta‐hur) att försvinna än för färdighet, om vi här bortser från att tekno‐
login skapar nya arbetssituationer  i vilka äldre kompetens  inte  längre  funge‐
rar.  
Vi har kunnat sluta oss  till att arbetsrelaterad kompetens,  tillsammans med 

exekutiv förmåga (i förhållande till kompetensen), är nödvändig för att ha ar‐
betsförmåga. Men att ha kompetens (tillsammans med den hälsa som är förut‐
sättningen  för kompetensen)  räcker  inte  för  att  individen  skall ha  arbetsför‐
måga. Även om kompetensen (och hälsan) finns, så kan t.ex. miljön vara sådan 
att den  inte  tillåter  individen  att  använda  kompetensen. Maskiner  kan vara 
sönder,  råvaror kan  saknas  och  arbetsplatsen kan vara utsatt  för  ”lock  out” 
eller sönderbombad i ett inbördeskrig. Vi måste alltså föra in miljön, men även 
arbetskraven,  i definitionen, men  låt oss först säga något om motivation eller 
vilja.  

                                              
13 Dessa idéer kräver en djupare analys, något som det inte finns utrymme för här.  
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Motivation och vilja 

Vi har sett att flera författare har tagit upp individens motivation som en del av 
arbetsförmågan  eller  som  en  faktor  som  spelar  in  vid  förklaringar  till  t.ex. 
sjuknärvaro  och  friskfrånvaro.  Det  är  uppenbart  att  det  i  hälsan  finns  en 
grundläggande  (allmän) motivations‐,  vilje‐  eller  vitalitetsaspekt.  Utan  den 
skulle  individen  inte göra någonting alls. Vid  t.ex. depressioner och apatiska 
tillstånd påverkas motivationen negativt, något  som  leder  till passivitet  och 
oföretagsamhet.  I Nordenfelts  holistiska  hälsoteori  är motivation,  eller  vilja, 
betydelsefull som kausalfaktor för all handling. Utan en grundläggande moti‐
vation uppnås inga vitala mål. I den alternativa teorin är den allmänna moti‐
vationen  (viljan eller vitaliteten) en egenskap hos  individen som utgör hälsa, 
eftersom den är exempel på ett basalt tillstånd, d.v.s. något som alla individer i 
samhället typiskt har (i någon grad).  
Men motivationen har andra aspekter. Individen måste  troligen också upp‐

leva någon minimal grad  av glädje,  lycka  eller  livskvalitet  för  att känna  sig 
motiverad att  ta  itu med specifika saker och  ting  i  livet, även arbete. Många 
förklaringsmodeller till arbetsnärvaro och arbetsfrånvaro tar upp motivations‐
faktorn, och det kan  tyckas  rimligt att detta även gäller arbetsförmågan. Ut‐
över en allmän motivationsaspekt kräver arbetsnärvaro, oavsett om detta är en 
frisknärvaro  eller  en  sjuknärvaro,  någonting  extra,  nämligen  en  specifik  ar‐
betsmotivation  (Johansson  och  Lundberg  2004,  2005).  Flera  saker  påverkar 
denna motivation: dels hur personen  trivs med arbetet  som  sådant och med 
arbetsplatsen, arbetskamraterna och  ledningen, dels om personen känner att 
lön och uppskattning står i rimlig proportion till kvalifikationerna för arbetet 
och till resultatet som åstadkoms. Påverkan från allmänna värderingar är här 
också viktig,  t.ex. vilken ”kultur” det  finns  i samhället eller på arbetsplatsen 
kring närvaro och frånvaro på arbetet, framför allt när det gäller sjuknärvaro 
och  friskfrånvaro  (Brülde 2005). En allmän vilja ”att göra  rätt  för  sig” måste 
också  finnas  i detta, något  som  säkert också är  starkt kopplat  till den ”belö‐
ning” arbetet ger. Med andra ord, en person med dålig lön, tråkiga arbetsupp‐
gifter, liten arbetsgemenskap och lågt stöd från kollegor och chefer har antag‐
ligen lägre motivation än någon vars arbete är positivt i några eller alla dessa 
avseenden.  
  Motivationskomponenten  i denna specifika betydelse är således nödvändig 
för frisknärvaro, och i ännu högre grad för sjuknärvaro. Men frågan är om moti‐
vationen  i denna betydelse definitoriskt är en del av arbetsförmågan. Detta är 
mindre sannolikt. Det skulle t.ex.  innebära att de som är hemma  från arbetet 
för att de hellre vill titta på fotbolls‐VM skulle sakna arbetsförmåga, något som 
framstår  som absurt. Utan  tvekan  skulle vi  säga att  en  individ  som  inte vill 
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eller känner sig motiverad att arbeta, utan hellre vill göra något annat, ändå 
har arbetsförmåga. Varken arbetsgivare, försäkringskassa eller allmänhet skul‐
le uppfatta det som rimligt att någon är frånvarande på grund av att hon inte 
har lust att gå till jobbet, än mindre att hon skall få ersättning för det.14 Ett skäl 
till detta är naturligtvis att vi uppfattar det som att arbetsförmågan är  intakt 
och att det är något annat som är fel, att man t.ex. är missnöjd med vad man 
får som kompensation för arbetet i form av lön eller tillfredsställelse. Således, 
bortsett  från  en  grundläggande  hälsorelaterad  vilja  eller motivation,  kan  vi 
inte göra motivationen eller viljan till en del av arbetsförmågan.  

Arbetsuppgiften 

En  förmåga kan  inte  specificeras utan att målen  för arbetet eller de moment 
som skall utföras tas i beaktande, och vi såg i de två hälsoteorierna att hälsan 
antingen  är  en  relation mellan  individens  förmåga,  vitala  mål  och  en  stan‐
dardmiljö, eller en uppsättning förmågor som skall kunna användas i en accep‐
tabel miljö. På liknande sätt måste vi nu fråga oss hur arbetsförmågan är rela‐
terad till arbetsmål eller arbetsmoment. Om målen för den generella hälsan är 
för högt satta, t.ex. att bli astronaut, nobelpristagare och den nya Pavarotti, så 
är det  svårt  att  tro  att  individen  skall kunna uppnå målen. På motsvarande 
sätt kan man inte förvänta sig att individen skall uppnå arbetsmålen om de är 
alltför högt satta. Detta betyder att arbetsförmågan måste relateras  till någon 
norm för vad som skall åstadkommas i relation till den miljö som uppgifterna 
skall utföras i.  
  Men hur  skall man  formulera  arbetsuppgifterna mot vilka  arbetsförmågan 
skall ställas? Följande saker måste preciseras: 1) vilka huvudmål eller resultat 
som  skall uppnås, 2) vilka delmål  eller arbetsmoment  som krävs  för att hu‐
vudmålen skall nås, 3) vilken kvalitet de skall ha, och 4) på vilken  tid dessa 
huvud‐ eller delmål skall nås. Det enklaste vore om man utifrån dessa punkter 
kunde skapa en detaljerad  lista, där vad som  ingår  i arbetet står specificerat, 
antingen i termer av uppgifter eller moment eller i termer av uppfyllda mål.15 
Men hur skall man avgöra vad som skall hamna på listan över arbetsrelate‐

rade uppgifter eller moment? Här har vi några frågor att ta ställning till – först 
vad som skall göras, d.v.s. vilka typer av uppgifter som ingår och vilka huvud‐ 

                                              
14 Bristande motivation innebär inte (i detta fall) sjukdom, så individen skulle ändå inte vara berätti‐
gad till sjukersättning.  
15 Detta  är vad den  amerikanska myndigheten U.S. Dept. of Labor har  försökt  att göra  för mer  än 
12.000 typer av arbeten i DOT (DOT 2006). 
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och delmål  som  skall uppnås, och  sedan  tiden på vilken målen  skall uppnås 
samt kvaliteten i målen.  
Men hur skall man bestämma vad som skall åstadkommas i ett visst arbete? 

