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 5. 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker rättsdogmatiskt EU-domstolens tolkning av begreppen 

”funktionshinder” och professional life, samt hur dessa två begrepp relaterar till 

varandra i bedömningen huruvida ett funktionhinder föreligger eller inte. Här 

undersöks EU-målen Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z och Kaltoft. 

Dessa mål har varit uppe i EU-domstolen där nationella rättsinsanser begärt 

förhandsavgörande från EU-domstolen om hur begreppet ”funktionshinder” 

och/eller likabehandlingsdirektivet 2000/78/EG bör tolkas. Denna uppsats ger 

även en överblick om hur funktionhinder har definierats i FN-konventionen, 

International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF) samt EU:s 

fördrag och direktiv. Begreppet professional life utreds med vägledning från EU-

domstolen eftersom det ännu inte finns någon doktrin på området. Det finns dock 

mycket litteratur på området funktionshinder som den här uppsatsen använder sig 

av men eftersom inriktningen funktionhinder och professional life är så specifikt 

utgår analysen huvudsakligen från EU-domstolens rättspraxis.    

 

 

Nyckelord: Funktionshinder, Funktionsnedsättning, Professional Life, Direktiv 

2000/78, Diskriminering 
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Summary in English 

This essay examines, by legal dogmatic method, the European Court of Justice’s 

interpretation of the two terms “disability” and “professional life”, and how these 

concepts relate to one another in deciding whether a disability is present or not. 

The EU-cases studied in this essay are Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z 

and Kaltoft. These cases resulted from national courts requesting preliminary 

ruling on how “disability” and/or directive 2000/78/EC should be interpreted. 

This essay also establishes guidelines on how disability has been defined by the 

UN Convention, The International Classification of Functioning, Disabilty and 

Health (ICF) and the treaties and directives of the European Union. The concept 

of “professional life” is explored through how it has been discussed in the 

European Court of Justice, since there are no, as of yet, explanatory literature on 

the subject. There is, however, extensive literature on the subject of disability, 

which this essay also has taken into account, but the analysis is predominately 

derived from the EU-cases because of the fact that the direction of this essay is so 

particular. 

 

 

Keywords: Disability, Professional life, Directive 2000/78, Discrimination 
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Förkortningar 

C- Case (mål) 

CRPD Convention of the Rights of People with Disabilities 

DS Departementserien 

EU Europeiska unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

FN Förenta nationerna 

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 

WHO World Health Organization 
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1. Inledning 

1.1 Ämne | Bakgrund 

 

Funktionshinder har olika innebörd beroende på var, eller hos vem du söker 

svaret. Det är ett problematiskt begrepp som kan få större konsekvenser än vad 

som kan förmodas. Idag är det ungefär en sjättedel av unionsländernas 

sammantagna arbetskraft som har, vad som kan anses vara, ett funktionshinder 

vilket utgör en betydande minoritet.
1
 Frågan om vad EU-domstolen då anser vara 

ett funktionshinder har en stor betydelse för Europeiska unionens arbetsliv 

eftersom det omfattar så pass många människor. Detta inte bara de som själva har 

ett funktionhinder utan även de som kan tänkas ha ett funktionhinder, samt 

arbetsgivare med funktionshindrade som anställda. Sverige är sedan den 1 januari 

1995 anslutna till Europeiska unionen och EES-avtalet
2
, och i ett flertal fall har 

medlemsländer ansökt om förhandsavgörande om hur begreppet ska tolkas och 

vilka personer som omfattas av detta. EU-domstolen är den avgörande uttolkaren 

av begreppet så därför är det på denna unionsrätt jag väljer att fokusera uppsatsen.  

EU-domstolen sluter sig till FN-konventionens mening att funktionshinder är ett 

”begrepp under utveckling”.
3
 Jag anser att detta, i sig, inte är en definition som 

ger oss tillräcklig ledning i att utreda begreppet även om det kan anses vara en 

förnuftig princip att utgå ifrån.  Eftersom uppsatsen är begränsad till 

arbetsmarknaden kommer även begreppet professional life att studeras. Jag 

använder mig av detta begrepp då detta är det uttryck som används i samtliga 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm. 

2
 Seth, Torsten (2009) s. 105. 

3
 DS 2008:23, s 25. 
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engelska versioner av de EU-mål jag studerat. De svenska översättningarna av 

domarna har ett mer splittrat ordval som för det mesta använder ordet ”arbetsliv”. 

Jag anser dock att detta ord inte har samma inkluderande innebörd som 

professional life, men detta återkommer jag till senare i avsnitt 3. 

Sedan målet Chacón Navas har EU-domstolen ett flertal gånger ställts inför 

frågan om hur begreppet funktionshinder ska tolkas; olika generaladvokater har 

diskuterat detta grundligt vilket också påverkat domstolens praxis på ett mycket 

intressant sätt som vi kommer titta närmare på längre fram i den här uppsatsen.  

Även om denna uppsats mest strävar efter att vara en allmän diskussion är det min 

förhoppning att det kommer att bli en informationsrik lägesrapport och 

kartläggning som kan tjäna som ett diskussionsunderlag för hur funktionshinder 

kan komma att bedömas i framtiden enligt EU-domstolen.  

 

 

1.2 Syfte/frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och utreda hur EU-domstolen tolkar 

begreppen funktionshinder och professional life, samt hur dessa två begrepp 

hänger ihop i tillämpningen av direktiv 2000/78/EG med avseende på förbudet 

mot diskriminering på grund av funktionshinder.  

Jag avser i min genomgång av olika definitioner av funktionshinder att gå in på 

både FN-konventionen och EU-lagstiftning. Vad som här är viktigt att nämna är 

att det finns vissa normhierarkiska motsättningar mellan dessa två instanser.  FN-

konventionen avser ett mer heltäckande område än EU eftersom funktionshinder 

här sätts i relation till hela samhället. EU:s fördrag och direktiv koncentrerar sig 

på rörlighet och arbetsliv och saknar för närvarande kompetensen att avgöra på 

fler områden.
4
 I min introducerande genomgång av begreppet professional life 

kommer jag enbart att undersöka begreppet med utgångspunkt i EU-domstolens 

praxis. 

                                                 
4
 EU-fördraget efter konsolidering av Lissabonfördraget. 
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Frågeställningar: 

 Vad är EU-domstolens tolkning av begreppen ”funktionshinder” och 

professional life? 

 På vilket sätt förhåller sig dessa två begrepp till varandra i EU-domstolens 

avgöranden huruvida det förekommer diskriminering på grund av 

funktionshinder? 

 

 

1.3 Metod material, och avgränsningar 

 

I denna uppsats kommer jag använda mig av traditionell rättsdogmatisk metod, 

vilken utgår från principen att studera allmänt de accepterade rättskällor som på 

bästa sätt kan besvara ens frågeställningar.
5
 Jag kommer gå igenom vad som står i 

EU:s fördrag, direktiv, rättspraxis samt FN-konventionen och World Health 

Organization (WHO). Även om WHO inte är en rättskälla i sig så är den ändå en 

tongivande uttolkare av begreppet funktionshinder och av denna anledning har jag 

valt att även titta närmare på hur WHO-modellen ICF definierar begreppet 

funktionshinder. 

Som Jan Kleineman skriver i kapitel 2 ”Rättsdogmatisk metod” i antologin 

Juridisk Metodlära gäller det inom den rättsdogmtiska metoden att lägga stor vikt 

vid analysen. En rättsdogmatisk analys handlar om att noggrant undersöka de 

olika delarna i rättkälleläran så att slutresultatet kan antas spegla innehållet i 

gällande rätt.
6
 Den rättsdogmatiska metoden tar avstånd från andra metoder som 

söker svar på sina frågeställningar genom t.ex. intervjuer och empiriska 

                                                 
5
 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (2013) s.21. 

6
 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (2013) s. 26. samt Ventegodt Liisberg, Maria (2011)  s. 6. 
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undersökningar.
7
 I denna metod utgör istället, som Andreas Inghammar även 

beskriver det, rättsreglerna själva ”empirin”.
8
 

Rättsdogmatiken utgår nästan alltid från en konkret problemformulering och 

ställer höga krav på väl utformade frågeställningar.
9
 Detta har jag också försökt 

göra efter bästa förmåga. Ett av problemen med den rättsdogmatiska metoden är 

att den innebär att kunna diskutera värderingar. Det har kritiserats att denna 

aspekt gör den rättsdogmatiska metoden till ett ovetenskapligt tillvägagångssätt, 

men som Kleineman och Sandgren menar sluter även jag mig till att en 

rättsdogmatisk metod i slutändan kan ge grogrund för kritik av rättsläget och 

föreslå förändringar, vilket jag hoppas på att kunna göra.
 10

 

I denna uppsats ställer själva ämnet krav på tolkning. En del forskare betecknar 

även rättsdogmatiska metoden såsom hermeneutisk då det mer eller mindre 

handlar om klassisk tolkningslära.
11

 Detta kommer jag göra mot bakgrund av min 

vetskap om rättskällornas relevans, t.ex. min vetskap om hur FN-konventionens 

relation till likabehandlingsdirektivet och den vikt som generaladvokaterna har i 

förhållande till EU-domstolens eget avgörande. 

