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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte har varit att behandla hur definitionen av en arbetsskada ser ut samt vilka 
ersättningsmöjligheter som föreligger vid arbetsskada. I detta arbete har traditionell juridisk 
metod använts. Materialet som uppsatsen har behandlat är juridisk litteratur inom ska-
deståndsrätt och försäkringsrätt, gällande nationell lagstiftning och EU-rätt, praxis samt förar-
beten. Arbetsskada är en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. 
Ersättning vid arbetsskada kan ske från privaträttsliga källor, försäkringar, eller offentliga 
sådana, socialförsäkringen, samt från civilrättslig lagstiftning, sjuklön. Skadeståndsansvar 
enligt SkL har mindre praktisk betydelse därför det stora flertalet arbetsgivare tecknar en s.k. 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) i enlighet med kollektivavtal på arbetsmarknaden. 
Genom TFA har betydelsen av skadeståndsskyldigheten vid arbetsskador minskat avsevärt. I 
de fall arbetsgivaren inte är ansluten till TFA kan den skadelidande arbetstagaren kräva ska-
destånd enligt allmänna regler. Genom införandet av Socialförsäkringsbalken upphävdes de 
tidigare gällande lagarna på området. Det innefattar lagar så som lag (1962:381) om allmän 
försäkring, lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, lag (1976:380) 
om arbetsskadeförsäkring samt lag (1977:265) om statligt personskadeskydd. Totalt 30 lagar 
upphävdes genom balkens införande. Slutsatsen efter detta arbete blir att vi har ett komplice-
rat system för ersättning vid arbetsskada.         

  



Förkortningar 

AD – Arbetsdomstolens domar 

AFL – Lag om allmän försäkring (1962:381) 

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring 

FAL – Försäkringsavtalslag (2005:104) 

HD – Högsta domstolen 

HFD – Högsta förvaltningsdomstol  

ILO – International Labour Organisation 

ITP – Industrins och handelns tilläggspension 

Kap – Kapitel 

LAF – Lag om arbetsskadeförsäkring (1976:380) 

NJA – Nytt juridiskt arkiv  

Prop – Proposition 

RÅ – Regeringsrättens årsbok 

SFB – Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

SFP – Lag om införande av socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SjLL – Lag om sjuklön (1991:1047) 

SkL – Skadeståndslag (1972:207) 

SofL – Socialförsäkringslag (1999:799) 

SOU – Statens offentliga utredningar 

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring 

TskL – Trafikskadelag (1975:1410) 
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1. Inledning 

Motiven för ersättning vid olycksfall i arbetet har enligt Hellner & Radetzki varit av såväl 
politisk som social och ekonomisk natur. 1 Ett särskilt skydd för olycksfall i arbete har ge-
nomförts på olika sätt. I Sverige gäller sedan länge att den skadade arbetstagaren har i första 
hand en särskild rätt till ersättning. Den är oberoende av förutsättningarna för skadestånd. I 
andra hand har en arbetstagare i Sverige rätt till ersättning på skadeståndsnivå genom kollek-
tiva försäkringar. Här avses att den särskilda rätten till ersättning är offentligrättsligt organise-
rad som en socialförsäkring medan den i andra hand nämnda ersättningskällan är privaträtts

2
-

lig.  

den. TFA ger ersättning på skadeståndsnivå enligt detaljerade bestämmelser i villko-
ren. 3  

ä-
vande. Resultatet är att vi har ett komplicerat system, vilket befinner sig under utveckling. 4 

 att åter-
igen öka under 2010 och 2011. Under 2012 rapporterades 54 dödsolyckor i arbetet. 5 

rbe-
tet. Förutom arbetsolyckorna anmäldes det under 2011 knappt 10 000 arbetssjukdomar. 6 

 

 

 

                                                

Skadeståndsansvar enligt Skadeståndslag (1972:207), SkL, äger mindre praktisk betydelse i 
Sverige när det handlar om arbetsskador. Detta eftersom det stora flertalet arbetsgivare teck-
nar en s.k. trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) i enlighet med kollektivavtal på arbets-
markna

Enligt Hellner & Radetzki har den allmänna tendensen länge varit att steg för steg utvidga 
rätten till ersättning ur båda dessa källor, detta genom att betrakta fler skador som arbetsska-
dor och genom att ge en allt mer fullständig ersättning. Först under senare år har tendensen 
gått i motsatt riktning, närmast därför att de tidigare principerna befunnits alltför kostnadskr

Arbetsmiljöverkets statistik visar att år 2005 till 2007 ökade arbetsolyckor med dödlig utgång. 
Denna ökning fortsatte under det första halvåret 2008 för att därefter avta och hamna på en 
lägre nivå än 2007. Under 2009 minskade antalet dödsolyckor till en ny lägstanivå för

 

Arbetsmiljöverkets statistik visar även att 2011 har det till och med första kvartalet 2012 rap-
porterats och registrerats knappt 29 000 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro och 53 000 
som inte ledde till sjukfrånvaro. Till detta kommer 14 000 olyckor på väg till eller från a

 
1 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 293. 
2 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 293. 
3 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 294. 
4 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 293. 
5 Arbetsmiljöverket. (2012). Arbetsskador 2011. (Arbetsmiljöstatistik ISSN 1652-1110). För 2013 års arbets-
olyckor med dödlig utgång se bilaga 1 (till och med oktober). 
6 Arbetsmiljöverket. (2012). Arbetsskador 2011. (Arbetsmiljöstatistik ISSN 1652-1110). 
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1.1 Syfte och avgränsning 

Denna uppsats syftar till att redogöra för ersättningsmöjligheter vid arbetsskador samt att för-
klara arbetsskadebegreppet. Det innebär att uppsatsen kommer innefatta såväl en genomgång 
av den rättsliga regleringen på området som olika försäkringar när det gäller ersättningsmöj-
ligheter. Kollektivavtal kommer inte att behandlas i detta arbete men kollektiva försäkringar 
som följer av olika sammanslutningar däribland kollektivavtal ingår i arbetet. Kollektivavtal 
skiljer sig från varandra och därför skulle en sådan genomgång uppta för stor plats om olika 
kollektivavtal i olika branscher skulle redogöras för. Det som eftersträvas i uppsatsen är att ge 
en grundlig och i största möjliga mån heltäckande bild av de möjligheter till ersättning som 
föreligger vid arbetsskador. Uppsatsen kommer även att ta upp om det förebyggande arbets-
miljöarbete kring arbetsskador. Det sker genom att förklara Arbetsmiljöverkets roll i det före-
byggande arbetet samt lagstiftning på området. Arbetet innehåller en genomgång av vad som 
bland annat gäller vid arbete utomlands, det sker genom uppsatsens EU-del.  

Uppsatsen kommer att besvara följande frågeställningar: 

 Vad innebär arbetsskadebegreppet? 