Det finns, tycks det mig, två generella tillvägagångssätt för detta. Å ena sidan 
kan man helt enkelt utgå ifrån de faktiska krav som ställs i arbetslivet (se DOT 
2006), och å andra sidan kan man skapa något slags norm för vad som är rim‐
ligt att göra.16 Den första strategin  lider av det problemet att arbetslivets fak‐
tiska krav kanske är högre än vad människor klarar av (utan att bli utslitna). 
Vi ser också idag effekter av ett ”hårdare” arbetsklimat i vilket människor med 
låg generell förmåga slås ut från arbetsmarknaden, eftersom de inte klarar av 
de  arbeten  som  finns  och  s.k.  okvalificerade  arbeten  försvinner  från  arbets‐
marknaden. Givet  faktiska  arbetskrav  skulle  dessa  personer  således  inte  ha 
arbetsförmåga. Det är dock inte troligt att de får sjuk‐ eller aktivitetsersättning, 
eftersom många av dessa personer  inte har någon sjukdom som kan förklara 
arbetsoförmågan. Detta gäller inte den grupp individer som fått sluta sitt tidi‐
gare arbete på grund av sjukdom eller skada och som skulle kunna arbeta med 
annat (okvalificerat) arbete om det fanns ett sådant, men där det inte finns ar‐
bete. Konsekvenserna av att utgå från faktiska arbetskrav skulle behöva utre‐
das, men av utrymmesskäl följer jag endast den andra strategin. 
Denna strategi utgår istället ifrån att vi fastställer normer för vad det är rim‐

ligt att kräva  i ett arbete, oavsett hur kraven  faktiskt ser ut  i arbetslivet.17 En 
person som inte fullt klarar av de krav som ställs inom arbetsmarknaden idag 
skulle  fortfarande kunna ha arbetsförmåga enligt dessa normer. Ett politiskt 
mål  skulle  i  sammanhanget  kunna  vara  att  se  till  att  arbetskraven  faktiskt 
stämmer överens med vad (de flesta) människor klarar av.18 
Vad är det då rimligt att kräva av arbetstagaren i form av målkrav eller upp‐

gifter? Den tid en uppgift skall ta och den kvalitet den skall ha måste antagli‐
gen på ett eller annat sätt utgå ifrån en norm som har den ”typiske” arbetaren 
inom området som utgångspunkt. Att ha arbetsförmåga skulle då innebära att 
individen med den rätta kompetensen (och hälsan) skall kunna klara av upp‐
gifter och mål på ett sätt som personer med samma typ av kompetens typiskt 
klarar av att göra, d.v.s. skall kunna klara av att uppnå de specificerade målen 
med (ungefär) samma kvalitet på (ungefär) samma tid. Jag skulle tro att det är 
detta som ligger bakom Järvholms och Netz tanke om att det i arbetsförmåga 
också  ligger ”att ha en  ’normal’ produktivitet”  (2002,  s. 36).  I vissa yrken är 
                                              
16 Det första förslaget är Bengt Brüldes (privat kommunikation).  
17 En viss överensstämmelse torde ändå råda mellan faktiska krav och en rimlig norm. Detta är det ju 
bl.a. fackets roll att se till. 
18 Ett alternativ vore naturligtvis att ha hårda villkor i arbetslivet, men att låta människor (i dessa yr‐
ken) gå i pension tidigare. 
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dessa jämförelser enkla att göra, eftersom de är i hög grad väldefinierade, t.ex. 
att tapetsera en lägenhet. I andra är det mycket svårare, ibland eftersom målet 
inte alls är möjligt att  tydligt definiera. Två gymnasielärare kan ha helt olika 
sätt att närma sig sitt pedagogiska uppdrag, inte minst som det målet är rela‐
tivt vagt definierat.  
Men att bara  tala om den  typiske arbetaren  räcker  inte, eftersom vi vet att 

personer  kan  skilja  sig  åt  ganska mycket  när det  gäller prestationsförmåga. 
Den varierar ju även över hela yrkeskarriären, t.ex. så minskar den i vissa av‐
seenden vid högre  ålder  (Ilmarinen  2001). Man måste  således  ta hänsyn  till 
den grupp yrkesarbetare som har något  lägre prestationsförmåga än  resten  i 
yrkeskåren. Man måste kanske  tänka  sig  att  arbetsförmåga  i  förhållande  till 
arbetsuppgifter är att (i något relevant avseende) klara av en viss procent (t.ex. 
90%) av vad den typiske arbetaren inom yrket klarar av. Detta gäller framför 
allt  tidsaspekten, d.v.s.  ”produktionstakten”. Nivån på kvaliteten verkar det 
vara  svårare att kompromissa med. Tid och kvalitet  står också  i  relation  till 
varandra. Om varje moment ges mer  tid  ökar  troligen kvaliteten. En  läkare 
som  träffar  tre patienter per  timma  ”producerar” mindre  än  en  som  träffar 
fyra, men ”resultatet” blir antagligen bättre  för patienterna. Man kan kanske 
också tänka sig att ”arbetet” inte ser exakt likadant ut för alla i yrkeskåren, och 
att moment  någon  är  sämre  på  kan  ersättas med moment  vederbörande  är 
bättre på. En tankemodell kan då vara att arbetsnormen är att man kan preste‐
ra 90% (eller någon annan nivå som man fastställer) av vad den typiske arbe‐
taren kan göra av 90% av de arbetsuppgifter som ingår i arbetet (där detta är 
möjligt). 
Att olika individer med samma profession måste jämföras utifrån en gemen‐

sam norm har problematiserats  av  författarna  till SOU‐rapporten Ohälsoför‐
säkringen  (SOU  1997:166).  I  rapporten  hävdar  man  uttryckligen  att 
”[b]edömningen  av nedsättningen görs  i  förhållande  till den person man  är 
och inte i förhållande till en normal person” (ibid., s. 191). Man säger vidare att 
”[e]n persons utbildningsbakgrund,  yrkes‐  och  arbetslivserfarenhet,  kunska‐
per i svenska språket, kulturell bakgrund, den sociala situationen (hemförhål‐
landen, ekonomiska situationen, eventuellt missbruk etc.) är exempel på såda‐
na  individuella faktorer som måste vägas  in vid bedömningen av hur  indivi‐
dens arbetsförmåga påverkas av sjukdomen” (ibid., s. 191). Grundtanken här är 
sympatisk, då den handlar om att man måste  ta hänsyn  till  individers särart 
när man skall bedöma en persons arbetsförmåga. Samtidigt är tanken proble‐
matisk, dels därför att den är oklar (hur tänker man sig t.ex. att personens so‐
ciala  situation  skall  ”vägas  in”  vid  bedömningen  av  arbetsförmågan?),  dels 
därför att det är omöjligt att bedöma arbetsförmågan hos en  individ utan att 
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ha generella normer för vad som ingår i ett arbete. Att fastställa dessa är dess‐
utom omöjligt utan  att undersöka vad  som  är  rimligt att  förvänta  sig  av  en 
”typisk” eller ”normal” person  inom det aktuella yrket  (d.v.s. med den  rele‐
vanta kompetensen).  
Att ha en sådan norm är inte minst viktigt i ett allt hårdare arbetsklimat. An‐

nars kan det vara svårt att hävda att de uppgifter som åläggs en person är för 
krävande eller för omfattande för att vara rimliga. Att ha arbetskrav som sliter 
ut en person i ”förtid” är inte rimligt. Det är därför viktigt i sammanhanget att 
arbetsuppgifterna  (som personen med  arbetsförmåga måste  klara  av) måste 
kunna utföras i samma omfattning under lång tid utan att de orsakar fysisk el‐
ler psykisk sjukdom eller ohälsa hos ”normalpersonen”, d.v.s. de arbetsupp‐
gifter som normalpersonen skall klara av (för att ha arbetsförmåga) måste vara 
sådana  att de  är  hälsomässigt  hållbara på  sikt.  Sedan måste man dessutom 
anta att normen är generös och tillåter avvikelser i någon grad, vad gäller både 
prestation och typer av uppgifter. Detta är troligen vad Ilmarinen menar med 
att  individen bör ha ”reserve capacities”, d.v.s. att  individens ”functional ca‐
pacities should exceed the actual work demands” (Ilmarinen 2001, p. 64).  
Om vi nu lägger till arbetskraven till vår definition kan man tänka sig följan‐

de:  
 

Att ha arbetsförmåga är att ha den kompetens (och prestationsförmåga) och 
(den  för kompetensen nödvändiga grad av) hälsa som krävs  för att utföra 
(x %  av) det  arbete  som  en normal  arbetstagare  (i branschen) kan utföra 
under lång tid (ett helt yrkesliv) utan att slita ut sig.  

 
Som  fullständig definition av arbetsförmåga duger detta emellertid  inte, ef‐

tersom vi fortfarande måste ta in miljöaspekter i definitionen.  