Eftersom denna uppsats tar sikte på EU-domstolen ställer detta krav på att även gå 

in på EU-rättslig metod, vilket kan beskrivas som ett tillvägagångssätt att hantera 

EU-rättsliga källor.
12

 Enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF), artikel 288 är EU:s bindande rättsakter indelade i förordningar, direktiv 

och beslut.
13

 Beslut är riktade åt medlemsstat eller enskilt rättsubjekt. De är 

”bindande i alla delar för dem de är riktade till” och utfärdas av EU-domstolen.
14

 

EU-domstolen tillämpar olika tolkningsmetoder beroende på det mål den ställs 

inför, men den metod som huvudsakligen tillämpas och som domstolen är mest 

                                                 
7
 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (2013) s. 29. 

8
 Inghammar, Andreas (2007) s. 33. 

9
 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (2013) s. 23. 

10
 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (2013) s. 23, samt Sandgren, Claes (2007) s 53. 

11
 Kellgren, Jan, Holm, Anders (2007) s. 45f. 

12
 Kellgren, Jan, Holm, Anders (2007) s. 109. 

13
 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (2011)  s. 177. 

14
 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (2011)  s. 185. 
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känd för är den teleologiska: ändamålsinriktade lagtolkningsmetoden.
15

 Denna 

metod kan enligt Hettne och Otken Eriksson anses fylla tre syften:  

 ”Främja det syfte som eftersträvas med en viss bestämmelse;  

 Motverka orimliga konsekvenser som kan bli följden av en bokstavstrogen tolkning; 

 Fylla ut luckor som annars skulle finnas i unionsrätten”.
16

 

Det är även värt att nämna att EU-domstolen biträds av generaladvokater vars 

förslag till avgörande inte är en rättskälla förrän den styrks av EU-domstolen, och 

får endast ses som vägledande i en viss fråga.
17

 Det är ofta nödvändigt att studera 

detta ändå i syfte att tillgodogöra sig den fulla beskrivningen av målets samtliga 

aspekter samt parternas fulla argumentation.
18

 EU-domstolen dömer inte heller 

formellt i själva målet uttalar sig bara om hur EU-rätten ska tolkas i ett visst 

hänseende. Det går heller inte att överklaga ett avgörande från EU-domstolen.
19

 

Den litteratur jag använder mig av i den här uppsatsen har jag valt ut på grundval 

av dess relevans. Fem av de böcker jag använder mig av publicerades innan 2008 

men jag anser ändå att jag använt dem rätt i deras respektive sammanhang. 

Literaturen är på både engelska och svenska och den engelska använder ordet 

disability där den svenska litteraturen huvudsakligen använder ”funktionshinder”. 

Jag har emellertid gjort den bedömningen att dessa två ord motsvarar varandra i 

fråga om innebörd. Jag har valt böcker enbart på engelska och svenska eftersom 

det är de språk jag behärskar till den grad att missförstånd och feltolkningar kan 

undvikas. Jag anser även att doktrinen jag använder, oberoende av vilket 

originalspråk den skrevs på, är relevant då den i huvudsak inriktar sig på den 

Europeiska unionen. 

Det är här av vikt att poängtera eventuella ämnen och problem som inte tas upp i 

den litteratur jag valt.
20

 Den enda brist jag ser i litteraturen är att den inte är helt 

dagsfärsk, och den går inte i någon konkret mening in på vare sig professional life 

eller hur funktionshinder ska förstås i relation till professional life. Detta ser jag 

                                                 
15

 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (2011)  s. 168. 
16

 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (2011)  s. 168. 
17

 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (2011) s. 117. 
18

 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida (2011) s. 118. 
19

 Gellner, Lars, Sydolf, Lars (2005) s. 312. 
20

 Sandgren, Claes (2007) s. 52. 
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dock som ännu en anledning till varför denna uppsats är så pass betydelsefull 

eftersom den tar sig an just denna problematik på ett, förhoppningsvis, 

pedagogiskt och tankeväckande sätt. De övriga källor jag använt mig av har jag 

hämtat från erkända instanser såsom en länk till Europeiska unionens officiella 

hemsida, den svenska Socialstyrelsen samt en figur från högskolan i Jönköpings 

officiella websida. 

Jag har avgränsat mig till EU-domstolens syn på funktionshinder och professional 

life, och går inte på nationell lagstiftning, även om det kan förekomma exempel 

från nationell rätt. 

 

 

1.4 Disposition 

 

I avsnittet Definitionen av funktionshinder ämnar jag att redogöra för var 

definitionerna av funktionshinder finns i de tongivande lagar och regleringar. Jag 

går här även in kort på definitionen av begreppet ”handikapp”. Avsnittet avslutas 

med Definitionen av funktionshinder - diskussion. 

I avsnittet Innebörden av Professional life går jag igenom hur detta begrepp har 

diskuterats i EU-domstolen.  

I avsnittet Hur begreppen funktionshinder och professional life har diskuterats i 

EU-domstolen går jag igenom vilka som är de senaste slutsatserna som EU-

domstolen kommit fram till att reda ut begreppen, och förhållandet mellan dessa. 

Avsnittet avslutas med EU-rättsfallen-diskussion. 

I Sammanfattning och analys summerar och analyserar jag hur EU-domstolen 

resonerat om förhållandet mellan funktionshinder och professional life. 

Till sist i Avslutande kommentarer går jag igenom tankar kring uppsatsen, mina 

egna förslag om vad som vidare borde redas ut av EU-domstolen, samt mina egna 

förslag på vad som vidare borde utredas.
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2. Definitionen av funktionshinder 

Innan jag går igenom vad EU-domstolen har kommit fram till i sina diskussioner 

angående funktionshinder är det av betydelse att först presentera konventioner, 

direktiv och lagrum som ger ledning i att utreda begreppet. De olika 

definitionerna av begreppet tangerar med varandra men ändå kan det 

argumenteras att de skiljer sig i några avseenden. I det sistkommande 

diskussionsavsnittet i 2.5 återkommer jag till detta. 

 

Det finns även modeller som framarbetats för att reda ut begreppet 

funktionshinder men även här av utrymmesskäl går den här uppsatsen inte in på 

dessa i någon grundligare mening. Några av dessa modeller är ICIDH, The Social 

Model of Disability och The Minority Group Model of Disability, vilka finns att 

läsa mer om i Anna Bruces bok Which Entitlements and for Whom? Den modell 

vars definition kommer att presenteras i denna uppsats är ICF, vilket är en 

konsoliderad version av tidigare nämnda ICIDH.
21

 

I vissa sammanhang används även begreppet ”handikapp” istället för 

funktionshinder så det är på sin plats att även kortfattat kommentera detta 

begrepp. 

 

 

 

 

                                                 
21

 Bruce, Anna (2014) s. 93. 
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2.1 – Enligt CRPD 

 

CRPD står för Convention of the Rights of People with Disabilities och ingår som 

ett kategoriserings-instrument i FN-konventionen. CRPD togs upp den 13 

december 2006 efter fem år av förhandlingar och trädde i kraft den 3 maj 2008.
22

 

Avsikten med denna konvention är att försäkra att personer med funktionshinder 

har samma rättigheter och grundläggande friheter som andra människor, samt att 

värna om deras medfödda värdighet.
23

 I första artikeln av konventionen erkänner 

konventionen att funktionshinder är ett koncept under utveckling. Jag har här, för 

enkelhetens skull, använt mig av den svenska översättningen av densamma som 

finns att hitta i den promemoria som togs fram inom Socialdepartementets enhet 

för sociala tjänster år 2008: 

 

”Konventionsstaterna erkänner att ”funktionsnedsättning” och 

”funktionshinder” är begrepp som är under utveckling och att 

funktionshinder härrör från samspel mellan personer med 

funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och 

miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i 

samhället på samma villkor som andra”.
24

 

 

I Artikel 1 CRPD, motsvarande DS 4.1.1 i Socialtjänstens promemoria, finns 

definitionen av funktionshinder. Denna menar att personer med funktionshinder 

är: 

”… personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller 

sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan 

motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor 

som andra”.
25

 

 

                                                 
22

 Bruce, Anna (2014) s. 141. 
23

 Bruce, Anna (2014) s. 141. 
24

 DS 2008:23, s. 23. 
25

 DS 2008:23, s. 25. 
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Det är denna definition som oftast refereras till i EU-domstolen. Det är också värt 

att nämna den svenska översättningen använder ”funktionshinder” eller 

”funktionsnedsättning” eftersom, det senare är det ord som kommer ersätta 

tidigare nämnda ”funktionshinder” i svenska diskrimineringslagen från och med 

den 1januari 2015. 