 Vilka ersättningsmöjligheter föreligger vid en arbetsskada? 

1.2 Metod 

I uppsatsen har gällande rätt på arbetsskadeområdet utretts genom att visa på vad som utgör 
en arbetsskada och de ersättningsmöjligheter som följer därav. Denna uppsats har tillämpat en 
traditionell juridisk metod, vilken även kan benämnas som den rättsdogmatiska metoden. Ma-
terialet som främst behandlats i den här uppsatsen är juridisk litteratur, doktrin, inom ska-
deståndsrätt och försäkringsrätt, gällande nationell lagstiftning och EU-rätt, praxis samt förar-
beten. Den litteratur som arbetet tagit upp på skadeståndsrättens område är Jan Hellner & 
Marcus Radetzkis 8 upplaga av Skadeståndsrätt, vilken spelar en stor roll när det handlar om 
inhämtande av kunskap på detta område. När det handlar om försäkringar har Bertil Bengts-
sons framställning, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, bidragit med kunskap om försäk-
ringsrättens huvuddrag. Uppsatsen stödjer sig på en stor mängd lagstiftningar för besvara ar-
betets syfte, främst kan här nämnas socialförsäkringsbalken som spelar en central roll i arbe-
tet. De rättsfall som inhämtats har bland annat fokuserat på bedömningen av vad som utgör en 
arbetsskada. De huvudsakliga sökorden som använts för att finna praxis inom rättsområdet är: 
arbetsskada, arbetssjukdom och färdolycksfall.       
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2. Arbetsskadebegreppet 

Arbetsskada är en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En ar-
betsskada ska anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det.7 Be-
greppet skada avser en personskada eller en skada på en protes eller annan liknande anordning 
som användes för avsett ändamål när skadan inträffade.8 Begreppet protes likställs bland an-
nat med emaljöga, glasögon med starrglas, peruk, hålfotsinlägg och ortopediska stödbanda-

9ge.   

domar av psykisk eller psykosomatisk natur 
ska inte godkännas som arbetsskador enligt lag.11 

 
som åsyftas här är den tidigare refererade 39 kap 5 § Socialförsäkringsbalk (2010:110), SFB. 

                       

Den grundläggande definitionen av en arbetsskada bygger på att skadorna delas in i sådana 
som orsakats av olycksfall i arbete och sådana som orsakats av annan skadlig inverkan i arbe-
tet än olycksfall, arbetssjukdomar. Olycksfallsbegreppet är inte definierat i lag utan bygger på 
sedan länge framtagen praxis. Den ger vid handen att ett olycksfall anses föreligga när en 
händelse har inträffat under ett relativt kortvarigt förlopp, vilket i viss mån varit såväl oförut-
sett som ovanligt. I enlighet med äldre lagstiftning och praxis ska bland annat solsting, värme-
slag och förfrysning likställas med olycksfall.10 Arbetsskada anses inte vara en skada av psy-
kisk eller psykosomatisk natur som är en följd av en företagsnedläggelse, bristande uppskatt-
ning av den försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater 
eller därmed jämförliga förhållanden. Sådana sjuk

Det grundläggande sjukdomsbegreppet inom sjukförsäkringen definieras inte i lagtext.12 Som 
utgångspunkt har i praxis tagits uttalanden i ett utredningsbetänkande om att vanligt språk-
bruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning bör vara vägledande.13 Där stadgas att som 
sjukdom kunde betecknas varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket inte sammanhäng-
er med den normala livsprocessen.14 Krav ställs således på att arbetsoförmågan ytterst ska 
kunna föras tillbaka på sjukdom. För att tydliggöra gällande sjukdomsbegrepp tillfogades år 
1995 bestämmelsen om bortseende från arbetsmarknadsmässiga förhållanden. Bestämmelsen

Skador som uppstått vid färd till eller från arbetet är s.k. färdolycksfall. Hit räknas även sådan 
färd som har nära samband med arbetet.15 Ett olycksfall som inträffade på vägen från särbos 
bostad till arbetsplats har godkänts som sådant färdolycksfall som omfattas av lagrummet, 39 
kap 7 § SFB. I den tidigare lagstiftningen som domstolen stödjer sig på fanns en liknande be-
stämmelse som 39 kap 7 § i LAF 2 kap 1 § 3 st. Regeringsrätten tog fasta på att arbetstagaren 

                          

detzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 

adetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 

adetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 

adetzki, Marcus & Eriksson, Anna Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada 

7 39 kap 3 § SFB. 
8 39 kap 4 § SFB. 
9 Ra
53. 
10 R
54. 
11 39 kap 5 § SFB.  
12 R
24. 
13 SOU 1944:15 s 162, se även Prop 1994/95:147 s 19. 
14 Se även R
(2006) s 13. 
15 39 kap 7 § SFB. 
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har, innan olyckan inträffade, frekvent och under en längre tid färdats till sin arbetsplats från 
den aktuella bostaden, särbons.16  

Arbetsolyckor är alla olyckor som inträffar i samband med arbetet till exempel halkolyckor, 
trafikolyckor, fall från stege etc. Med skadlig inverkan avses inverkan av faktorer i arbetsmil-
jön. Sådana faktorer ska på ett ogynnsamt sätt påverka den enskildes fysiska eller psykiska 
hälsa. Här kan exempelvis nämnas ensidiga, ovanliga eller ansträngande rörelser, fortgående, 
upprepat eller ovanligt tryck samt buller. Skada till följd av skadlig inverkan benämns ofta 
arbetssjukdomar. Arbetssjukdomar är sådana sjukdomar som med stor sannolikhet beror på 
arbetet.17 En arbetstagare kan även bli smittad av sjukdomar, till exempel influensa på arbetet. 
Smitta räknas normalt inte som arbetssjukdom. Det är regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer som meddelar föreskrifter om i vilken utsträckning en skada, som inte 
beror på ett olycksfall men som har framkallats av smitta ska anses vara arbetsskada. 18 Riks-

 som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarligt är en laserbelyst förare i ett 
transportmedel under färd. I vissa fall kan även psykisk skada enligt Arbetsmiljöverket räknas 

. När en skada beror på 
annan skadlig inverkan än ett olycksfall ska den anses ha inträffat den dag när den först visade 

försäkringsverket har valt att definiera en yrkessjukdom som en sjukdom där arbetsmiljön har 
betydelse för uppkomsten av sjukdomen.19 

Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett allvar-
ligt tillbud är ett tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. En arbetsgivare ska utan 
dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet 
som föranlett dödsfall eller svårare personskada. Detsamma gäller vid tillbud som inneburit 
allvarlig fara för liv eller hälsa.20 Det är bara allvarliga tillbud som ska anmälas till Arbetsmil-
jöverket. Händelser av psykosocial natur kan enligt Arbetsmiljöverket vara problematiska att 
definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande 
handling. Ett hot om våld utgör vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till arbetsmiljöverket, i 
de fall händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Ett sådant hot kan exempelvis vara 
knivhot eller mordhot som upplevs som allvarligt menat samt svårare fall av mobbning. Ett 
exempel på tillbud

som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till 
en sådan skada.21 

Det är när Försäkringskassan, försäkringsbolag eller domstol beslutat att godkänna en arbets-
skada som den är formellt accepterad som arbetsskada och ekonomisk ersättning kan beviljas. 
Olika bevisregler gäller också sida vid sida beroende på när skadan har inträffat. Det har med-
fört att det krävs olika styrkor på vetenskapligt stöd beroende på skadetillfälle.22 En skada 
som beror på ett olycksfall anses ha inträffat dagen för olycksfallet

sig.23 Karl-Ingvar Rundqvist har i en lagkommentar i Karnov fastslagit att dagen gäller för 
olycksfallet även om skadehändelsens effekt visar sig först senare.24  

                                                 
16 RÅ 2007 ref. 35. 
17 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
56. 
18 39 kap 6 § SFB. 
19 Riksförsäkringsverket, Anser 2001:3, Arbetsskadeförsäkringen – ändamål och funktion s 33. 
20 3 kap 3 a § AML. 
21 http://www.av.se/blanketter/paragraf2/forklaring_tillbud.aspx, 2014-12-19. 
22 Unionen, Arbetsskadehandbok – Att förebygga och hantera arbetsskador s 4. 
23 39 kap 8 § SFB. 
24 Se mer lagkommentar nr 708 till 39 kap 8 § SFB, Runqvist, Karl-Ingvar (Karnov) hämtad 2014-12-19. 
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I de fall arbetstagare eller likställd skadar sig, drabbas av sjukdom eller arbetsskada, upp-
kommer inte sällan arbetsoförmåga som medför inkomstförlust. Utöver den nu nämnda in-
komstförlusten kan utgifter av olika slag förekomma, såsom läkarvård och läkemedel. Det bör 
tilläggas att sjukdom och arbetsskada kan orsaka ideella skador, det vill säga icke-ekonomiska 
skadeföljder. Dessa brukar benämnas som fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur 
även kallat sveda och värk eller av bestående art även kallat lyte eller annat stadigvarande 
men samt särskilda olägenheter. Sveda och värk är exempelvis smärta och ångest medan lyte 
eller annat stadigvarande men kan vara sådant som nedsatt syn- eller hörselförmåga, ärr eller 
amputerade kroppsdelar. Särskilda olägenheter kan vara påtaglig anspänning i arbetslivet. 
Samtliga nu nämnda följder kan under olika förutsättningar bli föremål för ersättning, dels ur 
olika försäkringar av allmän och privat natur, dels i enlighet med den svenska rättens regler 
om skadestånd. Dessa är i stor utsträckning samordnade med varandra.25 

                                                 
25 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
11.  
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3. Den rättsliga regleringen och ersättningsmöjligheter vid arbetsskador 

3.1 Allmänt om skadestånd 

Skadeståndsrätten har som tidigare nämnts i arbetet en mindre praktisk betydelse när det 
kommer till arbetsskadesituationer. Den bör ändock belysas på ett allmänt plan i denna fram-
ställning då skadeståndsrätten kan realiseras i sådana fall där TFA och likvärdiga försäkringar 
saknas.26 

Skadeståndsrätten regleras huvudsakligen genom skadeståndslagen. SkL inleds, de första fyra 
kapitlen, med att handla om förutsättningarna för skadeståndsskyldighet. Ansvaret är i första 
hand för eget vållande, i andra hand ansvar för annans vållande inklusive det allmännas an-
svar för sina organs vållande. Det är endast 5 kap, om bestämmande av skadestånd, och 6 kap 
som innehåller vissa gemensamma bestämmelser. 27 Arbetsgivarens principalansvar, 3 kap 1 § 
SkL, innebär att arbetsgivaren svarar för samtliga arbetstagarens vållande i tjänsten och gäller 
på samma sätt vid arbetsskador som vid rent utomobligatoriska skador.28  

Skadestånd handlar om en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska 
ställning som om skadan inte hade inträffat. Enligt 2 kap 1 § SkL ska den som uppsåtligen 
eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. En annan typ av skada 
som regleras i skadeståndslagen är kränkning. Enligt 2 kap 3 § SkL ska den som allvarligt 
kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person frihet, frid 
eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Skadestånd med anledning av kränk-
ning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. 
29 En allmän förutsättning för skadeståndsskyldighet är att skada drabbat någon annan än den 
skadeståndsskyldige själv. Den skadelidande anses som huvudregel ha bevisbördan för att 
oaktsamhet har förekommit.  

SkL 1 kap 1 § gör undantag från lagens regler när annat följer av regler om skadestånd i av-
talsförhållanden, det vill säga inomobligatoriska förhållanden. Lagen har sitt främsta tillämp-
ningsområde i utomobligatoriska förhållanden. Den som lider skada i ett kontraktsförhållande 
kan ibland synas berättigad till skadestånd enligt både kontraktsmässiga och utomobligatoris-
ka grunder. Det brukar kallas för anspråkskonkurrens eller konkurrerande ansvarsgrunder. Det 
är sällsynt enligt Hellner & Radetzki, att den skadelidande vill åberopa utomobligatoriska 
regler när han i princip är berättigad att kräva skadestånd på kontraktsmässig grund. Det finns 
emellertid sådana situationer anser Hellner & Radetzki. Ett exempel är att ersättningen enligt 
de kontraktsmässiga reglerna är begränsade till ett belopp som understiger förlusten i det sär-
skilda fallet eller att rätten till ersättning enligt kontraktsmässiga regler är preskriberad. Enligt 
Hellner & Radetzki torde huvudregeln i svensk rätt vara, att den skadelidande icke äger åbe-
ropa utomobligatoriska regler i stället för kontraktsrättsliga därför att detta är fördelaktigare 
för honom.30 

                                                 
26 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 294. 
27 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 29. 
28 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 296. 
29 5 kap 6 § 1 st SkL. 
30 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 95 f. 
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Det finns i svensk rätt ett starkt samband mellan skadestånd och straff anser Hellner & Ra-
detzki. Hellner & Radetzki anser att ur rättspolitisk synpunkt kan straff och skadestånd jämfö-
ras som sanktioner mot ett ur samhällets synpunkt oönskat handlande.31  

 

3.2 Socialförsäkringen 

Det svenska socialförsäkringssystemet syftar till att solidariskt försäkra mot inkomstförlust 
och kostnader till följd av bland annat sjukdom, förtida dödsfall och ålderdom. Den är kollek-
tivt och obligatoriskt utformad.32 