Arbetsmiljö och arbetsorganisation 

I likhet med hälsan måste arbetsförmågan relateras till en miljö, den miljö där 
arbetet skall utföras. De miljöaspekter som kan påverka arbetets utförande är, 
som vi såg, många. De kan vara fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska. 
De  fysiska aspekterna har att göra med att den yttre miljön är sådan att den 
kan stödja eller försvåra de uppgifter som skall utföras. Kvaliteten på maski‐
ner, redskap, råvaror och annat arbetsrelaterat materiel, påverkar arbetet och 
resultatet  av detta. Ljud‐,  ljus‐,  fukt‐  och  temperaturförhållanden kan  stödja 
eller  försvåra  arbetet. Vi har också psykiska och  sociala miljöaspekter, vilka 
tenderar att överlappa. Dåligt stöd från ledningen är, till exempel, en negativ 
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social miljöaspekt, men tar den sig uttryck  i mobbning eller nedvärdering av 
en person så är den sociala miljöaspekten även psykisk, och den har uppenba‐
ra psykiska konsekvenser. Det psykosociala arbetsklimatet har  således också 
positiva eller negativa effekter på arbetet.  
  Här kan vi nu återigen gå två vägar i analysen. Vi kan antingen se miljön som 
en del av arbetsförmågan eller, som de holistiska hälsoteorierna, som en platt‐
form  för handling.  I  första  fallet skulle vi säga att arbetsförmågan är nedsatt 
om en miljöfaktor helt eller delvis hindrar individen från att utföra arbetet på 
ett bra sätt, oavsett om  individens hälsa och kompetens är god. I andra fallet 
skulle vi säga att arbetsförmågan fortfarande är god men att miljön (som platt‐
form för arbetshandlingar) inte är acceptabel. Vilken strategi skall vi välja? Ef‐
tersom  arbetsförmåga  inte  är  något  vardagsbegrepp,  har  vi  inte  här  några 
starka  intuitioner  i någon riktning. Vi kan dock  finna ett  indirekt stöd  för en 
lösning av denna fråga om vi tittar på lagar gällande försäkringar och hur de 
normalt tolkas. 
  Eftersom bristande arbetsförmåga skall ligga till grund för sjukersättning av 
olika slag är det rimligt att utgå  ifrån den andra strategin och placera arbets‐
förmågan hos  individen, men  i  relation  till en acceptabel miljö. Detta är  inte 
någon  självklar  position,  och  språkbruket  ger  oss  bara  en  viss  vägledning. 
Men något  talar åtminstone  för att det verkar mindre  rimligt att  säga att en 
person  förlorat  arbetsförmåga därför  att  en  för  arbetet väsentlig maskin går 
sönder, eller därför att en lockout av arbetare från en arbetsplats, en miljöför‐
ändring, skulle göra att arbetsförmågan var nedsatt. Ett sådant språkbruk (att 
miljön är en del av arbetsförmågan)  skulle naturligtvis  inte  få konsekvensen 
att personen är berättigad  till sjukersättning. Det krävs  ju också sjukdom  för 
det. Trots att det inte är helt självklart, skall vi således här utgå ifrån att arbets‐
förmåga i första hand är något hos individen och att miljön utgör en plattform 
för arbetsrelaterade handlingar.  
Låt oss alltså överföra miljötanken  från hälsoteorierna  till den  teori om ar‐

betsförmåga vi här utvecklar. När vi bedömer en  individs hälsa gör vi det  i 
relation till en miljö som vi uppfattar som acceptabel. Detsamma med arbets‐
förmågan. Att ha arbetsförmåga är att kunna nå (rimliga) arbetsrelaterade mål 
eller  att  kunna  använda  sin  arbetskompetens  när  arbetsmiljön,  den  fysiska, 
psykiska, sociala och organisatoriska, är acceptabel. Att arbetsmiljön är accep‐
tabel innebär att den är sådan att personer som skall utföra arbetet typiskt för‐
väntas kunna klara av de specificerade (rimliga) arbetsuppgifterna i den (även 
långsiktigt), förutsatt att personerna även har kompetensstödjande hälsa.  
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  Vi  skall  återkomma  till  frågan  om  att  (definitoriskt)  införa miljön  i  arbets‐
förmågan när vi diskuterar  funktionshinder  och  arbete,  och visa varför den 
valda strategin inte är självklar. 

Arbetsförmåga 

Med dessa preliminära klargöranden kan vi nu till slut göra ett försök till en 
definition av begreppet arbetsförmåga. Men vi har ännu ett problem att lösa. I 
lagtexterna talas, som vi sett, dels om individens förmåga att utföra sitt norma‐
la arbete eller likvärdigt arbete, dels om ”förvärvsarbete som är normalt före‐
kommande på arbetsmarknaden”. Vi kan sålunda definiera arbetsförmåga på 
två sätt, antingen i relation till det normala arbetet, d.v.s. till individens nuva‐
rande yrke, eller i relation till en mer generell arbetsförmåga som inte är knu‐
ten till det arbete individen har just nu. Det tycks alltså som att vi måste labo‐
rera med två olika arbetsförmågebegrepp. Men inte nog med det, vi har också 
tanken på att arbetsgivaren skall erbjuda ”annat arbete” åt den som inte längre 
kan utföra sitt vanliga arbete på arbetsplatsen. Behöver vi då en tredje defini‐
tion? Det tror jag inte. Vi kan hänföra denna sista kategori till de två föregåen‐
de. Antingen tänker vi oss att ”annat arbete” har liknande kompetenskrav som 
det personen har haft eller är utbildad för, och då omfattas dessa personer av 
det första begreppet. Eller så kan vi tänka oss att ”annat arbete” på arbetsplat‐
sen motsvarar arbete ”tillgängligt på arbetsmarknaden”, och då omfattas de 
av det andra begreppet. 
  Stöd för tanken att det krävs två olika arbetsförmågebegrepp får vi också om 
vi tittar på diskussionen om sjuk‐ eller aktivitetsersättning. Den handlar ibland 
om förlorad arbetsförmåga på grund av kortvarig sjukdom, där personen för‐
väntas  återkomma  till  arbete,  och  ibland  om  långvarig  (eventuellt  kronisk) 
sjukdom  eller permanent  funktionsnedsättning, där  individen  inte  förväntas 
återkomma  till sitt gamla arbete men däremot kan utföra något annat arbete 
och allmänt  förväntas stå  till arbetsmarknadens  förfogande.  I sammanhanget 
kan vi också konstatera att vissa arbeten  försvinner på arbetsmarknaden och 
att det  i dessa  fall blir mindre meningsfullt att  tala om  individens arbetsför‐
måga i relation till ett försvunnet arbete. I dessa senare fall verkar det krävas, 
vilket lagstiftningen också antyder, att arbetsförmågan ibland relateras till mer 
allmänna arbetsuppgifter (tillgängliga på arbetsmarknaden), istället för till det 
egna yrket.  
Vi måste  således  skilja mellan  specifik arbetsförmåga, d.v.s. den  som varje 

arbetstagare har  i  förhållande  till  sitt nuvarande  eller  ”normala”  arbete  (det 
individen är utbildad eller tränad för), och generell arbetsförmåga, som hand‐
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lar om  förmågan de  flesta människor har att utföra något slags arbete  (givet 
någon grad av träning).  
Ett förslag till en definition av specifik arbetsförmåga, den som är relaterad 

till personens yrke eller nuvarande arbete, kan formuleras på följande sätt: 
 

En person P har  (specifik)  full arbetsförmåga omm  (om och endast om) P 
har  den  arbetsspecifika manuella  och  intellektuella  kompetens,  samt  har 
den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra de uppgifter 
och nå de mål (med vissa produktions‐ och kvalitetskrav) som typiskt ingår 
i arbetet (eller som typiskt kan utföras eller nås av någon i yrkeskåren), gi‐
vet att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är accep‐
tabel, d.v.s. är sådan att de flesta i samma yrkeskår (med liknande kompe‐
tens) förväntas klara av uppgifterna i miljön.  

 
En definition av generell arbetsförmåga, d.v.s. den förmåga att arbeta som de 

flesta har oavsett sitt nuvarande yrke, kan formuleras på detta sätt:  
 

En person P har generell full arbetsförmåga om (om och endast om) P  
har den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra  
något slags arbete, arbete som alla (i samma åldersgrupp och med samma 
kön) typiskt skulle kunna utföra efter en kortare träningsperiod, givet att 
den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är acceptabel, 
d.v.s. är sådan att de flesta individer i arbetsför ålder förväntas klara av 
uppgifterna i miljön.  

 
Därmed har vi två kompletterande definitioner som kan användas för olika 

grupper av individer, eller för samma individer vid olika tidpunkter. Klart är 
att de  flesta har arbetsförmåga  i bägge dessa bemärkelser under större delen 
av sina yrkesverksamma  liv, även om de flesta av oss vid en eller annan tid‐
punkt  tillfälligt  får nedsatt arbetsförmåga  (och hälsa). Det  finns dessutom en 
förhållandevis stor grupp som har arbetsförmåga, i en eller i bägge dessa be‐
märkelser, men som är arbetslösa av ett eller annat skäl, t.ex. arbetsbrist eller 
språksvårigheter. Låt mig därför säga några ord om språk och arbetsförmåga. 