 

 

2.2 – Enligt ICF 

 

ICF står för International Classification of Functioning, Disability and Health och 

framarbetades av WHO.
26

 I den här klassificeringsmodellen mäts graden av 

någons funktionshinder med hjälp av flera variabler som påverkar varandra. 

Hälsotillståndet är utgångspunkten. (ICF gör det här klart att ”hälsotillstånd” inte 

utesluter de som inte har något funktionshinder alls). ”Kroppsfunktion” hur 

hälsotillståndet påverkar din kropp, ”aktivitet” hur ditt hälstillstånd påverkar din 

förmåga att delta olika aktiviteter, och ”delaktighet” visar hur ditt hälsotillstånd 

påverkar din fulla delaktighet i samhället.
27

 Detta ställs också i relation till 

aspekter som inte har att göra med ditt hälsotillstånd. ”Omgivningsfaktorer” 

betyder den miljö du lever i ”personliga faktorer” avser saker som kön, ålder 

etnicitet mm.
28

 

De två mätinstrument som modellen använder är ”funktion”, respektive 

”funktionshinder” som av Bruce beskrivs som spegelbilder. ”Funktion” betyder 

hur graden av de olika variablerna och deras samspel med varandra underlättar för 

en människa, och ”funktionshinder” tvärtom. 

                                                 
26

 Bruce, Anna (2014) s. 93. 
27

 Bruce, Anna (2014) s. 94ff. 
28

 Bruce, Anna (2014) s. 95f. 
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Figur 1. ICF-modell från Högskolan i Jönköpings websida 

ICF definierar i sin inledning funktionshinder som: 

 

”En paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, 

aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar”.
29

 

 

Denna definition måste ses i ljuset av hela det vida universum som ICF omfattar 

och det finns betydligt mer att berätta om denna modell och hur den används. Det 

finns också fler aspekter och definitioner som måste förklaras för att få en 

rättvisande bild men av utrymmessjäl hänvisar jag istället den svenska versionen 

av ICF publicerad av Socialstyrelsen och/eller till Bruces bok Which Entitlements 

and for Whom, kapitel 4.
30

 Modellen strävar efter att både inkludera det 

medicinska och sociala perspektivet på funktionshinder, där det medicinska 

handlar om det diagnosticerade funktionhindret och det sociala hur samhället är 

anpassat till personer med funktionshinder.
31

 Som Andreas Inghammar skriver i 

sin bok Funktionshindrad med rätt till arbete är funktionshinder till stor del en 

kontextuell historia och relativt beroende på hur pass anpassad miljön är för den 

berörde.
32

  

 

                                                 
29

 ICF, s. 9. 
30

 Bruce, Anna (2014) s. 93-113. 
31

 Schiek, Dagmar et al. (2007) s. 133. 
32

 Inghammar, Andreas (2007) s. 28. 
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2.3 – Enligt EU:s fördrag och direktiv 

 

Likabehandlingsdirektivet 2000/78 anger de minimumkrav som medlemsstaterna 

måste uppnå i sitt diskrimineringsskydd av bland annat personer med 

funktionshinder. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna att tillämpa ett starkare 

skydd.
33

 Dock definieras inte funktionshinder i 2000/78 och det finns inte heller 

någon hänvisning till medlemsstaternas rättsordning att utreda begreppet.
34

 

Direktivet 2000/78 antogs på grundval av artikel 13 EG i dess lydelse före 

Nicefördraget
35

 och i rekommendationen 86/279/EEG står det att: 

”Med personer med funktionshinder avses i denna rekommendation alla 

personer med svåra funktionshinder till följd av fysiska, psykiska eller 

mentala sjukdomar”.
36

 

De EU-fördrag som reglerar bestämmelserna angående funktionshindrades 

rättigheter är artikel 10 FEUF, artikel 19 FEUF samt artikel 21 i EU-stadgan. Här 

återfinns inte heller någon direkt definition av begreppet så, som flera 

generaladvokater påpekat, är det upp till EU-domstolens att ge en lämplig 

vägledning. 

 

 

2.4 Definitionen av handikapp 

 

I flertalet lagtexter i Europa används uttrycken ”funktionshinder” och 

”handikapp” synonymt med varandra, men enligt UN General Assembly Standard 

rules of the equalization of Opportunities of persons with disabilities är begreppet 

handikapp mer inriktat på den sociala kontexten som en person med 
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 Ventegodt Liisberg, Maria (2011) s. 89. 
34

 Se dom i mål Chacón Navas ( C-13/05) p. 39. 
35

 Se domstolens dom i mål Chacón Navas (C-13/05). 
36

 86/279/EEG. 
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funktionshinder hamnar i. Alltså de hinder som samhället innebär för den 

funktionshindrade.
37

 

Hur begreppet funktionshinder har diskuterats i EU-domstolen görs det ingen 

antydan till att funktionshinder inte även skulle avse denna sociala dimension som 

handikappbegreppet här uttrycker. Av den anledningen kan vi sluta oss till att 

funktionshinder eller disability innefattar de koncept som FN:s definition av 

”handikapp” talar om. 

 

 

2.5 Definitionen av funktionshinder – diskussion 

 

Som vi kan se finns det mer eller mindre klara likheter mellan de definitioner som 

presenterats. CRPD är en konvention och har i generella ordalag gått in på 

definitionen av funktionshinder. Det kan argumenteras för att den är oprecis men 

samtidigt en inkluderande definition, vilket jag antar att författarna till 

konventionen eftersträvade. Den har ingen direkt inriktning på arbetslivet utan 

strävar efter att vara inkluderande och omfatta alla delar och omständigheter som 

rör de med funktionshinder. Till skillnad från likabehandlingsdirektivet har det 

inte sin tonvikt på arbetsmarknaden utan hela samhället. 

ICF är ett hjälpmedel för att kunna klassa funktionshinder på ett generellt sätt, 

men denna modell har också fått motta sin beskärda del av kritik precis som alla 

andra modeller som har utvecklats; bland annat hävdas det att modellen 

godtyckligt förenar hälsa med funktionshinder.
38

 Den är även krånglig att sätta sig 

in i och för att här förstå definitionen av funktionshinder ställs kravet på att sätta 

sig in i hur andra definitioner, såsom nämnda ”funktionsnedsättningar”, 

”strukturavvikelser”, ”aktivitetsbegränsningar” och ”delaktighetsinskränkningar”, 

lyder. Dessa har jag dessvärre inte plats att undersöka närmare. Vad som i alla fall 

är viktigt att belysa är att denna modell koncentrerar sig på interaktionen mellan 

personer med varierande hälsotillstånd och dess omgivning. 
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 Schiek, Dagmar et al. (2007) s.129. 
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 Schiek, Dagmar et al. (2007) s.108. 
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För att återkomma till EU:s fördrag och direktiv har det nämnts i den EU-praxis 

som vi kommer titta vidare på senare att det finns en problematik med att 

begreppet inte definierats men det kan argumenteras att detta är avsiktligt 

eftersom det har etablerats att begreppet är under ständig utveckling. Definitionen 

enligt rekommendation 86/279/EEG väcker hos mig frågan vad som egentligen 

skiljer ”mentala” från ”psykiska” sjukdomar. Det kan verka vara en småsak men 

som EU-målen kommer att visa kan detaljer av det här slagen ändå vara av vikt 

för bedömningen. 

Alla dessa definitioner måste ses i sin kontext. FN-konventionen inriktar sig på 

hela samhället, EU:s direktiv koncentrerar sig på arbetslivet medan ICF har en 

mer holistisk syn som kan appliceras på alla människor.  

Samtliga definitioner sluter sig till att funktionshinder innebär en begränsning som 

har att göra med den miljön den berörda personen befinner sig i, vare sig det 

handlar om hela samhället eller endast arbetslivet. För att kort återkomma till FN-

konventionens definition är det den enda som uttryckligen omnämner även 

”sensoriska” begränsningar. Detta kan tolkas som att FN-konventionen inte 

betraktar sensoriska begränsningar som vare sig ”fysiska” eller ”psykiska”. 

Sensoriska begränsningar syftar i huvudsak på vår förmåga att ta till oss 

information via våra sinnesorgan. Varför dessa begränsningar i så fall inte skulle 

kunna vara fysiskt, eller i vissa fall även psykiskt betingade framgår inte.  

För ett urval av olika diagnoser som för närvarande klassas som funktionshinder 

rekommenderas boken Funktionshinder – vad är det? sammanställd av Raoul 

Dammert.
39

    

                                                 
39

 Dammert, Raoul (2013). 
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3. Innebörden av Professional Life 

Anledningen till varför jag här väljer att tala om innebörden, snarare än om 

definitionen av professional life grundar sig i att det inte finns någon konkret 

unionsrättslig definition av begreppet. Visserligen kan man på annat håll, t.ex. i 

FN-konventionen finna viss vägledning i artikel 27 som i sin helhet radar upp de 

rättigheter funktionshindrade har att delta på arbetsmarknaden, vare sig det 

handlar om arbetstagare eller arbetssökande, i privat eller offentlig sektor, 

entreprenörskap eller engagemang i facklig verksamhet.
40

 Uttrycket professional 

life förekommer dock aldrig i denna artikel. De ord som övervägande används i 

den engelska versionen är work, employment och labour market. Det ord som 

används för funktionshinder är disability. 