Begreppet socialförsäkring kan sägas vara vidsträckt. Enligt 1 kap 1 § Socialförsäkringslag 
(1999:799), SofL, avser begreppet ”social trygghet genom social försäkring och vissa bi-
dragssystem”. Begreppet omfattar olika former av ekonomiskt skydd i samband med varie-
rande behovssituationer. Under socialförsäkringsbegreppet faller sjukförsäkring, föräldraför-
säkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, efterlevandeförsäkring samt pensions-
försäkring med flera försäkringar. Det finns offentligrättsliga regler om ersättning till den som 
drabbas av sjukdom som enligt Radetzki & Eriksson i strikt mening varken kan hänföras till 
socialförsäkring eller till allmän försäkring. Ett exempel på detta som författarna, Radetzki & 
Eriksson, tar upp är reglerna i Lag (1991:1047) om sjuklön, SjLL, om arbetstagares rätt till 
sjuklön.33  

Regeringen uttrycker i förarbetena till SFB bland annat följande om den tidigare lagstiftning-
en på området: ”SofL tillkom i huvudsak för att lösa problem som uppkommit i samband med 
Sveriges inträde i EES och EU”. Vidare sägs det här av regeringen att den lagen var inriktad 
främst på frågor om personkretsen och rätten till förmåner i ett internationellt perspektiv.34 
Socialförsäkringen delades i den tidigare lagstiftningen upp i två grenar, en bosättningsbase-
rad försäkring och en arbetsbaserad försäkring. I nuvarande lagstiftningen, SFB, delas social-
försäkringen in i åtta avdelningar. Dessa är indelade i underavdelningar. 35   

Begreppet socialförsäkring ges i princip även i den nya Socialförsäkringsbalken samma vid-
sträckta innebörd som i den tidigare socialförsäkringslagen. Tanken bakom SFB har varit att 
samordna den gällande socialförsäkringen och därigenom öka överskådligheten av författ-
ningen samt minska risken för bristande enhetlighet på området i fråga om gemensamma reg-
ler och begrepp.36 Genom införandet av Socialförsäkringsbalken upphävdes de tidigare gäl-
lande lagarna på området. Det innefattar lagar så som lag (1962:381) om allmän försäkring, 
lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, lag (1976:380) om arbets-
skadeförsäkring samt lag (1977:265) om statligt personskadeskydd.37 Sammanlagt upphävdes 
över 30 tidigare gällande lagar på socialförsäkringsområdet i och med införandet av socialför-

                                                 
31 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 61. 
32 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
17. 
33 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
18. 
34 Prop. 2008/09:200 s 362. 
35 1 kap 2-3 §§ SFB. 
36 Lagkommentar * till SFB, Runqvist, Karl-Ingvar (Karnov) hämtad 2014-12-19. 
37 1 kap 2 § Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 
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säkringsbalken. De upphävda författningarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättningar och 
andra förmåner som avser tid före ikraftträdandet.38 

Sjukpenning kan lämnas som kalenderdagsberäknad eller arbetstidsberäknad sjukpenning.39  
Kalenderdagsberäknad sjukpenning lämnas för alla dagar i veckan oavsett om den försäkrade 
skulle ha utfört förvärvsarbete eller inte. Arbetstidsberäknad sjukpenning lämnas bara för 
timmar eller dagar när den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat.40 Sjukpenning får inte lämnas 
för längre tid tillbaka än sju dagar före den dag då anmälan om sjukdomsfallet gjordes till 
Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder mot att göra en sådan an-
mälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen bör lämnas enligt en ändring 2013.41 

I Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU11 kan det i fråga om socialförsäkring-
ens omfattning sägas, enligt regeringen, att den nya lagstiftningen i huvudsak ska omfatta de 
förmåner av bestämmelserna i socialförsäkringslagen (1999:799), dock med undantag för den 
ersättning för sjukvård m.m. som regleras i 2 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring 
(AFL). Såvitt gäller 2 kap. AFL föreslås emellertid att bestämmelsen i 14 § om arbetshjälp-
medel tas in i 30 kap. socialförsäkringsbalken eftersom bestämmelsen har ett nära samband 
med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta blev realitet enligt införandet av den ovan 
nämnda socialförsäkringsbalken.  

Enligt socialförsäkringsbalken 110 kap 4 § 1 st ska den som vill begära en förmån ansöka om 
den skriftligen. En begäran om ökning av en förmån ska även det ske skriftligen. Lagrummet 
uttrycker i sitt andra stycke att en ansökan om en förmån ska innehålla de uppgifter som be-
hövs i ärendet. Den enskilde är skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för bedöm-
ningen av frågan om ersättning. Den handläggande myndigheten ska se till att ärendena blir 
utredda i den omfattning som deras beskaffenhet kräver.42 I förarbetena till SFB uttrycker 
regeringen att det är av värde att denna princip kommer till direkt uttryck i lagtexten.43 I fö-
rarbetena till SFB uttrycks det vidare att Försäkringskassan, den handläggande myndigheten, 
har en vidsträckt utredningsskyldighet.44 I socialförsäkringsbalken stadgas att en försäkrad 
har vid arbetsskada rätt till samma förmåner enligt SFB som han eller hon har rätt till vid an-
nan sjukdom 45.  

                                                

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för bland annat förmåner så som sjukpenning, rehabili-
tering, rehabilitetsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel. Här kan även nämnas inkomst-
relaterad sjukersättning, inkomstrelaterad aktivitetsersättning och arbetsskadeersättning.46 Vid 
tillämpning av bestämmelserna i SFB avses med arbete i Sverige förvärvsarbete i verksamhet 
här i landet.47 Detta gäller så länge inte annat anges i lagstiftning. Arbete utomlands för en 
arbetsgivare med verksamhet i Sverige ska anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är 
utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan vara längst ett år.48 Sjukpenning kan lämnas till en 
försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Vid bedömning av om arbets-

 
38 1 kap 3 § 1 st 1 p lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 
39 28 kap 2 § SFB. 
40 28 kap 3 § SFB. 
41 27 kap 17 § SFB. 
42 110 kap 13 § SFB. 
43 Prop. 2008/09:200 s 554. 
44 Prop. 2008/09:200 s 555. 
45 40 kap 2 § SFB. 
46 6 kap 6 § SFB. 
47 6 kap 2 § 1 st SFB. 
48 6 kap 4 § SFB. 
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förmåga är nedsatt ska det beaktas om den försäkrade på grund av sjukdom inte kan utföra sitt 
vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller 
henne.49 Ersättningens storlek är beroende av den försäkrades sjukpenninggrundande in-
komst, SGI, och den omfattning i vilken dennes arbetsförmåga är nedsatt.50 SGI är den årliga 
inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma tills vidare få för eget arbete antingen 
som arbetstagare i allmänhet eller i enskild tjänst, eller på annan grund.51 En försäkrad har rätt 
till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en 
fjärdedel. Kravet att sjukdom ska orsaka nedsättning av arbetsförmåga med minst en fjärdedel 
gäller sedan juli 1990.52 Med sjukdom likställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som or-
sakats av sjukdom för vilken det lämnas sjukpenning, om tillståndet fortfarande kvarstår efter 
att sjukdomen upphört.53 Sjukpenning lämnas inte på grundval av anställningsförmåner för tid 
som ingår i en sjuklöneperiod när den försäkrades arbetsgivare ska svara för sjuklön enligt 
sjuklönelag. Sjukpenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förm 54ån.  