Språk och arbetsförmåga 

I definitionen sägs det inte något om att en person måste kunna tala språket i 
landet  för  att  kunna  arbeta,  d.v.s.  för  att  ha  arbetsförmåga.  Frågan  är:  har 
språket någon betydelse för arbetsförmågan? Jag tror att man kan svara så här. 
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Språkkompetens har endast betydelse i den mån språket är nödvändigt för att 
förstå och  för att kunna utföra arbetsuppgifterna som  ingår  i arbetet, och  för 
att kunna förstå och samarbeta med de andra personer på arbetet som är nöd‐
vändiga för att arbetet skall kunna utföras. Därför skulle man kunna säga att 
språkförmåga delvis redan är införlivat i kravet på att ha kompetens och pre‐
stationsförmåga  i  relation  till arbetet  i  fråga. Hur mycket  språkförmåga  som 
krävs kommer att variera mellan arbeten. 
Eftersom det inte är att ha en sjukdom att inte kunna ett språk, så har perso‐

nen (som inte behärskar språket) enligt lagen inte rätt till sjuk‐ eller aktivitets‐
ersättning. Vi förväntar oss emellertid att en person med hälsa, i en ny kultur, 
skall kunna lära sig det nya språket i tillräckligt hög grad för att kunna delta i 
samhälls‐ och arbetslivet  (eftersom detta är en  förmåga som de  flesta männi‐
skor har). Kan inte personen lära sig språket, trots möjligheter och försök, har 
personen någon grad av ohälsa. Huruvida detta kan bedömas vara orsakat av 
sjukdom måste då utredas.  

Miljö‐ och uppgiftsrelativ arbetsförmåga 

De förslag som presenterats ovan verkar rimliga, men ett problem är att vi har 
en grupp människor med olika typer av funktionsnedsättningar och som inte 
uppfyller kraven i definitionen, och därmed inte har (full) arbetsförmåga, men 
som uppenbarligen ändå kan arbeta. De kan arbeta om antingen arbetsuppgif‐
terna eller arbetsmiljön anpassas till funktionsnedsättningen. Visserligen finns 
det en rimlighet i att ha ett arbetsförmågebegrepp som (som vi sett) innefattar 
”normala”  arbetsuppgifter  och  en  acceptabel  arbetsmiljö  som  plattform  för 
arbetsrelaterad handling, men i de fall där  individen  inte kan utföra arbetet  i 
miljön men där miljön (och kanske arbetsuppgifterna) kan ändras för att kom‐
pensera för en arbetsoförmåga, kan detta andra betraktelsesätt ändå ha en po‐
äng. Med andra ord, för denna grupp hade kanske ett arbetsförmågebegrepp 
som innefattade miljön varit att föredra (givet att vi pratar om en ideal miljö).  
Låt oss därför återvända till förslaget att miljön är en del av hälsan. Enligt för‐

slaget ovan om arbetsförmåga, definierad i relation till en acceptabel miljö, där 
normen  ”acceptabel”  är  relaterad  till  majoriteten  av  arbetsstyrkan,  har  en 
funktionshindrad person sällan full arbetsförmåga. Att se miljön som en del av 
arbetsförmågan  är  användbart  i  förhållande  till  funktionshindrade personer, 
där funktionshindret ställer speciella krav på arbetsmiljön och där miljön (eller 
de ändrade arbetsuppgifterna) faktiskt kan kompensera för oförmågan.  
Vi  kan  alltså  skapa  en  specialbetydelse  av  begreppet  ”arbetsförmåga”  för 

denna kategori personer. En person med en funktionsnedsättning skulle kun‐
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na sägas ha arbetsförmåga givet en extra god eller optimal miljö, d.v.s. en miljö 
som kompenserar för funktionshindret. I ett sådant fall verkar det mer rimligt 
att säga att individens arbetsförmåga (tillfälligt) är nedsatt om något i special‐
miljön  slutar  att  fungera,  trots  att  individen  fungerar  som vanligt. Man kan 
naturligtvis ifrågasätta att individen skall ha rätt till sjuk‐ eller aktivitetsersätt‐
ning om miljön inte fungerar optimalt, trots att hon kanske uppfyller kravet på 
sjukdom.19  (Jag  förutsätter här att  individen  ifråga  inte redan har något slags 
sjuk‐ eller handikappersättning eller sjukpension.)  
Fallet har en motsvarighet när det gäller hälsa och ohälsa. En person som är 

kroniskt sjuk, t.ex. i diabetes, kan inte sägas ha full hälsa. Det är endast givet 
att medicinen tillförs som personen kan fungera bra. Samma sak gäller, som vi 
sett, för en funktionshindrad person som behöver ett hjälpmedel för att kunna 
fungera bra. Man skulle  i dessa  fall kunna säga att personen är  i ett hälsolik‐
nande tillstånd så länge vederbörande har mediciner eller andra hjälpmedel. På 
samma sätt skulle vi kunna säga att den funktionshindrade vars arbetsplats på 
ett mer genomgripande sätt måste specialanpassas är i ett arbetsförmågeliknande 
tillstånd (givet anpassningen).  
Det  finns  även  ett  annat  sätt  att  kompensera  för  funktionsnedsättningar, 

nämligen genom att anpassa  själva arbetsuppgifterna. Detta kan naturligtvis 
göras  i  samband med miljöförändringar, men det kan också göras orelaterat 
till detta. Att minska arbetstempot är en enkel sådan åtgärd. Att byta ut vissa 
arbetsuppgifter mot andra är ett annat sätt att kompensera  för ett  funktions‐
hinder. Därför kan man i en specialbetydelse av arbetsförmåga bygga in både 
specialanpassade uppgifter och specialanpassad miljö.  
Låt mig därför införa ytterligare en definition, nämligen av ”miljö‐ och upp‐

giftsrelativ arbetsförmåga”. Denna definition gör miljön och specialanpassade 
arbetsuppgifter till delar av arbetsförmågan. Kan en specialanpassning av mil‐
jön eller av arbetsuppgifterna göra så att en person med kroniskt nedsatt häl‐
sa, t.ex. en funktionsnedsättning, kan arbeta med ett i andra avseenden likvär‐
digt arbete vad gäller kompetens och kvalifikationer, så kan vi hävda att per‐
sonen har ”relativ” arbetsförmåga.  
Vi kan även här tänka oss två typer av situationer som kräver två olika defi‐

nitioner, dels en yrkesspecifik arbetsförmåga, dels en allmän sådan. Dessa kan 
i tur och ordning se ut så här: 
 

En person P har relativ (specifik) arbetsförmåga om (om och endast  
om) P har den arbetsspecifika manuella och intellektuella kompetens,  

                                              
19 Detta problem kanske också talar för den tidigare idén att miljön inte skall vara en del av arbetsför‐
mågan. 
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samt har den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra 
vissa anpassade arbetsuppgifter och nå vissa (till oförmågan) anpassade  
arbetsmål (med vissa produktions‐ och kvalitetskrav), och den fysiska, 
psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är extra god, d.v.s. sådan  
att den så väl som möjligt är anpassad till individens bristande förmåga 
(funktionshinder).  
 
En person P har relativ (generell) arbetsförmåga om P har den fysiska,  
psykiska och sociala hälsa som krävs för utföra något slags (löne)arbete 
(som endast kräver kortare träning), givet att uppgifterna som ingår i  
arbetet är anpassade till individens bristande förmåga, och den fysiska, 
psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är extra god, d.v.s. sådan  
att den så väl som möjligt är anpassad till individens bristande förmåga.  

 
Denna definition tillåter oss att tala om funktionshindrade eller kroniskt sju‐

ka personer med (miljö‐ och uppgiftsrelativ) arbetsförmåga.  
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SJUKDOM 

Det  är  dags  att  lämna  arbetsförmågan  och  titta  lite  närmare  på  begreppet 
”sjukdom”. Som vi sett krävs det att arbetsförmågan är nedsatt på grund av 
sjukdom  för  att  individen  skall ha  rätt  till  sjuk‐  eller  aktivitetsersättning. Vi 
skall  undersöka  dels  vilket  sjukdomsbegrepp  som  lagstiftarna  har  i  åtanke, 
dels vilket sjukdomsbegrepp som det är rimligt att ha i åtanke. Syftet kommer 
alltså att vara dubbelt, på så sätt att det sjukdomsbegrepp som används i lag‐
texter kommer att granskas,  tolkas och kritiseras, samtidigt som det kommer 
att jämföras med den mest rimliga teorin vi finner i litteraturen.  
När  1944  års  socialvårdskommitté  för  första  gången  definierar  begreppet 