Därav riktas här uppmärksamheten istället mot hur EU-domstolen och 

generaladvokaterna resonerat kring begreppet. För att inte flyta in allt för mycket 

på nästkommande avsnitt som mer grundligt går igenom EU-domstolens praxis 

går jag övergripande in på hur domstolen och generaladvokaterna använder 

begreppet. Definitionen utgår från de sex fallen som denna uppsats är inriktad på. 

Generaladvokat Geelhoed tar i målet Chacón Navas aldrig bokstavligen upp 

konceptet professional life utan använder ord som ”möjligheten att bedriva yrke 

eller en verksamhet”.
41

 Begreppet professional life används istället senare här av 

domstolen.
42

 Det kan betyda att detta innebar en början till att begreppet myntades 

                                                 
40

 Se artikel 27, CRPD. 
41

 Förslag till förhandsavgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 50. 
42

 Dom i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 45. 
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och fick en innebörd. Dagmar Schiek gör kopplingen att det var här domstolen 

började förena de två begreppen funktionshinder och professional life.
43

 

I förslaget till avgörande i mål HK Danmark anför generaladvokat Julianne 

Kokott att professional life innebär att uppta, behålla och utföra ett arbete.
44

 Hon 

nämner i det här sammanhanget att arbete som även avser deltid omfattas. Även 

domstolen omnämner begreppet, men utvecklar det inte. Det kan tolkas som ett 

underförstått godtagande av hennes definition då de inte bestrider den. 

Nils Wahl omnämner i sitt förslag till avgörande i målet Z. vikten av relationen 

mellan ett antagligt funktionshinder och den berördes möjligheter att kunna delta i 

professional life. I den engelska versionen har generaladvokaten själv lagt emfas 

på detta uttryck även om han själv inte söker befästa en saklig definition. Den 

svenska översättningen lyder ”att göra karriär i arbetslivet”. I detta fall ställs den 

berörda kvinnan Z:s arbetsförmåga i relation till det arbete som en lärartjänst 

innefattar.
45

 Förvisso omnämner generaladvokat Wahl neutrala utryck som ”to 

work, and to exercise a professional activity”, men han presenterar ingen tanke 

om att detta även skulle innebära en generell innebörd av konceptet professional 

life som kan omfatta hela arbetsmarknaden i allmänhet. Domstolen i målet 

omnämner sedermera professional life i punkterna 76 och 80 men de går inte in på 

en förklaring av begreppet. 

Idén om att professional life skulle vara ett vidare koncept som innefattar 

arbetsmarknaden i allmänhet görs istället av generaladvokat Jääskinen i målet 

Kaltoft. Här omnämner Jääskinen att en person som har ett funktionshinder 

möjligtvis inte begränsas i det arbete hon/han för närvarande utför, men att det 

innebär en generell svårighet att delta i professional life på lika villkor som 

andra.
46

 Som tidigare anförts är inte generaladvokatens förslag till avgörande en 

rättskälla förrän det får gehör av EU-domstolen, men det är mycket möjligt att 

domstolen kommer fästa avseende vid detta. 
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 Schiek, Dagmar et al. (2007) s. 140. 
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 Förslag till avgörande mål HK Danmark (C-335/11 och C-337-11) p. 58. 
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 Förslag till avgörande i mål Z. (C-363/12) p. 95-97. 
46

 Förslag till avgörande i mål Kaltoft (C-354/13) p. 39-45. 
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Nu återstår målet Coleman som även har en plats i denna uppsats, även om denna 

inte är betydande. Nästa avsnitt kommer att förklara varför. Efter att noggrant 

studerat förslaget till avgörande och domen i detta mål används aldrig begreppet 

professional life, och därmed kan vi inte heller dra några andra slutsatser än just 

detta faktum. 

Så vad går att dra för slutsats av dessa mål beträffande professional life? Jag anser 

här att än så länge berör detta begrepp aspekter som är kopplade till arbetsgivares 

verksamhet i fråga om rekrytering, karriärsmöjligheter eller det arbetsklimat som 

förekommer på arbetsplatsen. I väntan på domens avgörande i målet Kaltoft får vi 

nöja oss med denna definition och sedan se om den kommer utvidgas. 
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4. Hur begreppen funktionshinder 

och professional life har 

diskuterats i EU-domstolen 

Eftersom EU-domstolen inte kontinuerligt brukar ett och samma 

förhandlingsspråk finns det heller inget enhetligt EU-specifikt ord för 

funktionshinder. Inom EU finns för närvarande 23 officiella språk.
47

 Den praxis 

som denna uppsats refererar till är översatt till svenska av InfoCuria och där 

används ordet funktionshinder som jag också, kommer använda mig av.  

I referaten kommer jag att alternera mellan domstolens avgörande och 

generaladvokatens förslag till avgörande. Vi kommer, som tidigare nämnt, titta på 

målen Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z. och till sist Kaltoft
48

. Dessa 

presenteras här från äldsta till senaste i den ordning domarna kungjordes. 

Domarna är alla inriktade i huvudsak på definitionen av funktionshinder. Av den 

anledningen har jag valt att inte gå närmare in på alla resonemang som domstolen 

respektive generaladvokaten, dryftar. Föregående avsnitt har gått igenom vad 

professional life innebär enligt EU-domstolen så jag inser att det finns en risk för 

överlappande, men som vi kommer att se här hör funktionshinder och professional 

life ihop. Relationen mellan begreppen diskuteras i detta avsnitt.   

 

 

                                                 
47

 Nyström, Birgitta (2011) s. 46f. 
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 OBS: Mål Kaltoft fick sitt avgörande den 18 december 2014, vilket var dagen efter denna 

uppsats lämnades in för betygsättning. Av denna anledning har jag inte kunnat referera till EU-

domstolens domskäl och avgörande i detta mål.  
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4.1 Chacón Navas mot Eurest Colectividades SA (C-

13/05) 

Dom kungjord den 11 juli 2006. 

 

Sonia Chacón Navas arbetade på Eurest Colectividades SA, en verksamhet som 

ägnar sig åt Catering.
49

 Chacón Navas sjukskrev sig från och med den 14 oktober 

2003
50

 och den 28 maj 2004 meddelade Eurest att hon skulle bli uppsagd. I 

uppsägningsskrivelsen medgav Eurest att uppsägningen var rättsstridig och erbjöd 

Chacón Navas skadestånd.
51

 Denne hävdade emellertid att uppsägningen var 

ogiltig eftersom den var diskriminerande då hon hade varit sjukskriven och tillika 

arbetsoförmögen i åtta månader. Chacón Navas krävde att hon skulle få sin 

anställning tillbaka.
52

 Ärendet drevs upp till Spaniens arbetsdomstol som slöt sig 

till att Chacón Navas blivit uppsagd enbart på grund av att hon var sjukskriven; 

denna typ av uppsägning skulle enligt spansk rättspraxis betraktas som rättsstridig 

och inte som ogiltig.
53

 Det saknades bestämmelser huruvida sjukdom gav samma 

skydd från diskriminering som funktionshinder. I detta avseende stötte sig 

domstolen på ICF:s klassificeringsmodell. Spaniens domstol begärde ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen i två frågor: ska likabehandlingsdirektivet 

2000/78 tolkas så den omfattar ett skydd mot diskriminering mot en kvinnlig 

arbetare som blivit uppsagd endast på grund av sjukdom
54

 och kan sjukdom ses 

som ytterligare en personlig omständighet som ska omfattas av 

diskrimineringsdirektivet?
55

 

Vad som här blir centralt för domstolen att utreda är om sjukdom kan anses vara 

ett funktionshinder. Presiderande generaladvokat L.A. Geelhoed påpekade 

betydelsen av att begreppet måste få ett gemenskapsrättsligt innehåll eftersom 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 18. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 18. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 19. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 20. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 24. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 29. 
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begreppet förekommer i artikel 13 EG och nu realiserats i direktiv 2000/78.
56

 I sitt 

förslag till avgörande presenterar Geelhoed ett flertal intressanta punkter som 

sedan kom att påverka domstolens egen bedömning i frågan. Geelhoed påpekar att 

den medicinska utvecklingen har bidragit till en utvidgning av begreppet och 

därmed har också en utökad förståelse till vad funktionshinder kan innebära för 

någon som lever med det. Han anför även att funktionshinder har en social 

dimension, vilket han menar innebär att samhällskontexten som den 

funktionshindrade rör sig i kan vara betydelsefull för bedömningen.
57

 Geelhoed 

gör här en skillnad mellan sjukdom och funktionshinder. Genom att hänvisa till 

vägledande litteratur på området bör ett funktionshinder ses som fysiska eller 

psykiska defekter som är av bestående karaktär.
58

 Geelhoed fortsätter med att säga 

att det förvisso finns sjukdomar som med tiden kan innebära vissa 

funktionsförluster som hindrar berörda personers fulla deltagande i samhällslivet 

och därmed inte väsentligen skiljer sig från ett bestående funktionshinder.
59

 