                                                

Förmånerna vid arbetsskada är arbetsbaserade förmåner.55 Förutom förvärvsarbetare är vissa 
studerande under yrkesutbildning försäkrade för arbetsskadeersättning.56 Socialförsäkringen 
administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samt av Skatteverket.57 En 
särskild myndighet, Inspektionen för socialförsäkringen, som inte nämns i SFB, har enligt sin 
instruktion till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna om bland 
annat rättssäkerhet på området.58  

 

3.3 Försäkringar  

3.3.1 Allmänt om försäkringar 

Försäkringsavtalet går ut på att försäkringsgivaren mot betalning, premie, åtar sig ett ansvar 
för den händelse en risk skulle förverkligas. 59 Den händelse att en risk skulle förverkligas 
kallas för försäkringsfallet. Bertil Bengtsson beskriver detta som dess huvudprestation enligt 
avtalet.60 Avtalet kan gälla skadeförsäkring, där ersättning i princip är anpassad efter skadans 
storlek eller summaförsäkring, där ett bestämt belopp utgår oavsett hur den verkliga förlusten 
är.61  

Ur ett försäkringsbolags perspektiv är det angeläget med stränga regler om till exempel för-
säkringstagarens upplysningsplikt och om riskökning.62 Försäkringsgivarens väsentliga för-
pliktelse är som sagt att bära ett ansvar, om risken skulle förverkligas. Vad försäkringstagaren 

 
49 27 kap 46 § 1 st SFB. 
50 24 kap 2 § SFB. 
51 25 kap 2 § SFB. 
52 SOU 1988:41 s 21. 
53 27 kap 2 § SFB. 
54 27 kap 4 § SFB. 
55 6 kap 6 § SFB. 
56 6 kap 22 § SFB. 
57 2 kap 2 § 1 st SFB. 
58 Förordning (2009:602) med instruktion för inspektionen för socialförsäkringen. 
59 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 53. 
60 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 11. 
61 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 12. 
62 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 53. 
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angår, kan hans huvudförpliktelse sägas vara att betala premien. Något formkrav gäller inte 
för försäkringsavtal. 

I försäkringsavtalslagen, FAL, (2005:104) kallas en försäkringsgivare konsekvent för försäk-
ringsbolag. Försäkringsavtalslagen berör inte den offentliga försäkringen som skyddar den 
enskilde mot följderna av sjukdom, arbetsoförmåga och försörjares frånfälle. Den offentliga 
försäkringen regleras i socialförsäkringsbalken.63 Enskilda försäkringsbolag driver liv-, 
olycksfalls- och sjukförsäkring, som alla utgör personförsäkring. Dessa är vanligen summa-
försäkring. Det är även vanligt att de försäkringstyperna är kollektiva, exempelvis gruppliv-
försäkring, gruppolycksfallsförsäkring. När det handlar om kollektiva försäkringar är det en 
representant för den försäkrade gruppen som avtalar med försäkringsbolaget om villkoren. 64 

Ett konkret exempel på en gruppförsäkring är tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, grundas på 
överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter och är kopplad till den försäkrades an-
ställning. I andra fall kan det vara medlemmar i ett fackförbund eller en liknande sam-
manslutning som gemensamt försäkras mot dödsfall. FAL inleds med vissa allmänna regler i 
1 kap, där bland annat den viktiga regeln ges att lagen är tvingande till försäkringstagarens 
förmån och de försäkrades förmån, om inte annat framgår.65 

Om ett kollektivavtalsbundet företag överlåts helt eller delvis följer kollektivavtalet normalt 
med vid överlåtelsen.66 Den nya ägaren blir därmed skyldig att teckna avtalsförsäkringarna. 
Överlåtelse av aktier och försäljning av handelsbolag eller kommanditbolag innebär inte något 
byte av arbetsgivare. Sådan överlåtelse medför alltså ingen förändring av kollektivavtal och 
skyldighet att teckna försäkringar.67  

 

3.3.2 Gruppförsäkring 

Förutsättning för gruppförsäkring är att den gäller en bestämd grupp personer. Gruppförsäk-
ringar kan meddelas för en mängd typer av grupper så som de anställda på en arbetsplats, 
medlemmar i en förening eller studerande på ett universitet. Kollektivavtalsgrundad försäk-
ring tecknas av arbetsgivaren för anställda i enlighet med kollektivavtal. Några viktiga försäk-
ringstyper är här TFA, avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, och för tjänstemännens del indu-
strins och handelns tilläggspension, ITP.68 ITP ger samtliga privatanställda tjänstemän rätt till 
sjukpension, försäkring som ger rätt till sjukpension föreligger under anställningstid samt un-
der tre månader efter anställningens upphörande.69   

Avtalets struktur vid gruppförsäkringar skiljer sig från det vid personförsäkringar. Vid en 
gruppförsäkring handlar det om en företrädare som sluter avtal för gruppen, arbetsgivare eller 
representant för en förening ett gruppavtal med försäkringsbolaget. I detta avtal anges villkor 
och premier för försäkringen. Den enskilde gruppmedlemmen kan sedan bli ansluten till för-
                                                 
63 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 14. 
64 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 15. 
65 1 kap 6 § FAL. 
66 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, 28 §. 
67 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 8 (ISBN 978-91-
7152-982-4). 
68 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 104 f. 
69 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
68. 
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säkringen genom anmälan till försäkringsbolaget eller genom underlåtenhet att avböja försäk-
ringen inom viss tid, s.k. reservationsanslutning. I sådana fall avses en frivillig gruppförsäk-
ring med gruppmedlemmen som försäkringstagare. Det förkommer även s.k. obligatorisk 
gruppförsäkring där medlemmarna utan vidare ansluts redan genom gruppavtalet. Här är det 
gruppens företrädare som anses som försäkringstagare.70   