”sjukdom” ur  rättslig  synvinkel,  framför man  två versioner  av  sjukdomsbe‐
greppet att ta hänsyn till. Man skriver att den som skall bedöma om sjukdom 
föreligger ”i första hand ha att hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk 
och gängse  läkarvetenskaplig uppfattning är att anse  såsom  sjukdom”  (SOU 
1995:149, s. 214‐215). Dels  får alltså begreppet sjukdom  i dessa sammanhang 
inte avvika från gällande läkarvetenskaplig uppfattning, dels skall sjukdoms‐
begreppet överensstämma med vanligt språkbruk. Men man tolkar också vad 
detta språkbruk  innebär när man fortsätter: ”Med denna utgångspunkt torde 
såsom  sjukdom  kunna  betecknas  varje  onormalt  kropps‐  eller  själstillstånd, 
vilket inte sammanhänger med den normala livsprocessen” (ibid.). Här anser 
man  att  sjukdomar  bör  uppfattas  som  onormala  tillstånd  som  inkräktar  på 
livsprocessen. Som vi skall se överensstämmer detta ganska väl med en etable‐
rad, men på flera punkter problematisk, sjukdomsteori. Kommittén inser dock 
att annat än sjukdomar i snäv bemärkelse kan utgöra legitima skäl för ersätt‐
ning. Man  tillägger  således  att  ”å  andra  sidan  bör  icke  endast  själva  sjuk‐
domsprocessen  såsom  sådan utan  även  en  efter  sjukdomsprocessen kvarstå‐
ende nedsättning eller rubbning av det fysiska eller psykiska tillståndet kunna 
räknas som sjukdom” (ibid.), d.v.s. en kvarstående, kronisk skada (funktions‐
nedsättning) skall också räknas som en sjukdom. Man förordar alltså ett brett 
sjukdomsbegrepp, av typen malady (Nordenfelt 1995), som inte bara innefattar 
sjukdomsprocesser utan även bestående skador (förvärvade funktionsnedsätt‐
ningar) och antagligen även medfödda sådana, s.k. defekter (medfödda funk‐
tionsnedsättningar).20  Detta  verkar  rimligt.  Ett  heltäckande  sjukdomsbegrepp 

                                              
20 Begreppet ”funktionsnedsättning” är ofta vagt, och kan  i olika sammanhang syfta på allt det som 
här kallats processer, skador och defekter. Terminologin är Nordenfelts (1987/1995).  
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måste, inte minst i ett försäkringssammanhang, omfatta alla typer av inre till‐
stånd som hindrar människor från att arbeta, men också från att nå andra vik‐
tiga mål.  
Ett problem med den föreslagna karakteriseringen är att den läkarvetenskap‐

liga uppfattningen och vanligt språkbruk inte nödvändigtvis överensstämmer. 
Å andra sidan kanske man kan tänka sig en disjunktiv definition, där antingen 
den ena uppfattningen eller den andra måste vara uppfylld  för att sjukdom  i 
lagens mening skall föreligga. Att fastställa vad läkarvetenskapen anser är det 
minst svåra; man kan t.ex. utgå ifrån läroböcker eller sjukdomsklassifikationer 
som förekommer inom medicinen (t.ex. ICD‐10 och DSM‐IV). Däremot kan det 
vara problematiskt att fastlägga vardagsbetydelsen, eftersom begreppet verkar 
ha många olika  innebörder. Det medicinska begreppet utgår  i  regel  från  ett 
biologiskt, naturvetenskapligt perspektiv, vilket reducerar hälsa och sjukdom 
till  anatomiska  och  fysiologiska  tillstånd  och  processer, medan  vardagsbe‐
greppet snarare har en antropologisk, holistisk karaktär, som relateras till hur 
individen mår och vad hon kan göra. Denna skillnad representeras av den ofta 
gjorda distinktionen mellan disease och  illness. I sammanhanget blir det omöj‐
ligt att diskutera sjukdom utan att föra in hälsobegreppet, inte minst eftersom 
illness ofta sammanfaller med ohälsa enligt de holistiska teorierna. 
Låt oss börja med  idén att vi bör utgå  ifrån vanligt språkbruk. Här handlar 

det  rimligtvis om  lekmannens  språkbruk. Men det  ställer  till problem, efter‐
som detta språkbruk är både vagt och heterogent. Hur skall vi finna en rimlig 
förståelse av ett oprecist vardagsbegrepp med många olika betydelser? Det är 
svårt att tänka sig att lagstiftarna vill att man skall omfatta allt det som språk‐
bruket  innefattar. Detta  skulle utan  tvivel utvidga de  tillstånd och processer 
som berättigar till sjuk‐ eller aktivitetsersättning.  
För att  lösa problemet måste man precisera vad man menar med begreppet 

sjukdom, göra det mer homogent och visa vilken relation det har till hälsa. Det 
gäller alltså att renodla det, så att de mest ovanliga och orimliga förställningar 
som avspeglas i vardagsföreställningen försvinner. Den rimligaste tolkningen 
av  förslaget  är  denna:  våra  vardagsföreställningar  beträffande  sjukdom  och 
hälsa innehåller vissa gemensamma generella drag, som man vid en noggrann 
analys kan vaska fram. Det är denna vardagsföreställning som avses i lagtex‐
ten, men var finner man den? En hel del teoretiker på området har haft för av‐
sikt att  fånga vardagsbegreppen  (hälsa och sjukdom) men har samtidigt haft 
för avsikt att precisera dem och göra dem användbara både vetenskapligt och i 
praktiska kontexter (Whitbeck 1981, Pörn 1984, Fulford 1989, Nordenfelt 1995, 
Brülde och Tengland 2003). Två av de fyra förslag som skall presenteras nedan 
tillhör denna tradition, t.ex. den tredje teorin där det läkarvetenskapliga sjuk‐
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domsbegreppet  mer  eller  mindre  sammanfaller  med  det  vardagsspråkliga. 
Tanken  är  här  att  även  läkarnas  sjukdomsbegrepp måste  grundas  i  en  var‐
dagsföreställning av vad ohälsa och  sjukdom är. De övriga  två  förslagen  till 
sjukdomsteori (de två första) har en mer biologisk/naturvetenskaplig utgångs‐
punkt. Det sista förslaget, som tillhör den holistiska traditionen, är en teori om 
ohälsa. 
Vi  skall undersöka  tre varianter  av  sjukdomsbegreppet.21  Sjukdomar  är:  1) 

tillstånd  (eller processer)  som  finns på av  läkarvetenskapen uppställda  listor 
över sjukdomar, 2) tillstånd (eller processer) som utgör biologiska eller psyko‐
logiska funktionsnedsättningar och 3) inre (fysiska eller psykiska) tillstånd (el‐
ler  processer)  som  skapar  lidande  och  (holistisk)  funktionsnedsättning. Den 
andra varianten är den  som mest harmonierar med  tanken att  sjukdomar är 
onormala kropps‐ eller själstillstånd, en föreställning som vi fann i socialvårds‐
kommitténs tolkning av sjukdomsbegreppet (SOU 1995:149, s. 214). 
Låt oss diskutera de tre varianternas rimlighet i tur och ordning. 
 

1)  Sjukdomar är de processer och tillstånd hos individen som typiskt före‐
kommer, och som kallas sjukdomar,  i olika medicinska  läroböcker eller 
sjukdomsklassifikationer, exempelvis i ICD‐10 eller DSM‐IV.22  

 
Det  låter onekligen  som att det är en  sådan  teori  som  ligger bakom  social‐

vårdskommitténs förslag. Nackdelen med den är att det inte tillåter människor 
att vara sjukskrivna  för ”nya” sjukdomar, eller  för sjukdom som  tar sig ”nya 
uttryck”, t.ex. utbrändhet, fibromyalgi eller elallergi (se Järvholm och Olofsson 
2002, s. 29). Inte förrän man godkänt ett tillstånd, d.v.s. klassificerat det som en 
sjukdom, kan det  användas  i  sjukskrivningssammanhang. Vi har alltså  först 
problemet med att det kan finnas tillstånd som nedsätter arbetsförmågan, men 
som eftersom de  inte är klassificerade  som  sjukdomar  inte  tillåter  sjukskriv‐
ning. Men det  finns också ett annat, mer  teoretiskt, problem: hur vet  läkarna 
vad som skall finnas med på listan? Vilka kriterier måste ett tillstånd uppfylla 
för att bli klassat som en sjukdom? Det  tycks  finnas  två diametralt olika  för‐
slag: a) att vad som utgör sjukdomar helt är beroende av politiska processer, 
d.v.s.  att vad  som  klassas  som  sjukdom  är helt  arbiträrt  och  beror på  vilka 
grupper som har mest makt och inflytande över dessa frågor, eller, vilket ver‐
kar mycket mer rimligt, b) att man utgår ifrån någon sjukdomsteori som fun‐