Domstolen anslöt sig till generaladvokatens förslag om att det är viktigt att 

begreppet funktionshinder ska ges: 

”En självständig och enhetlig tolkning inom hela gemenskapen, med 

beaktande av bestämmelsens sammanhang och det med bestämmelserna 

i fråga eftersträvade målet”.
60

 

Domstolen slöt i sitt avgörande här att funktionshinder inte utan vidare kan 

likställas med sjukdom. Genom att använda begreppet funktionshinder i artikel 1 i 

direktiv 2000/78 har lagstiftaren avsiktligen skilt detta från sjukdom.
61

 En 

funktionsnedsättning beror på varaktiga fysiska, psykiska eller mentala skador 

som förväntas vara under en lång tid. Den vikt som gemenskapslagstiftaren har 

lagt på åtgärder för att anpassa arbetsplatsen för den funktionshindrade visar att 

denne ”har avsett situationer där personer är hindrade att delta i arbetslivet under 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 57. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 62. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 63. 
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 Förslag till avgörande i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 63. 
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 Dom i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 19. 
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 Dom i mål Chacón Navas (C-13/05) p. 44. 
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en lång period”. Därför omfattas inte övergående sjukdomar i begreppet 

funktionshinder.
62

 

Övergående sjukdom omfattas här alltså inte.
63

 Här ställs även begreppet i relation 

till professional life. Den utvidgar inte det senare begreppet i något vidare 

avseende utan kan tolkas som ett skydd för den som redan är anställd. Domstolen 

talar här inte om funktionshindrade människor som söker jobb eller själva vill 

starta upp egen verksamhet. 

 

 

4.2 Coleman mot Attridge Law och Steve Law (C-303/06) 

Dom kungjord den 17 juli 2008. 

 

På grund av att det här målet inte har en direkt koppling till de frågor jag avser 

utreda går jag endast in på detta fall kortfattat. Målet har en given plats i denna 

uppsats eftersom framtida tolkningar av funktionshinders-begreppet även kommer 

an på de som har en direkt relation till människor med ett funktionshinder.
64

  

Sharon Coleman arbetade som sekreterare på en advokatbyrå och under tiden av 

sin anställning blev hon gravid och fick en son med funktionshinder.
65

 Hon var 

tvungen att ägna mycket tid åt att se till sin son vilket påverkade hennes 

möjligheter att vara på arbetet. Detta ledde i slutändan till att hon själv sade upp 

sig från sin tjänst. Coleman ansåg att hon, på grund av att hon hade en son med 

funktionshinder, hade provocerats till att säga upp sig själv och hävdade att hon 

hade blivit diskriminerad.
66

 Där målet togs upp av EU-domstolen slöt sig denna i 

sitt avgörande till att likabehandlingsdirektivet 2000/78 ska tolkas så att det 

omfattar att även skydda personer som är i nära relation till någon med ett 
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 Förslag till avgörande i mål Coleman (C-303/06) p. 2. 
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funktionshinder, t.ex. en förälder eller förmyndare.
67

 Det tåls här att nämna att när 

likabehandlingsdirektivet undersöks görs denna undersökning på de 

minimumkrav som ställts upp genom direktivet, och inte på den faktiska nivå 

diskrimineringsskydd som finns i medlemsstaterna.
68

  Personer med nära relation 

till funktionshindrade täcks nu, i och med domen i målet Coleman, också av 

likabehandlingsdirektivet 2000/78. 

 

 

4.3 HK Danmark mot Dansk almennyttigt Boligselskab 

(C-335/11 och C-337-11) 

Dom kungjord den 11 april 2013. 

 

Domstolens ordförande bestämde sig här att förena mål C-335/11 respektive C-

337-11 beträffande det skriftliga och muntliga förfarandet samt domen.
69

 

I dessa två mål begär presiderande generaladvokat Juliane Kokott i sitt förslag till 

förhandsavgörande en precisering av begreppet funktionshinder och hur detta 

avgränsas från begreppet sjukdom.
70

 Bakgrunden till detta förslag om 

förhandsavgörande var den talan som Handels- og Kontorfuntionaerernes Förbund 

Danmark (HK) väckte år 2006 för arbetstagarna Jette Ring och Lone Skouboe 

Werge. I det här målet åberopar Kokott punkt ”e” i CRPD som anger att 

funktionshinder skall betraktas som ett begrepp under utveckling.
71

 

Ring (C-335/11) var anställd på kundcentret vid företaget Dansk Almennyttigt 

Boligselskab sedan år 2000.
72

 Från och med juni 2005 och tills hon sades upp i 

november samma år hade hon varit borta från arbetet under ett flertal perioder på 

grund av sjukdom. Sammanlagt hade hon varit frånvarande från arbetet 120 
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dagar.
73

 De läkarintyg som visades upp för perioderna hon hade varit borta 

fastställde att Ring led av kroniska ryggbesvär. Hon hade efter uppsägningen 

hittat ett nytt deltidsarbete som receptionssekreterare på ett annat företag där hon 

fick ett höj- och sänkbart bord som lättade hennes besvär. Detta hade hon inte fått 

hos sin tidigare arbetsgivare.
74

 

Lone Skouboe Werge (C-337-11) hade arbetat som kontorsassistent på företaget 

Pro Display sedan 1998.
75

 Efter att ha varit med om en trafikolycka 2003 fick 

Skouboe Werge en whiplash-skada, varmed hon blev sjukskriven i tre veckor. 

Efter detta kom hon tillbaka för att arbeta heltid men det visade sig att detta inte 

längre var möjligt på grund av de svårigheter som whiplash-skadan hade 

medfört.
76

 I januari 2005 sjukskrev sig Skouboe Werge helt från sin tjänst och 

med tillämpning av 120-dagarsregeln i 5§ Funktionaerloven blev hon uppsagd 

med en månads varsel den 31 maj 2005.
77

 So og Handelsretten förklarade målet 

vilande och ställde 4 frågor till EU-domstolen, varav här berörs de två första.  

Den första frågan var om alla personer som på grund av fysiska, mentala eller 

psykiska skador inte, eller i endast begränsad omfattning, kan utföra sitt arbete 

under en period som avser den i punkt 45 Chacón Navas, omfattas av begreppet 

funktionshinder enligt direktiv 2000/78.
78

 

Punkt A och B i frågan avser huruvida ett tillstånd som har orsakats av en av 

läkare diagnosticerad obotlig, respektive övergående sjukdom, omfattas av 

begreppet funktionshinder enligt direktivet. Den andra frågan är huruvida en 

bestående funktionsnedsättning som inte medför behov av särskilda hjälpmedel 

utan till stor del, eller i huvudsak, endast betyder att personen bara kan arbeta 

deltid, ska omfattas av begreppet funktionshinder.
79
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Generaladvokat Kokott valde att besvara dessa två frågor tillsammans. 
80

 Kokott 

poängterade att här, i dessa två fall, är inte delen ”hinder-” i begreppet vad som 

utgör kärnan i definitionen.
81

 

Kokott hänvisade tillbaka till EU-domstolens dom Chacón Navas där den uttalat 

sig om att arbetstagaren inte automatiskt får ett skydd genom direktiv 2000/78 så 

fort en sjukdom, oavsett art, yttrar sig. Med detta har domstolen slutit sig till att 

det finns en skillnad mellan funktionshinder och sjukdom.
82

 Det framgår inte av 

detta direktiv att funktionshinder enbart omfattar sådana som är medfödda eller 

orsakats av olycksfall, och inte skulle omfatta de som orsakats av sjukdom.
83

 Om 

direktivet skulle göra en distinktion utifrån orsaken till funktionhindret skulle det 

strida mot direktivets syfte: att åstadkomma likabehandling.
84

 Kokott påpekar 

också att både botliga och obotliga sjukdomar kan innebära nedsättningar som 

varar en längre tid och dess effekter kan likställas med ett funktionshinder. Man 

kan däremot inte tala om att ett funktionshinder äger rum förrän det föreligger en 

prognos om varaktig nedsättning.
85

 

Angående fråga två, huruvida särskilda hjälpmedel är en förutsättning för att det 

ska anses vara fråga om ett funktionshinder i direktivets mening, anger Kokott att 

dessa åtgärder inte är nödvändiga för att ett funktionshinder ska anses föreligga.
86

 