Det stora flertalet arbetsgivare åtar sig genom kollektivavtal att teckna TFA för sina anställda. 
Till grund för TFA ligger en överenskommelse mellan SAF, numera Svenskt Näringsliv, på 
den ena sidan och LO samt PTK på andra sidan. Denna överenskommelse träffades år 1974. 
TFA tillhör gruppen av försäkringar som bygger på kollektivavtal. Staten, landstingen och 
kommunerna har ingått liknande försäkringar för sina anställda.71 De anställda får ersättning 
för vissa personskador i arbetet. Denna ersättning beräknas på samma sätt som skadestånd. De 
anställda avstår från sin rätt till vanligt skadestånd från arbetsgivaren. Enligt denna typ av 
försäkring utgår ersättning vare sig försäkringstagaren är ansvarig för skadan eller inte dock 
innebär försäkringsordningen samtidigt att han normalt undgår att betala skadestånd för ska-
dor som försäkringen täcker. Därigenom har skadeståndsreglerna numera som tidigare nämnts 
fått ganska liten praktisk betydelse vid dessa skadefall.72  

En viktig form av sjukförsäkring är AGS som tecknas av arbetsgivare. AGS kompletterar vid 
arbetsoförmåga på grund av sjukdom den lagstadgade sjukpenningen och aktivitets-
/sjukersättning. Den som har en av Försäkringskassan fastställd sjukpenninggrundande in-
komst omfattas av AGS. Försäkringen gäller vid arbetsoförmåga. AGS-ersättning utges vid 
sjukpenningtid till och med dag 360 vid sjukskrivning med minst en fjärdedel sjukpenning 
samt under tid med aktivitets- eller sjukersättning. Ersättning från AGS under såväl sjukpen-
ningtid som tid med aktivitets- eller sjukersättning kan tidigast utbetalas sedan arbetstagaren 
varit anställd i 90 dagar, som längst till den försäkrade fyller 65 år. 73 

AGS kan ge skydd efter det att den försäkringsgrundande anställningstiden har upphört. Efter-
skyddet gäller i 720 kalenderdagar.74 Svenskt Näringsliv och LO har sedan år 2000 avsatt 
sammanlagt 150 miljoner kronor ur den gemensamma AGS-fonden för att täcka kostnader i 
samband med individuella rehabiliteringskostnader.75 

TGL är en livförsäkring som utfaller med engångsbelopp vid den försäkrades dödsfall. Denna 
försäkring handhas av AFA försäkring. I TGL ingår förmåner såsom begravningshjälp, 
grundbelopp och barnbelopp. TGL-skyddet gäller från den dag arbetstagaren börjar utföra 
arbetet. Det skyddet består sedan under tiden arbetstagaren är anställd för att utföra minst 8 
timmars arbete per vecka. Vid arbetstid som understiger 8 timmar per vecka gäller TGL-
skydd endast under den dag då arbetet utförs.76  

 

                                                 
70 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 105. 
71 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 297. 
72 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer 8 uppl (2012) s 15 f. 
73 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 53 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
74 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
66 f. 
75 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 56 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
76 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 62 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
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3.3.3 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

TFA omfattar såväl tjänstemän som arbetare. Samtliga anställda omfattas omedelbart utan 
karenstid och oberoende av arbetstidens omfattning. Försäkringen lämnar ideell ersättning 
enligt i huvudsak skadeståndsrättsliga regler. Skyddet vid förvärvsarbete är att betrakta som 
en förmån som följer med tillhörigheten till en organisation vilken ser skyddet vid förvärvsar-
bete som en angelägenhet. När vissa arbetstagare har uppnått förmåner, vilka väsentligen är 
betingade av speciella omständigheter i deras arbete, ligger det nära till hands att även andra 
arbetstagare och deras organisationer kräver samma förmåner anser Hellner & Radetzki. 77 
Till följd av att huvuddelen av förlusterna genom arbetsskador ersätts ur socialförsäkring lig-
ger den största betydelsen av TFA i att därifrån utge ersättning för sveda och värk samt för 
lyte eller stadigvarande och jämte olägenheter i övrigt, enligt samma principer som vid ska-
destånd. Härtill kommer de inkomstförluster som inte ersätts ur socialförsäkring.78 TFAs för-
säkringsvillkor ändras kontinuerligt, vilket betyder att reglerna om ersättning ser olika ut be-
roende på när en arbetsskada visade sig.79 

Trafikskadeersättning betraktas på samma sätt som skadestånd och återfinns i trafikskadela-
gen, TskL, (1975:1410). Från saklig synpunkt utmärker sig trafikförsäkringen enligt Hellner 
& Radetzki för att den så litet som möjligt anknyter till vållande. Det är en no-fault försäk-
ring. No-fault försäkringar har införts utan stöd av lag, genom privata överenskommelser. Här 
kan särskilt nämnas TFA som har tillkommit genom en överenskommelse mellan arbetsmark-
nadens parter. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren. Ersättning utgår enligt huvudregeln 
oberoende av, om arbetsgivaren eller någon annan varit vållande.80 Denna försäkring ger er-
sättningar på skadeståndsnivå, enligt detaljerade bestämmelser i villkoren. Ersättningarna är 
mera schabloniserade än skadestånden enligt SkL anser Hellner & Radetzki.81  

Med stöd av den tidigare nämnda överenskommelsen om TFA mellan arbetsmarknadens par-
ter har de särskilda förbunden slutit kollektivavtal. Enligt kollektivavtalen är varje ansluten 
arbetsgivare skyldig att teckna trygghetsförsäkring för sina arbetstagare, oavsett om de är 
medlemmar i en fackförening eller inte. Det ska tilläggas att möjligheten finns för oorganise-
rade arbetsgivare att träffa s.k. hängavtal samt att utan kollektivavtal kan en arbetsgivare 
teckna trygghetsförsäkring under förutsättning att försäkringsbolaget går med på det. Om ar-
betsgivare som i kollektivavtal åtagit sig att teckna trygghetsförsäkring försummar det, läm-
nas likväl ersättning till dem som skulle ha varit försäkrade om försäkring funnits. Härigenom 
säkerställs, på ungefär samma sätt som vid en statlig obligatorisk försäkring, att försummelse 
att iaktta försäkringsplikt inte går ut över de skadelidande. Bestämmelsen har ingen verkan till 
förmån för skadelidande anställda hos arbetsgivare som inte är skyldig att teckna försäkring.82 

TFA är en privat försäkring för vilken FAL gäller. Försäkringsskyddet har varierat över tid. 
Försäkringsvillkoren för TFA innehåller utförliga bestämmelser om olika former av ersätt-
ning. Det skiljs mellan ersättning under akut sjukdomstid, ersättning vid invaliditet, ersättning 
för rehabiliteringen, ersättning vid dödsfall samt efterskydd. Ett efterskydd innebär ersättning 
för skadlig inverkan av arbetssjukdom som visar sig efter det att anställningen upphörde. Er-

                                                 
77 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 295. 
78 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 296. 
79  Unionen, Arbetsskadehandbok – Att förebygga och hantera arbetsskador s 13. 
80 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 36. 
81 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 294. 
82 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 297. 
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sättning för inkomstförlust under akut sjukdomstid utgår i samband med arbetsolycksfall som 
förorsakat mer än 14 dagars arbetsoförmåga.83 