                                              
21 Framställningen av teorierna kommer att baseras på Brülde och Tengland 2003, medan kritiken ut‐
går ifrån följande källor: Nordenfelt 1987/1995, Nordenfelt 2001, Nordenfelt 2003 och Brülde och Teng‐
land 2003. 
22 Se t.ex. Järvholm och Olofsson 2002, s. 28. 
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gerar som kriterium på vad som utgör sjukdomar. De två följande förslagen (2 
och 3) uppfyller det senare kravet. Det skall emellertid nämnas att  förslag a) 
har anhängare, dels  eftersom vi  ser att det  ibland  faktiskt  fungerat  så histo‐
riskt,  inte minst  inom psykiatrin (se Kirk och Kutchins 1992), men dels också 
eftersom det  finns  teoretiker som menar att det  inte går att ställa upp en be‐
greppslig teori, eller att man inte ens bör försöka, om vad sjukdom (eller hälsa) 
är  (Juul  Jensen  1985, Hesslow  1993, Khushf  2001). Vi  bortser  emellertid här 
ifrån vad detta skulle innebära, och bedömer de teorier som faktiskt har före‐
slagits.  
Man kan således också utgå ifrån någon mer etablerad och stringent formu‐

lerad sjukdomsteori, d.v.s. en  teori som avser spegla  läkarvetenskapens eller 
hälso‐ och sjukvårdens (explicita och implicita) syn på vad sjukdomar (i bred 
bemärkelse) är, eller borde vara. Två typer av teorier är vanliga: 
 

2)  teorier som säger att sjukdomar är funktionsnedsättningar 
 

3)  teorier  som  säger att  sjukdomar  är  inre  tillstånd  som nedsätter  indivi‐
dens (holistiska) förmåga, samt skapar (hälsorelaterat) lidande.  
 
Teorierna om sjukdomar som funktionsnedsättningar faller under det vi ofta 

kallar  den medicinska modellen,  eller  apparatfelsmodellen  av  sjukdom. De 
utgår ifrån det sjukdomsbegepp som på engelska kallas disease, vilket vill säga 
ett biologiskt, naturvetenskapligt betraktelsesätt. Den  tredje  typen  av  teorier 
skiljer sig från den andra, då den tar fasta på det man på engelska kallar illness. 
Den utgår ifrån individens (holistiska) erfarenheter av sjukdomen, d.v.s. ifrån 
symptom  som  yttrar  sig  som  (subjektivt)  lidande  eller  (holistisk)  funktions‐
nedsättning.  
Låt  oss  betrakta  rimligheten  av  dessa  olika  typer  av  sjukdomsteorier  som 

grund för sjukförsäkring. Vi börjar med typ nummer två, d.v.s. de teorier som 
säger  att  sjukdomar  är  funktionsnedsättningar. Det  finns  två  goda  formule‐
ringar av den. Bägge utgår  ifrån onormala processer  (eller  tillstånd)  i  indivi‐
dens kropp eller psyke,  fast på olika sätt, och bägge visar  (i  linje med  lagens 
krav), var och en på sitt sätt, att dessa inte sammanhänger med ”den normala 
livsprocessen”, d.v.s. de visar vilka negativa konsekvenser  tillstånd måste ha 
för  individen  för  att kunna utgöra  sjukdomar. Den  ena varianten  lyder  i  en 
formulering så här: en sjukdom är en statistisk nedsättning av en  funktionell 
process, eller en  statistisk nedsättning av ett  funktionellt  tillstånd,  i kroppen 
eller i psyket, som samtidigt (i någon grad) nedsätter individens överlevnads‐
förmåga. Några klargöranden: teorin handlar om biologiska och psykologiska 
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funktioner (i form av processer och tillstånd) och tar t.ex. inte alls hänsyn till 
individens upplevelser av sjukdom. Att något är en  funktion betyder att det 
bidrar till ett mål. Målet i fråga är här i första hand överlevnad, d.v.s. tillstån‐
den  som  betraktas  som  sjukdomar måste minska  överlevnadsförmågan  för 
individen som har tillståndet, åtminstone i någon minimal grad. Jag tolkar det‐
ta som att en sjukdom är en  typ av process eller  tillstånd som statistiskt sett 
leder till något kortare liv.23 Inga tillstånd som är normala i en befolkning kan 
alltså vara sjukdomar och  inte heller kan  tillstånd som  inte  typiskt nedsätter 
överlevnaden (i någon minimal grad) vara sjukdomar. 
Teorin  fångar  otvivelaktigt  in många  tillstånd  och processer  som  vi  kallar 

sjukdomar, som cancer, diabetes, astma och stroke, men den  lider av att den 
inte fångar in några av våra mest typiska sjukdomar, t.ex. infektioner (Norden‐
felt 1995). Infektioner beror på en miljöfaktor, antingen ett virus eller en bakte‐
rie. Problemet för teorin är för det första att de reaktioner som  infektioner är 
exempel på inte kan anses vara onormala. Snarare är de den typiska kroppsli‐
ga  reaktionen på miljöfaktorn, d.v.s. nästan alla  som utsätts  för viruset  eller 
bakterien (i tillräckligt stora mängder) reagerar på ungefär samma sätt. Vi ta‐
lar  om  att kroppens  försvarssystem  aktiveras. Eftersom  reaktionen  är  statis‐
tiskt normal kan inte infektioner betraktas som sjukdomar, ett resultat som det 
är svårt att acceptera. Vi kan även konstatera att många  typer av  infektioner 
inte leder till minskad överlevnadsförmåga. De kan t.o.m. vara förutsättningar 
för överlevnad, som när det är viktigt för små barn att utsättas för infektioner 
så att de kan bygga upp ett effektivt  immunförsvar. Att påstå att dessa barn 
inte har någon sjukdom blir en orimlig konsekvens av  teorin. Så  inte heller  i 
denna bemärkelse kan teorin sägas vara tillfredsställande.  
Låt oss övergå till den andra varianten av teori om sjukdom som funktions‐

nedsättning. Den  lyder  i korthet: en  sjukdom är en process eller ett  tillstånd 
hos individen som innebär en nedsättning av en ”naturlig funktion” och som 
samtidigt leder till skada för individen (Wakefield 1992, 1999). Den ena viktiga 
termen här är ”naturlig funktion”. Utan att gå in i detaljer är tanken att männi‐
skan  som  art  genom  evolutionen  erhållit  vissa  inre  (psykiska  eller  fysiska) 
funktioner som hjälpt henne att överleva. Om en sådan funktion är nedsatt har 
individen en sjukdom, förutsatt att denna nedsättning är till skada för perso‐
nen. En  skada är enligt denna  teori något  som är dåligt  för  individen enligt 
den rådande kulturens synsätt.  
Även om denna teori också fångar in mycket av det vi kallar sjukdomar, som 

hjärtinfarkt, cancer, allergi och KOL, har den trots detta vissa brister som gör 
den mindre lämplig som allmän sjukdomsteori. Två kritiska exempel skall här 
                                              
23 Formuleringen är en variant av Christopher Boorses teori (1975, 1977, 1997). 
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anföras (Nordenfelt 2003). Det finns funktioner som vi idag har nytta av som 
individer, men  som  inte är naturliga  funktioner enligt  teorin,  t.ex. att kunna 
(lära sig) läsa, skriva och räkna. Dessa förmågor (eller funktioner) är s.k. exap‐
tationer, vilket innebär att de inte skapats evolutionärt, d.v.s. genom selektion, 
utan de  är utvecklade ur  andra kognitiva  funktioner  som  evolutionärt varit 
gynnsamma för människan. En nedsättning av en sådan (icke‐naturlig) funk‐
tion, t.ex. att kunna (lära sig) läsa eller räkna, kan således inte betraktas som en 
sjukdom  enligt  teorin. Att  teorin på detta  sätt misslyckas med  att  inkludera 
dessa  tillstånd som sjukdomar är problematiskt  för den. Ett andra problema‐
tiskt exempel är att en reaktion som att må  illa och kräkas vid en matförgift‐
ning inte heller kan räknas som en sjukdom, eftersom reaktionen inte kan be‐
traktas som en nedsättning av en naturlig funktion. Snarare är det så att  illa‐
måendet och kräkningarna är en naturlig funktion, d.v.s. något som evolutio‐
närt haft ett överlevnadsvärde. Kroppen försöker göra sig av med det giftiga 
ämnet. Men oavsett detta betraktas  ju dessa tillstånd som typiska sjukdomar, 
vilket  får  till  följd  att  teorin brister  i överensstämmelse med vårt  språkbruk 
(både medicinskt och vardagligt). Om argumenten stämmer, får vi även över‐
ge denna teori.  
Låt oss övergå  till den  tredje  typen av sjukdomsteori.  Jag skall  försöka visa 