Nödvändiga hjälpmedel är en följd av funktionshindret och inte en del av 

definitionen av begreppet som sådant.
87

 Kokott går vidare med att hävda 

hjälpmedel tycks enbart utgå från de normer som gäller för personer med fysiska 

funktionshinder. Om hjälpmedel skulle ingå som en del av begreppet skulle detta 

utesluta personer med mentala eller psykiska funktionshinder då dessa, i regel, 

inte kräver några hjälpmedel.
88
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Domstolen anslöt sig till generaladvokatens anförande att det inte framgick i 

direktiv 2000/78 att det inte avsåg de som fått funktionshinder till följd av 

sjukdom.
89

 Domstolen slöt sig till att de funktionshinder som orsakats av en 

övergående eller obotlig sjukdom och varar under lång tid kan omfattas av 

funktionshinder-begreppet. En sjukdom som inte innebär en sådan begränsning 

omfattas alltså inte.
90

 

Domstolen går vidare med på att förutsättningen för att någon ska anses vara 

funktionshindrad inte är att denne är helt avskuren från att kunna arbeta utan en 

person som endast kan utföra deltidsarbete kan också anses vara 

funktionshindrad.
91

 Omfattningen av de anpassningsåtgärder som vidtas för att 

underlätta för den funktionshindrade är oväsentligt för avgörandet huruvida det 

föreligger ett funktionshinder.
92

 

EU-domstolen konkluderade att ett funktionshinder även omfattar: 

 

”Ett sjukdomstillstånd som har orsakats av en sjukdom som av läkare 

diagnosticerats som behandlingsbar eller obotlig, om sjukdomen medför 

en begränsning till följd av bland annat fysiska, psykiska eller mentala 

skador, vilka i samspel med olika hinder kan motverka den berördes fulla 

och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra 

arbetstagare, och denna begränsning kommer att bestå under lång tid. 

Beskaffenheten av de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta är inte 

avgörande för hurivida en persons hälsotillstånd ska anses omfattas av 

detta begrepp”.
93

 

 

Vi kan här se att EU-domstolen höll med generaladvokat Kokott i två avgörande 

delar: sjukdom, både av en övergående samt obotlig art, kan även betraktas som 

ett funktionshinder om de innebär begränsningar som varar under en lång tid, och 
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hjälpmedel är inte en del av själva begreppet funktionshinder utan en följd av att 

detta diagnosticerats av en läkare.  

 

 

4.4 Z. mot Government  Department and the Board of 

Management of a Community School  (C-363/12) 

Dom kungjord den 18 mars 2014. 

 

Z. var anställd som lärare på en skola på Irland. På grund av en sällsynt sjukdom 

saknade hon livmoder och kunde av den anledningen inte själv bli gravid.
94

 Hon 

och hennes man valde att skaffa barn genom ett surrogatavtal med en kvinna i 

USA. Barnet föddes i Kalifornien 2010 och överlämnades sedan till Z. och hennes 

mans omvårdnad.
95

 Barnet räknas som Z. och hennes mans biologiska barn.
96

 

I enlighet med Z:s anställningsvillkor hade hon rätt till betald adoptionsledighet 

och mammaledighet. Det saknades emellertid föreskrifter i lagar eller 

anställningsavtal om vad som gäller för en anställd som skaffar barn genom 

surrogatavtal.
97

 

Av denna anledning beviljade Z:s arbetsgivare henne endast obetald 

föräldraledighet trots att hon hade ansökt om adoptionsledighet under 

surrogatmammans graviditet.
98

 Z. väckte talan vid Equality Tribunal där hon 

gjorde gällande att hon blivit utsatt för bland annat diskriminering på grund av 

funktionshinder.
99

 Equality Tribunal hyste vissa tvivel om hur vissa 

unionsbestämmelser skulle tolka och förklarade målet vilande. Det ställde bland 

andra frågan om det förekommer: 
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”Diskriminering på grund av funktionshinder när en kvinna- som lider av 

en sjukdom som innebär att hon inte kan föda barn och som har haft 

ansvaret för omvårdnaden av sitt biologiska barn, vilket har fötts genom 

surrogatmoderskap, sedan födseln – inte beviljas betald ledighet från sin 

anställning motsvarande mammaledighet eller adoptionsledighet?”
100

 

 

En annan fråga som ställdes av Equality Tribunal var vilken vikt som FN-

konventionen ska anses ha vid tolkningen av 2000/78.
101

 På denna fråga påminde 

generaladvokat Nils Wahl att domstolen redan hade besvarat i målet HK Danmark 

där den menade att 2000/78 så långt som möjligt ska tolkas i överensstämmelse 

med FN-konventionen.
102

 Wahl nämner senare i sitt förslag till avgörande att FN-

konventionen borde tolkas så att det ger ett bredare skydd i direktivet, eftersom 

det är inriktat på hela samhället och inte bara yrkeslivet såsom verkar vara målet i 

2000/78.
103

 

Wahl tar sig sedan an själva definitionen av funktionshinder. Han påminner här att 

det är allmänt accepterat att det finns två definitioner av begreppet: en medicinsk 

och en social.
104

 Den medicinska definitionen inriktar sig på en 

funktionsnedsättning som innebär begränsningar för en människa att anpassa sig 

till sin omgivning.
105

 I den sociala definitionen fokuserar mer på samhällets 

reaktion, dvs. hur samhället har anpassat sig för att tillmötesgå de behov som 

tillräknas individer med funktionshinder. Denna definition är mer vidsträckt och 

ska förstås i sitt sammanhang och i den enskilda situationen.
106

 

Efter att ha gått igenom vad domstolen kommit fram till i tidigare fall som berört 

funktionshinder och direktiv 2000/78 ställer Wahl en fråga som kommer visa sig 

avgörande för domen: Begränsar den sjukdom som Z. har hennes möjligheter att 

delta i professional life?
107
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Wahl erkänner förvisso att Z:s sjukdom som innebär att hon inte kan bli gravid 

säkert åsamkar henne mycket personligt lidande och stor sorg
108

 men att 

funktionshinder till sin natur måste ses i sitt sammanhang. Wahl kan inte se att 

hennes sjukdom på något sätt hindrar henne från att delta i arbetslivet på samma 

villkor som andra.
109

  Direktiv 2000/78 är funktionellt till sin natur och bör sättas i 

samband med mellan begränsningen som ett funktionshinder innebär och den 

berördes förmåga att arbeta.
110

 

Equality Tribunals tredje till sjätte fråga, som berörde funktionshinder, valde EU-

domstolen att besvara tillsammans.
111

 Domstiolen inleder med att förklara att 

2000/78, helt riktigt, så långt som möjligt ska tolkas i överensstämmelse med FN-

konventionen.
112

  

Även domstolen kan i likhet med generaladvokaten, inte bestrida att den sjukdom 

som Z. lider av kan innebära ett stort personligt lidande för henne men det 

framgår inte att hennes sjukdom utgör ett hinder som försvårar för henne att utföra 

sitt arbete eller komplicerar hennes chanser att delta eller göra karriär i 

arbetslivet.
113

 Domstolen anförde även, i överensstämmelse med Wahls förlag, att 

funktionshinder inte innebär att den berörde är helt utesluten från 

arbetsmarknaden utan att det räcker med att det försvårar dennes deltagande.
114

 

Domstolen slöt sig med andra ord till generaladvokatens mening att kvinnan inte 

hade blivit diskriminerad på grund av funktionshinder. Detta är ett intressant mål 

som utvecklar betydelsen av relationen mellan en funktionshindrad person och 

professional life. Som tidigare nämnt i avsnitt 3 så görs här inte en jämförelse 

mellan funktionhindret och hela arbetsmarknaden. 
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4.5 Karsten Kaltoft mot Billunds kommun (C-354/13) 

Dom kungjord den 18 december 2014. 

 

Det här är den första gången EU-domstolen ska avgöra om fetma kan anses vara 

ett funktionshinder och därmed skyddas av 2000/78.
115

  

Karlsten Kaltoft arbetade som dagvårdare på Billund kommun. Arbetet innebar att 

passa andras barn i ditt eget hem. Som ett led i en friskvårdspolicy gav kommunen 

honom ekonomiskt stöd att gå på gym och motionera.
116

 Han blev uppsagd i en 

skrivelse den 22 november 2010 där det inte framgick tydligt varför Kaltoft skulle 

bli uppsagd. Parterna var oeniga i vad som hade diskuterats.
117

 Kaltoft har gjort 

gällande i nationell domstol att han sades upp från sitt arbete på grund av fetma 

och därmed blivit utsatt för diskriminering på grund av funktionshinder.
118

 Kaltoft 

hävdade att han aldrig vägt under 160 kilo under sin anställning och att parterna 

varit enliga om att Kaltoft är fet enligt WHO:s definition.
119

 Den 25 juni 2013 

ställde Retten i Kolding EU-domstolen frågan huruvida fetma kan anses vara ett 

funktionshinder.
120

 

I det här målet framhåller Jääskinen att fetma inte bör ses som en självständig 

diskrimineringsgrund men att extrem fetma kan komma att betraktas som ett 

funktionshinder enligt direktivet.
121

 Jääskinen åberopar bland annat artikel 21 i 

EU-stadgan och anser att den inte är tillräckligt utömmande om vad den ämnar 

skydda från diskriminering. Man kan därmed anta att stadgan ställer upp en 

allmän princip om icke-diskriminering på grunder som inte uttryckligen 

omnämns. Dessa grunder skulle kunna vara ”fysiologiska tillstånd som utseende 
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eller storlek, psykologiska egenskaper som temperament eller karaktär, eller 

sociala faktorer som klass eller ställning”.
122

 (mina kursiveringar). 