För TFA gäller det att skadorna ska ha orsakats av olycksfall i arbetet, färdolycksfall om TskL 
inte är tillämplig, arbetssjukdomar som varar minst i 180 dagar eller att skadan är framkallad 
av smitta under vissa förutsättningar. Angående arbetssjukdomar ska det även nämnas att det 
är under förutsättning att Försäkringskassan bedömt sjukdomen som arbetsskada eller om 
sjukdomen finns angiven i ILO-koventionen.84 Vid arbetssjukdomar och färdolycksfall utges 
normalt ingen inkomstersättning från TFA. Bedöms arbetsgivaren som vållande till arbets-
sjukdomen utges kompensation för inkomstförlust.85  

Om en arbetsgivare inte är ansluten till TFA kan den skadelidande arbetstagaren kräva ska-
destånd enligt allmänna regler. Fall som kan aktualiseras här utförs som regel av oorganiserad 
arbetskraft, till exempel städhjälp, hjälp med trädgårdsarbete och vid sådant arbetsbyte som 
medför att den som utför arbetet jämställs med arbetstagare. För dem som inte är arbetstagare 
och inte heller har organiserade arbetstagare i sin tjänst, till exempel lantbrukare, gäller i be-
tydande utsträckning liknande försäkringar tecknade genom deras organisationer.86 Värnplik-
tiga med flera saknar rätt till ersättning ur TFA vid arbetsskada.87 

Det kan förekomma fall där den skadelidande skulle kunna uppnå mera genom en ska-
deståndstalan än enligt bestämmelserna i TFA och frågan om giltighet av föreskriften om att 
skadeståndstalan inte får föras blir då aktuell. En sådan fråga kan knappast besvaras generellt 
enligt Hellner & Radetzki. Hellner & Radetzki anser att skadelidande som själv är bunden av 
kollektivavtal om TFA borde i allmänhet vara bunden av föreskriften.88 

När det handlar om olycksfall i arbetet som medför frånvaro kan inkomstersättning utges re-
dan från första dagen. Ersättningen täcker i de flesta fall inkomstbortfallet. När det gäller 
dödsfall utges ersättning för begravningskostnader, förlust av underhåll samt ersättning vid 
nära anhörigs personskada. Med ersättning vid nära anhörigs personskada menas att den som 
stått den avlidne särskilt nära, främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar, kan 
få ersättning för personskada. Till exempel psykisk chock om besvären är en följd av dödsfal-
let. Ersättning från TFA kan lämnas för framtida inkomstförlust som inte ersätts från Försäk-
ringskassan eller annat håll. Ersättningen utbetalas antingen som engångsbelopp eller livränta. 
Livräntorna räknas om vid varje årsskifte. Den som drabbas av en arbetssjukdom har i vissa 
fall rätt till ersättning från TFA även om arbetssjukdomen visar sig först efter det att anställ-
ningen har upphört. TFA-villkoren innehåller en 10-årig preskription beträffande ideell ersätt-
ning. För utbetalning av annan ersättning tillämpas en preskriptionstid av 6 år.89 

 

                                                 
83 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 297. 
84 Riksförsäkringsverket, Anser 2001:3, Arbetsskadeförsäkringen – ändamål och funktion s 46. Se även bilaga 2 
för hela ILO-konventionen. 
85 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
74. 
86 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 294 f. 
87 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 298. 
88 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 299. 
89 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl (2010) s 298. 
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3.4 Sjuklön 

SjLL infördes 1992 och gäller sedan dess. Den reglerar anställdas rätt att under korta sjuk-
domsfall och de första 14 dagarna av andra sjukdomsfall av arbetsgivaren utfå viss del av lön 
och andra anställningsförmåner. Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt 
denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. Lagen är tvingande till arbetstaga-
rens förmån.90  

Rätten till sjuklön förutsätter att ett arbetsgivar-arbetstagarförhållande föreligger. Denna lag 
inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finns enligt någon annan lag. 91 Tvist mellan ar-
betstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) 
om rättegången i arbetstvister. I tvist om rätt till sjuklön ska Försäkringskassan på begäran av 
arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstaga-
rens arbetsoförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller om nedsättningens omfattning.92  

SjLL gäller direkt för anställda som har tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning 
omfattande minst en månad. För andra anställda gäller lagen efter 14 dagars anställning. Flera 
anställningsperioder hos samma arbetsgivare får räknas samman, om uppehållet mellan dem 
är högst 14 kalenderdagar. 93 

 Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 kalenderdagarna när anställda är frånvaran-
de på grund av att arbetsförmågan är nedsatt vid sjukdom, s.k. sjuklöneperiod. 94 Vad som ska 
ingå i underlaget för beräkning av sjuklönens storlek regleras i SjLL samt i kollektivavtal. Vid 
frånvaro på grund av sjukdom gäller följande. Den första dagen är karensdag, vilket innebär 
att ingen ersättning betalas ut, dag 2-14 betalas 80 procent av lönen ut. Antalet karensdagar 
begränsas till 10 stycken under en 12-månadersperiod. Karensdag gäller även om sjukdomen 
beror på arbetsskada. Vid godkänd arbetsskada som innebär att livränta utbetalas, kompense-
ras karensdagen via Försäkringskassans särskilda arbetsskadeersättning.95 

Bestämmelsen om en karensdag tillkom den 1 april 1993 enligt förslag i prop. 1992/93:31. I 
allmänhet blir första dagen i en sjuklöneperiod också karensdagen. Dagen för sjukanmälan 
utgör emellertid utgångspunkt för vilken dag som ska vara karensdag.96 Sjuklöneperioden 
omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de 
därpå följande tretton kalenderdagarna. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte 
avstår från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod börjar dock senast dag för vilken arbets-
tagaren erhåller reseersättning. Sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen upp-
hör.97 

Enligt ett betänkande från Socialförsäkringsutskottet kan SjLL i grunden sägas utgöra en ci-
vilrättslig reglering med vissa offentligrättsliga inslag, till exempel bestämmelserna om att 

                                                 
90 2 § SjLL. 
91 1 § 2 st SjLL. 
92 27 § SjLL. 
93 3 § SjLL. 
94 4 § SjLL. 
95 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 47 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
96 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna, Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
27. 
97 7 § SjLL. 
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vissa uppgifter handhas av Försäkringskassan.98 Sjuklön utgör vidare enligt betänkandet, en 
arbetsrättslig förmån. Bland annat med hänsyn härtill föreslår regeringen att bestämmelserna 
om sjuklön inte förs över till den nya socialförsäkringslagstiftningen, SFB. Andra förmåner 
som enligt propositionen inte heller ska tas in i socialförsäkringsbalken är till exempel ersätt-
ning från arbetslöshetsförsäkringen och förmåner vid sjukdom enligt studiestödslagen 
(1999:1395). 