att denna teori är mer rimlig än de föregående. En sjukdom skall enligt teorin 
uppfattas  som  ett  inre  (fysiskt  eller psykiskt)  tillstånd  som  typiskt nedsätter 
individens (funktions)förmåga(or) och/eller orsakar lidande hos individen (el‐
ler som typiskt leder till lidande, oförmåga eller förtidig död). Det räcker såle‐
des att  tillståndet  (eller processen) ger upphov  till  tillstånd eller upplevelser 
hos individen som är av illnesstyp för att det skall betraktas som en sjukdom. 
Det kan naturligtvis mycket väl vara så enligt denna teori att många oförmå‐
gor  (holistiska  funktionsnedsättningar)  eller mycket  lidande  faktiskt orsakas 
av statistiskt nedsatta inre funktioner eller av nedsatta ”naturliga funktioner”, 
men det viktiga  är  att de  inte måste  ha  sådana orsaker  för  att betraktas  som 
sjukdomar. Denna  sjukdomsteori omfattar  även  skador och  förvärvade  eller 
medfödda funktionsnedsättningar, eftersom även dessa får betraktas som inre 
(d.v.s.  som  finns  inom  individen). Begreppet  sjukdom här  skiljer  sig  således 
delvis  från normalt  språkbruk. Å andra  sidan  fångar det  in de  tillstånd  som 
det är rimligt att tro att lagen skall omfatta.  
Denna  teori  stödjer  och  tillåter  sjukskrivning  för  tillstånd  som  inte  (ännu) 

finns med i den medicinska nomenklaturen. Däremot utesluter den fortfaran‐
de  sjukskrivning  av  andra orsaker än  sjukdom  (i denna vidare bemärkelse). 
Den  förutsätter ett  inre  tillstånd som nedsätter  förmågan eller skapar  lidande. 
Ibland orsakas ohälsa dock av yttre  faktorer, som vid  traumatiska händelser, 
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kriser eller sorg. Om en nedsättning av arbetsförmågan av sådana skäl skall ge 
sjukpenning, vilket (som vi sett) uppenbarligen redan är praxis, så måste kra‐
vet på  sjukdom ersättas med ett krav på ohälsa  (som nedsätter arbetsförmå‐
gan).  
Låt oss titta på ett  juridiskt exempel och se vilket resultat de olika teorierna 

leder till. Sara Stendahl (2003) beskriver i sin avhandling ett fall där tingsrätten 
i Göteborg nekade  en person  sjukersättning på  grund  av  att  tillståndet  inte 
uppfyllde lagens krav på sjukdom.  
En kvinna i trettioårsåldern fick problem med att arbeta som hotellstäderska 

på grund av värk i händer, nacke och skuldror, och hennes arbetsgivare kunde 
inte finna annat arbete åt henne. Hon genomgick flera behandlingar men blev 
ändå inte bra. Trots detta drog försäkringskassan in hennes sjukpenning. Hon 
överklagade beslutet till tingsrätten men fick avslag på följande grunder:  
 

”[NN] är  sjukskriven  för kronisk  smärta  i handleder och  smärtsyndrom  i 
nacke och  skuldror. Det  finns  ingen medicinsk  förklaring  till hennes pro‐
blem. Den undersökning som gjordes visar att hon har en oklar medicinsk 
status i nacke/arm och hand och att hon behöver ortopedisk sjukgymnastik. 
Bortsett  från detta har hon  först och  främst  sociala och psykologiska pro‐
blem, som dåliga kunskaper i svenska språket så väl som ångest och oför‐
måga. Trots att hennes  förmåga att arbeta har bedömts vara obefintlig är 
det rättens åsikt att det som dominerar bilden, och som verkar vara huvud‐
orsaken  till  oförmågan,  är  de  sociala  komplikationerna.  Enligt  lagen  kan 
dessa omständigheter inte tas med i bedömningen. Försäkringskassan kom 
därför  till rätt slutsats när de nekade  [NN] sjukpenning  (Stendahl 2003, s. 
36, min översättning).” 

 
Den  tolkning av sjukdomsbegreppet som  tingsrätten använder sig av över‐

ensstämmer med de två första sjukdomsteorierna vi tittade på, och kritiserade. 
Dels har kvinnan  inte någon väldefinierad sjukdom enligt gängse nomenkla‐
tur, dels hittar  läkarna  som undersökt henne  inte någon  inre  funktionsned‐
sättning. Om detta  stämmer,  är hon  enligt dessa  tolkningar  av  sjukdomsbe‐
greppet  inte berättigad  till sjukersättning. Det är emellertid  inte självklart att 
det är dessa  tolkningar  som  rättsinstansen  skall göra. Enligt den  tredje  tolk‐
ningen  av  sjukdomsbegreppet  (presenterat  ovan)  har  kvinnan  en  sjukdom. 
Hon har uppenbarligen allvarlig smärta och därför även en oförmåga att utfö‐
ra vissa handlingar. Hon har dessutom ångest. Detta utgör ohälsa, men efter‐
som man ändå får tro att orsaken till detta ligger inom henne, d.v.s. är en del 
av  henne,  så  har  hon  också  en  sjukdom. Att  hon  därmed  har  en  sjukdom 
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stämmer, skulle jag tro, också väl överens med ett vardagsspråkligt sjukdoms‐
begrepp, där smärta och oförmåga uppfattas som sjukdom (i vid bemärkelse). 
Därför är det tveksamt om rättens tolkning är rimlig, detta oavsett om kvinnan 
har språksvårigheter och sociala problem eller ej.  
Rätten gör för övrigt följande allvarliga feltolkning av lagen. Ingenstans sägs 

det  i  lagen något om  (tillåtna) orsaker  till sjukdom, d.v.s. uppfyller man kra‐
ven på att ha en sjukdom  i  lagens mening så skall man ha ersättning oavsett 
vad sjukdomen har haft för orsaker eller ursprung. Att då påpeka att ”huvudorsa‐
ken  till  oförmågan,  är  de  social  komplikationerna”  är  således  irrelevant  (så 
länge oförmågan upprätthålls av något  inom  individen), och att avkunna en 
dom på dessa grunder är felaktigt.  

Ohälsa som krav för sjukskrivning 

En följd av att det krävs en sjukdom för att bli sjukskriven är att man inte kan 
sjukskriva sig för ohälsoproblem som inte är sjukdomsrelaterade i den anförda 
bemärkelsen,  t.ex.  ”livskvalitetsrelaterade” problem. Detta kan  ses  som pro‐
blematiskt, eftersom individer då och då i livet drabbas av ohälsa på grund av 
livskriser, trauman och  liknande allvarliga problem, d.v.s. tillstånd (orsakade 
av yttre händelser) som nedsätter hälsan utan att vara sjukdomar, men då inte 
skulle ha rätt att sjukskriva sig.  
Som har framgått har detta under åren uppmärksammats, och praxis har för‐

ändrats. Olika utredningar förslår att sorg och andra livskriser skall berättiga 
individen till sjukersättning. Vi kan notera att man i SOU‐rapporten 1995:149 
talar om en allmän ohälsoförsäkring. Den är tänkt att omfatta alla ersättningsfall 
där arbetsförmågan är nedsatt till följd av sjukdom, skada eller funktionshin‐
der. Frågan  är  dock  om man  gått  tillräckligt  långt  i  denna  omformulering. 
Tillägget skada och funktionshinder är självklara delar av ett brett sjukdoms‐
begrepp, och vi kan också notera att  författarna  fortfarande påpekar att ”för‐
säkringsersättning  bör  baseras  på  medicinska  kriterier”  (SOU.1995:  149,  s. 
228). Det är således uppenbart att man här trots allt inte har haft någon ohälso‐
teori  som  grund  för  sina  slutsatser. Däremot  såg  vi  att  författarna  till  SOU 
1988:41 antydde en mer radikal förändring, där man menade att andra orsaker 
än sjukdom som leder till nedsatt psykisk eller fysisk prestationsförmåga skulle be‐
rättiga till sjukersättning. Ett exempel på ett sådant tillstånd är livskriser. Detta 
förslag  ligger mycket nära den syn på ohälsa som  tidigare presenterats  i  tex‐
ten.  
En möjlighet vore således att överge sjukdom som grund  för sjukskrivning 

och istället fokusera på ohälsa. Vi har redan tittat på de vanligaste hälsoteori‐