Jääskinen tar senare i sitt anförande upp en punkt som förtydligar det EU-

domstolen slöt sig till i målet Z. att det inte behöver göras någon koppling mellan 

arbetet i fråga och funktionshindret för att direktiv 2000/78 ska vara gällande. I så 

fall skulle en rullstolsburen resebyråanställd som sagts upp på grund av att en ny 

ägare anser att hennes funktionshinder inte överensstämmer med den image 

ägaren vill skapa för byrån, hindras från att åberopa diskriminering i enlighet med 

direktivet.
123

 Det finns varaktiga fysiska, psykiska eller mentala skador som inte 

gör det omöjligt att ägna sig åt ett visst arbete men det gör det svårare eller mer 

krävande att utföra arbetet eller delta i professional life.
124

 (min kursivering). 

I sitt anförande huruvida fetma kan anses vara ett funktionshinder hänvisar 

Jääskinen till WHO:s definition av fetma och till det faktum att Kaltoft under 

anställningens tid hade remitterats till läkare för en magoperation som skulle 

minska magsäckens volym. Denna kunde emellertid inte genomföras, men 

Jääskinen hävdar fortfarande att detta kan vara av betydelse i frågan om att 

Kaltofts sjukdom har diagnosticerats.
125

  

Jääskinen menar att extrem fetma som Kaltoft lider av enligt WHO:s definition 

kan betraktas som ett funktionshinder.
126

 En del skulle argumentera för att fetma 

kan vara självförvållad men generaladvokaten hävdar här att detta är 

oväsentligt.
127

 Om kravet var att ett funktionshinder inte fick vara självförvållat 

skulle det innebära en urholkning av det som direktivet avser skydda. I så fall 

skulle detta inte skydda folk som fått ett fysiskt funktionshinder grund av ett 

vårdslöst beteende i trafiken eller i samband med sportsliga aktiviteter.
128
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Generaladvokaten sluter sig följaktligen till att svår fetma kan anses vara ett 

funktionshinder som skyddas av likabehandlingsdirektivet.
129

 Nu kan man fråga 

sig huruvida BMI, som WHO använder sig av för att fastställa fetma, inte kommer 

att sluta användas på grund av kritiken om att metoden är missvisande.
130

 Enligt 

BMI skulle kanske en hockeyspelare på elitnivå betraktas som extremt överviktig.  

 

 

4.6 EU-rättsfallen – diskussion 

 

Då både EU-domstolen och generaladvokaterna refererat till tidigare mål för att 

bestämma uttolkningen av begreppet funktionshinder, drar jag slutsatsen att EU-

domstolens definition nog bör ses kumulativt i den meningen att varje ny tolkning 

av EU-domstolen läggs på och bygger ut tidigare tolkningar. I annat fall skulle 

varje ny dom om hur begreppet ska tolkas uttesluta andra viktiga aspekter av 

begreppet. Definitionen skulle då troligtvis bli överdrivet lång och onödigt 

förvirrande. 

Domstolens uttalanden har dock fått viss kritik, inte bara från generaladvokater 

utan även från sakkunniga på området. Dagmar Schiek ställer sig till exempel 

undrande till vad ”längre tid” egentligen innebär.
131

 Det är viktigt att belysa att 

definitionen av ”längre”, eller ”varaktig tid”, ännu inte blivit utredd av EU-

domstolen trots att det varit omtalat i flertalet domar. Detta kan dels bero på att 

domstolen ännu inte ställts till fråga angående den exakta innebörden, men det 

kan även förmodas att EU-domstolen medvetet vill låta nationella domstolar 

avgöra detta på egen hand.  

Schiek tolkar domstolens dom i Chacón Navas som att den definition de här sluter 

sig till mest avser ett för närvarande existerande funktionshinder och är mer 

kopplad till en medicinsk, snarare än en social modell.
132

 Författaren poängterar 
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även att domstolen inte återkopplade till generaladvokat Geelhoeds resonemang 

om att en sjukdom som kan leda till framtida funktionshinder även kan omfattas i 

definitionen av funktionshinder.
133

 Detta tas istället senare upp av domstolen i 

målet HK Danmark. Även Ventegodt har riktat kritik mot domstolens avgörande i 

Chacón Navas där hon menar att domstolen borde ha insett att sjukdom och 

funktionhinder kunde vara överlappande i vissa fall.
134

 Domstolen menar här att 

en person inte skyddas av likabehandlingsdirektivet ”så snart som en sjukdom, 

oavsett art yttrar sig”.
135

 Här menar dock Ventegodt att det finns vissa skillnader i 

översättningarna av domen. Både den engelska
136

 och den franska översättningen 

ger för handen att domstolen menar ”Any” (någon) i bemärkelsen någon 

ospecificerad sjukdom, istället för någon sjukdom alls och att detta inte 

nödvändigtvis skulle utesluta möjligheten att vissa sjukdomar även faller under 

begreppet funktionshinder.
137

 

Den mest tongivande generaladvokaten anser jag själv vara Julianne Kokott i 

målet HK Danmark. Här preciseras det att sjukdom kan vara ett funktionshinder 

om vissa villkor är uppfyllda. I denna dom sluter sig domstolen till att 

omfattningen av de arbetsanpassningsåtgärder som arbetsgivaren vidtar inte 

bestämmer om det föreligger ett funktionshinder eller inte. EU-domstolen 

kommer dessvärre inte in på frågan huruvida dessa anpassningsåtgärder från 

arbetsgivarens sida kan vara obefintliga. Det kan tolkas som att denna möjlighet 

också är aktuell i domen men detta uttrycks inte bokstavligen. EU-domstolen 

adresserar inte heller Kokotts anförande om att villkoret på adekvata 

anpassningsåtgärder i så fall skulle utesluta personer med psykiska eller mentala 

funktionsnedsättningar, eftersom de, ”i regel, inte kräver några 

anpassningsåtgärder”.
138

 Mot detta ställer jag mig frågande. Är inte ett eget kontor 

för att underlätta för en arbetstagare som lider av schizofreni en 

anpassningsåtgärd? Det kan tyckas vara en småsak men hela denna uppsats 
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handlar just om detaljer så jag ansåg att frågan vara värd att ta upp, även om 

generaladvokatens uttalande i just det här avseendet inte är en rättskälla.  

Nils Wahls anföranden i målet Z. ger föda för reflektion över begreppet 

funktionshinder, eftersom det innebär att det måste förekomma ett direkt hinder. 

Säg att jag som barn hade en sjukdom som ledde till att jag var tvungen att 

genomgå en benmärgstransplantation. Detta har på sikt lett till att jag fått nedsatt 

immunförsvar som gjort att jag är en mer predisponerad för infektioner. Om jag 

tar mediciner kommer mitt immunförsvar upp på en nivå som nästan kan likställas 

med den genomsnittliga för en människa. Detta kanske kan anses vara ett 

funktionshinder i rent medicinsk bemärkelse, men hindrar det mitt fulla 

deltagande i professional life? Efter domen i målet Z. skulle nog EU-domstolen 

ställa sig skeptisk, eller till och med avvisande, till detta, men ingenting får helt 

och hållet uteslutas. Alla mål är olika.  

Vad jag själv anser vara viktigt att belysa är att tolkningen av begreppet 

funktionshinder inte, enligt generaladvokat Niilo Jääskinen, ska ställas i relation 

till ditt det arbete en person för närvarande utför, utan till arbetsmarknaden i 

allmänhet med avseende på frågor som rör diskriminering på grund av 

funktionshinder. Här har han alltså valt en omfångsrik tolkning av professional 

life. I målet Z. bedömdes det att hennes sjukdom inte innebar några begränsningar 

i hennes faktiska arbete eller hennes chanser att göra karriär i arbetslivet. 

Jääskinen fördjupar detta resonemang med sitt exempel på en rullstolsbunden 

resebyråanställd. Det kanske inte innebär några hinder för dig i ditt nuvarande 

arbete men det innebär ändå svårigheter rent generellt som att skaffa ett nytt 

arbete mm. 

En till intressant punkt som Jääskinen tagit upp, och som inte tidigare dryftats 

angående funktionshinder, är att ”utseende” kan bedömas som ett funktionshinder 

i framtiden. Som tidigare nämnt får vi se om domstolen kommenterar denna 

aspekt i över huvud taget i sitt avgörande. 

För att tills sist återkomma till målet Coleman kan endast sägas att det är en 

synnerligen intressant och viktig dom som belyser hur pass extensivt direktiv 

2000/78 bör tolkas. Innan denna dom hade de med en direkt relation till en person 

med funktionshinder inget skydd i fråga om diskriminering på grund av 
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funktionshinder. Som tidigare nämnt skulle det kännas helt fel att bortse från 

betydelsen av denna dom i den här uppsatsen.  

I och med att rättspraxis här har presenterats i kronologisk ordning är det min 

förhoppning att detta inte enbart har varit en kartläggning, utan även kan visa på 

hur begreppen funktionshinder och professional life har utvecklats med tiden. De 

har båda preciserats och diskuterats på ett intressant sätt i målen. I Chacón Navas 

framkom det att sjukdom inte utan vidare kunde likställas med ett funktionshinder 

och att det var viktigt att hålla isär dessa två begrepp. Därefter har skillnaden inte 

blivit lika solklar med preciseringen att sjukdomar kan komma att likställas med 

funktionshinder om vissa villkor på diagnosticering samt varaktiga nedsättningar 

är uppfyllda. Ständigt ger domstolen och generaladvokaternas förslag näring åt 

nya tankar om vad framtiden kommer utvisa. 

 

5. Sammanfattning och analys 

Innebörden av funktionshinder har utvecklats och preciserats betydligt från målet 

Chacón Navas till målet Z. och det återstår vilka uttalanden och avgöranden 

domstolen kommer fram till i målet Kaltoft. Professional life har dryftats i 

samtliga av de fall som analyserats i denna uppsats. Även om EU-domstolen inte 

direkt blivit tillfrågad att precisera detta begrepp så har det blivit tydligt att 

funktionshinder och professional life hänger samman i uttolkningen om vilka som 

skyddas av direktiv 2000/78. Dock framstår det för mig som besynnerligt att vissa 

begrepp har tagits för givna av domstolen och generaladvokaterna.  

Jag har försökt att här framställa en informerande kartläggning och analys över 

hur EU-domstolen tolkat begreppen funktionshinder och vilken betydelse ett 

funktionshinder har när det sätts i ett professional life-sammanhang. Det har varit 
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ett anstängande men givande arbete som ställt höga krav på en rättvis tolkning av 

det material jag undersökt utifrån en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod.  

Efter att ha noggrant gått igenom domstolens avgöranden kan vi alltså konstatera 

att EU-domstolen, än så länge, ansluter sig till CRPD:s generella definition av 

funktionshinder med följande förtydligar: 

 Funktionshinder ska inte automatiskt likställas med sjukdom. 

 Undantaget är om denna sjukdom leder till begränsningar som hindrar den 

berörda personen att delta i professional life på samma villkor som andra 

arbetstagare, och om dessa begränsningar varar ”en längre tid”. 

 Denna sjukdom ska i så fall även vara diagnostiserad av läkare och kan 

vara av både övergående och obotlig natur. 

 Anskaffningen av de anpassningsåtgärder som en arbetsgivare måste vidta 

utesluts från själva definitionen av funktionshinder utan bör snarare ses 

som en följd av funktionshindret.   

 Ett funktionshinder ska konstateras på grundval av de faktiska 

begränsningar de innebär för den berörda personen att delta i professional 

life. 

 Det räcker att ett funktionshinder försvårar möjligheterna till att delta i 

professional life, det behöver inte omöjliggöra dem. 

 

Domstolen har ställts inför att besvara konkret utformade frågor angående 

definitionen av funktionshinder men en del saker måste utläsas mellan raderna i 

den praxis som presenterats. Professional life förankras inte av domstolen som ett 

konkret begrepp som vidare måste utforskas, och ingen av generaladvokaterna har 

i sina anföranden hänvisat till vägledande litteratur på området. Detta presentrar 

ett problem som Europiska unionen borde utreda eftersom innebörden av 

funktionshinder har en direkt koppling till professional life enligt EU-domstolens 

överläggningar angående vilka som skyddas genom likabehandlingsdirektivet 

2000/78.  Ett alternativ är att professional life utreds av en ledande akademiker på 
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rättsområdet som EU-domstolen därefter kan ta ledning av i sina bedömningar. 

Detta är av betydande vikt då det finns oklarheter i fråga om de omständigheter 

under vilka diskriminering på grund av funktionhinder kan förekomma. Om det 

hänger ihop med professional life, som både domstolen och generaladvokaterna 

påtalat, vart går då gränserna för detta begrepp? Kan vem som helst påtala 

diskriminering om han eller hon nekas ett arbete som är olämpligt på grund av ett 

funktionhinder? Här skulle man kunna gå på arbetets natur och arbetsgivarens 

resurser, men det vore ändå bra om EU-domstolen, istället för att ta begreppet för 

givet, utreder det på konkret sätt som går att stödja sig på senare.   Ännu lyser en 

sådan utredning med sin frånvaro.  

Vad som också lyser med sin frånvaro är en EU-rättslig tolkning av begreppet 

”längre tid”. Vad som menas med detta har inte ifrågasatts av någon 

generaladvokat i de mål den här uppsatsen presenterat. Detta är märkligt eftersom 

andra beståndsdelar av begreppet funktionshinder har fördjupats, såsom vikten av 

diagnostisering av läkare (t.ex. Kaltoft, HK Danmark), att det inte automatiskt ska 

likställas med sjukdom (t.ex. Chacón Navas, HK, Z) och, givetvis kopplingen till 

professional life.  

Det är synd att den sociala dimensionen av ett funktionshinder inte heller har 

blivit utredd av EU-domstolen på ett djupgående sätt, även om det omnämnts av 

ett flertal generaladvokater. Kan inte den sociala aspekten av ett funktionshinder, 

som innebär att någon känner sig utesluten i olika sociala kontexter, hindra denne 

från att våga söka ett arbete, med allt vad det innebär om att visa ett kort på sig 

själv i sin skriftliga ansökan? Det vore märkligt om direktiv 2000/78, vars mål är 

att främja likabehandling skulle bortse från att inkludera dessa människor.   

I den stundande domen i målet Kaltoft kan det tänkas att domstolen även kommer 

precisera att ett funktionshinder inte måste vara självförvållat för att anses vara ett 

funktionshinder. Just denna fråga har ännu inte överlagts av domstolen i något av 

de fall som denna uppsats tagit upp. Huruvida domstolen kommer befästa 

avseende vid Jääskinens uttalande, och i så fall, i vilka delar, kommer i framtida 

förhandsavgöranden även inverka på hur tolkningen av begreppen kommer att 

utvecklas. Vi får se om ”nedsatt utseende”, t.ex. kommer att kunna bedömas som 

ett funktionshinder i framtiden.  
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6. Avslutande kommentarer 

Så var kan vi förmoda att EU-domstolen är om tio år i sin bedömning av dessa två 

begrepp? Det är givetvis omöjligt att avgöra men jag tror att begreppet ”längre 

tid” kommer ha fått en unionsrättslig tolkning. Dessutom tror jag även att fetma 

kommer att bedömas som ett funktionshinder som skyddar från diskriminering. 

Professional life kommer förhoppningsvis också att få en unionsrättslig definition. 

Vi kommer möjligtvis även få se ett fall i EU-domstolen där förhandsavgörandet 

grundar sig på ett nationellt fall där den kärande är arbetssökande och inte 

arbetstagare. Detta är bara spekulationer och säkert kommer det hända mycket 

mer än så. En sak är däremot så gott som säker: ”funktionshinder” kommer alltid 

vara ett begrepp under ständig utveckling. 

När jag började det här arbetet var min avsikt att jämföra EU-domstolens tolkning 

av funktionshinder med den som råder i svensk lagstiftning. Även om denna 

undersökning hade varit nog så värdefull så skulle det ställt krav på ett djup som 

jag inte tror jag skulle kunna ge rättvisa på 10 000 ord. Det skulle dels kräva att gå 

igenom relationen mellan funktionshinder och professional life samt 

funktionshinder som det tolkats i fler lagrum än svenska diskrimineringslagen: 

lagen om anställningsskydd, lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder och 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade m.fl. 

Varje rättsfall jag gått igenom i den här uppsatsen hade dessutom enskilt kunnat 

utgöra underlag för en extensiv kommentar, och EU-domstolens bedömning av 

begreppet ”sjukdom” hade också varit intressant att undersöka.  

Jag hoppas i alla fall att detta är ett startskott för vidare undersökningar på 

områdena funktionshinder och professional life. Jag hoppas att jag i viss mån har 
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gett en bra överblick på ett mycket viktigt område, även om jag också att denna 

uppsats har känts lite väl tjatig i sin omständiga användning av de två begrepp 

uppsatsen till största del handlat om. 

Jag vill nu till sist tacka min handledare Andreas Inghammar för sitt kontinuerliga 

stöd, kritik och förslag på förbättringar så att denna uppsats kunnat bli så bra som 

möjligt. 
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