Sjukdom 

  42 

erna. Ohälsa, som vi såg,  innebär  i första hand holistisk oförmåga eller funk‐
tionsnedsättning,  t.ex.  att  inte kunna gå,  att  inte kunna  lyfta  armen  eller  att 
inte kunna koncentrera  sig. Men  även  lidandet,  t.ex.  i  form  av  smärta, värk 
eller depression, spelar en viktig roll, inte minst som orsaksfaktor till oförmå‐
gan. Fördelen med att utgå  ifrån ohälsa är att vi slipper bry oss om att göra 
distinktionen mellan ohälsa orsakad av sjukdom och ohälsa orsakad av andra 
saker, t.ex. av sorg, trauman eller livskriser. Sjukdom är ju för övrigt ändå den 
vanligaste orsaken till ohälsa.  
Om vi nu tittar på fallet som är beskrivet ovan utifrån ett ohälsoperspektiv, 

följer det att kvinnan skall ha sjukersättning. Smärtan, och den oförmåga den 
skapar, utgör, som vi sett, ohälsa, oavsett om den orsakas av sjukdom eller ej.  
Vad skulle en ändring från krav på sjukdom till krav på ohälsa innebära, och 

vilka  risker kan det  finnas med detta? En viktig  skillnad är  att  läkaren  som 
sjukskriver (av sjukskrivningsskäl) nu endast behöver fokusera på om det inre 
tillståndet är allvarligt nog att nedsätta arbetsförmågan. Vad orsaken är, är för 
detta  syfte  inte  viktigt. Däremot  är detta  naturligtvis mycket  viktigt  för  be‐
handling och för rehabilitering. En sorgereaktion kräver helt andra åtgärder än 
kronisk  värk  i  axlarna.  Detta  förhållningssätt  skulle  dessutom  passa  bättre 
med rådande praxis, där sorgereaktioner, trauman och trötthetstillstånd redan 
är  legitima orsaker  till  sjukskrivning  (Riksförsäkringsverket 1998). Dessutom 
behöver man inte utöka sjukdomsbegreppet till att omfatta andra tillstånd som 
skador, defekter och funktionsnedsättningar, eftersom de i sig antingen utgör 
vanliga orsaker till ohälsa (d.v.s. oförmåga eller prestationsnedsättning), eller 
till och med utgör ohälsa (funktionsnedsättning och oförmåga kan ju användas 
synonymt ibland).  
Den eventuella nackdelen är att ersättning skulle kunna tänkas utgå till nya 

grupper av patienter, eller nya typer av tillstånd. Om sorg på grund av döds‐
fall kan ge rätt till sjukskrivning, kanske man kan hävda att sorg på grund av 
olycklig  kärlek  också  skall  göra  det.  Det  nuvarande  ”biomedicinska”  sjuk‐
domsbegreppet  försöker  upprätthålla  en  objektivitet  i  frågan.  Frågan  är  om 
detta går. För det första är sjukdomsbegreppet i grunden värdeladdat; som jag 
visat är den mest rimliga sjukdomsteorin grundad på värdeladdade begrepp 
som  ”lidande”  och  ”oförmåga”. För det  andra,  oavsett  orsak  (sjukdom  eller 
inte), är  ju den viktiga  frågan om personen har arbetsförmåga  eller  ej, och  i 
vilken grad. Det är ju trots allt så att en person som har stora ”yttre” problem 
och är olycklig över detta oftast kan arbeta, och kan hon det  inte så bör hon 
vara berättigade till sjukersättning. Den svåra frågan är naturligtvis vem som 
skall bedöma detta. Det finns uppenbarligen något slags trygghet för läkaren 
och försäkringskassan i att kunna luta sig mot etablerade sjukdomsklassifika‐
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tioner vid bedömningar av sjukdom. Men som vi vet råder det även idag osä‐
kerhet kring vissa tillstånd, t.ex. rena symptomdiagnoser som fibromyalgi och 
kroniskt trötthetssyndrom. 
Man måste  således  fråga  sig om vi har  skäl att  tro  att  en ohälsoförsäkring 

skulle vara mer oklar och svåranvänd eller att den skulle ”missbrukas” mer än 
en försäkring som kräver sjukdom  i den föreslagna bemärkelsen, där sjukdo‐
mar är inre tillstånd eller processer som typiskt nedsätter individers förmågor 
och skapar lidande. Klart är att en försäkring baserad på sjukdom i något slags 
objektiv bemärkelse inte fungerar och att ett sjukdomsbegrepp som innefattar 
tillstånd som klassificerats som sjukdomar i manualer av olika slag egentligen 
inte löst problemet, eftersom det saknas tydliga kriterier för vad som skall ingå 
i dessa manualer.24  

Andra (tänkbara) legitima skäl till sjukfrånvaro med ersätt‐
ning 

Slutligen kan vi konstatera att det  finns  flera andra  tänkbara skäl  till  rätt  till 
sjukersättning (av olika slag), förutom nedsättning av arbetsförmåga på grund 
av sjukdom. Några av dessa omfattas av lagen. Westerhäll (1983, 1997) påpe‐
kar att det  inte enbart är när  individen är oförmögen att arbeta på grund av 
sjukdom  (funktionsnedsättning eller annan ohälsa) som personen har rätt  till 
sjukskrivning, utan också när individen på grund av rådande behandling inte 
har möjlighet att arbeta  (Lag om allmän  försäkring 1962:381, § 7b). Personen 
skulle  alltså kunna  arbeta  trots  sjukdomen, men  är  förhindrad på grund  av 
behandling. Till detta hör bl.a. undersökningar, konkret medicinsk behandling 
(t.ex. operationer) och  sjukgymnastik. Här kan  även  inkluderas donatorsun‐
dersökningar  och  undersökningar  eller medverkan  vid  in‐vitro‐fertilisering 
(SOU 1988: 41). Men inte heller detta uttömmer alla rimliga skäl för sjukskriv‐
ning eller sjukfrånvaro. Man kan först konstatera att den behandling som läka‐
re  rekommenderar  ibland  enbart  består  av  vila  och  återhämtning,  antingen 
därför att individen inte skall bli sämre eller därför att individen fortare skall 
bli frisk. Så trots att individen kan arbeta bedöms det långsiktigt vara bättre att 
individen är frånvarande från arbetet.  
Ett annat skäl  till  frånvaro  (som delvis hör  ihop med det ovanstående) kan 

vara smittrisk.25 Detta gäller  framför allt allvarliga  typer av sjukdomar, även 
om nog många arbetsplatser skulle fungera bättre om en person med en vanlig 
                                              
24 Vi kan emellertid notera att man i DSM‐IV formulerar kriterier för vad som skall anses vara en psy‐
kisk ”störning”. 
25 I t.ex. slakterinäringen är detta extra viktigt. 
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förkylning eller en mildare influensa stannade hemma och tog hand om den. 
Vi  har  alltså  inte  bara  individen  och  individens  tillfrisknande  att  tänka  på, 
utan även kollegor och samhället  i stort. Detta är extra  relevant att  tänka på 
idag, då man fruktar att viruset som orsakar den s.k. fågelinfluensan skall mu‐
tera och börja  smitta mellan människor. Vi  ser exempel  i dagspressen på att 
man ibland stänger dagis och skolor och skickar hem barnen, inte därför att de 
är sjuka, utan därför att de  inte skall bli sjuka och sprida en eventuell smitta 
vidare.  
Psykisk ohälsa av vissa slag, där arbetsförmågan är mer eller mindre intakt, 

kan möjligen också ses som ett legitimt skäl till rätt till sjukersättning. En ”milt 
manisk”  person  skulle  kanske,  trots  att  hon  har  god  arbetsförmåga,  kunna 
ställa till en hel del problem på en arbetsplats, d.v.s. skapa ohälsa för andra.  
Det  finns dessutom  tillstånd som  ibland klassas som sjukdom, även om de 

inte alltid  faller under någon  (mer stringent  formulerad) sjukdomsteori,  t.ex. 
alkoholism och narkotikamissbruk. Om dessa tillstånd är sjukdomar, så borde 
de vara  skäl  till  sjukersättning när de orsakar arbetsoförmåga.  Järvholm och 
Netz kommer till en annan slutsats. Visserligen har en person som missbrukar 
alkohol  inte  full arbetsförmåga, säger man, men arbetsförmågan är  inte ned‐
satt av medicinska skäl (2005, s. 39). Frågan är om argumentationen håller. Ett 
tillstånd som klassas som sjukdom torde utgöra det lagstiftarna kallar ”medi‐
cinska  skäl”.  Frågan  avgörs  således  av  vilket  sjukdomsbegrepp  vi  omfattar, 
och om alkoholism är en sjukdom (enligt någon rimlig teori), och den dessut‐
om nedsätter arbetsförmågan, så har personen rätt till sjukersättning.26  
 

                                              
26 Jag vill tacka Lennart Nordenfelt, Kerstin Ekberg, Bengt Brülde och seminariedeltagarna vid RAR, 
där  texten diskuterades,  för värdefulla synpunkter på en  tidigare version av detta arbete. Dessutom 
vill jag tacka Katarina Graah‐Hagelbäck för språkgranskning och korrekturläsning. 
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