 

 

                                                 
98 2009/10:SfU11 
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4. EU-rätten 

Inom EU finns det fyra grundläggande friheter, vilka är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital 
och personer. EU-rätten bygger i huvudsak på två grundläggande fördrag, Fördraget om Eu-
ropeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Till fördrag finns även 
ett stort antal protokoll, förklaringar och anslutningsfördrag. Dessa räknas till primärrätten. 
Med primärrätten förstås alla de grundläggande rättsakter som härstammar från medlemssta-
terna. Till sekundärrätt räknas förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttran-
den. Med sekundärrätt förstås rättsakter som har beslutats av EU:s institutioner.99 En förord-
ning är bindande och äger allmän giltighet.100  

I ett rättsfall ställde EU-domstolen upp följande definition av arbetstagarbegreppet: ”detta 
begrepp ska definieras enligt de objektiva kriterier som kännetecknar ett anställningsförhål-
lande, med beaktande av de berörda personernas rättigheter och skyldigheter. Det viktigaste 
kännetecknet för ett anställningsförhållande är att en person, under en viss tid, mot ersättning 
utför arbete av ekonomiskt värde åt någon annan”.101  

Några gemensamma regler för socialförsäkringar finns inte inom EU enligt Svenskt Närings-
liv. Varje land beslutar således om sina egna försäkringssystem, ersättningsbelopp och avgif-
ter däremot finns en viss samordning för att den som arbetar i olika länder inte ska förlora sina 
intjänade förmåner. Huvudregeln är att arbetstagaren är försäkrad i det land där arbetet utförs. 
De förmåner som omfattas av samordningen är bland annat vid invaliditet, sjukdom, döds-
fallsersättning och med anledning av olycksfall i arbetet och vid arbetssjukdomar. 102 

 För att möjliggöra den fria rörligheten för arbetskraften finns det olika principer. Principen 
om en lagstiftning kan sägas utgöra en huvudprincip. Den innebär att en person vid en och 
samma tidpunkt enbart kan tillhöra ett lands socialförsäkring och det är endast till det landet 
som personen betalar socialförsäkringsavgift. Huvudregeln är att den som arbetar i ett med-
lemsland ska tillhöra det landets socialförsäkring även om han är bosatt i ett annat land. Nästa 
princip är likabehandlingsprincipen. Den föreskriver att en person som är medborgare i ett 
EU/EES-land och arbetar i ett annat EU/EES-land ska behandlas som det landets egna med-
borgare. Sammanläggningsprincipen innebär att när kvalifikationstiden för olika sociala för-
måner beräknas ska alla försäkringsperioder i olika EU/EES-länder läggas ihop. Detta innebär 
att en person kan få rätt till sina intjänade förmåner även om han eller hon inte har tillräcklig 
tid i varje enskilt land. Exportabilitetsprincipen innebär att förmåner, till exempel pensioner, 
ska utbetalas från det land där de tjänats in, även om någon är bosatt i ett annat EU/EES-
land.103 Principen om exportabilitet innebär vidare att vissa kontantförmåner, däribland rätten 
till ersättning vid arbetsskada, vilka intjänats i en medlemsstat ska utbetalas även om den be-
rättigade bor i eller flyttar till en annan medlemsstat.104 

                                                 
99 Nilsson & Lundberg Europarätten – en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen 4 uppl (2010) s 30 
f. 
100 Artikel 288 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
101 Dom av den Europeiska Unionens domstol 3 juli 1986 i mål c-66/85. Debroah Lawrie-Blum mot Land Baden 
Württemberg. 
102 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 83 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
103 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 83 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
104 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
22 f.  

16 



Samordningen av socialförsäkringssystemen inom EU styrdes tidigare av EU-förordning 
1408/71. Den 1 maj 2010 började dock den nya EU-förordningen 883/2004 att tillämpas. De 
nya reglerna bygger i stort på samma principer som tidigare samordningsregler. Grundprinci-
perna som tidigare har nämnts gäller således även fortsättningsvis. De medborgare som den 1 
maj 2010 omfattades av förordning 1408/71 fortsätter att omfattas av denna förordning i max-
imalt 10 år eller till dess det sker en förändring i deras anställningsförhållande. 105 

För att möjliggöra fri rörlighet för arbetstagare inom EU togs ett detaljerat regelsystem fram 
avseende samordning av regler för social trygghet. Reglerna fanns tidigare i förordningen 
EEG nr 1408/71 om tillämpning av system för social trygghet när anställda och egenföretaga-
re eller när deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och i förordningen EEG nr 
574/72 om tillämpning av förordning nr 1408/71. Rådet har emellertid fattat beslut om en 
moderniserad och förenklad version av samordningsregler för de sociala trygghetssystemen 
(förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen). Det bör här tilläggas 
att dessa förordningar inte syftar till att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning. Varje 
medlemsstat kan sålunda som tidigare har nämnts självständigt utforma villkoren för och om-
fattningen av olika förmåner. I stället syftar regleringen till att bestämma vilket lands lag som 
ska tillämpas i olika situationer samt att möjliggöra samordning av förmåner som härrör från 
olika medlemsstater. Avsikten är att personer som flyttar från en medlemsstat till en annan 
vare sig ska förlora intjänade förmåner eller gå miste om möjligheten att kvalificera sig för 
framtida ersättning.106 

Den tidigare Förordning nr 1408/71 gällde för anställda, egenföretagare och studerande som 
är medborgare i en medlemsstat och som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en 
eller flera medlemsstater. Numera gäller som sagt Förordning 883/04. Sverige har träffat 
överenskommelser med ett antal länder om social trygghet, s.k. socialförsäkringskonventio-
ner.107 Unionsrätten inom EU eller inom EES eller avtal om social trygghet eller andra avtal 
som ingåtts med andra kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i 
SFB.108 Enligt Runqvist har de socialförsäkringskonventioner som Sverige ingått med andra 
EU-länder eller EES-länder förlorat i betydelse. För medborgare i dessa länder och deras fa-
miljemedlemmar gäller EU:s förordningar här som svensk lag. Detta kan i vissa sammanhang 
leda till att interna bestämmelser får tolkas med beaktande av EU-rätten eller över huvud taget 
inte kan tillämpas.109 

Det huvudsakliga innehållet i förordning 883/2004 är att det är obligatoriskt att vid kortare 
utsändningar kvarstå i hemlandets socialförsäkring i upp till 24 månader. Tidigare gällde 12 
månader med möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader efter ansökan. Möjlighe-
terna till dispens vid längre utsändningar kvarstår. Vid arbete i flera medlemsländer måste 
arbetet i bosättningslandet utgöra en väsentlig del, minst 25 procent, för att den anställde ska 
kunna kvarstå i bosättningslandets socialförsäkring. Personer som är anställda i ett medlems-
land och egenföretagare i ett annat land kan enbart ha socialförsäkring i det land där de får sin 
huvudsakliga inkomst. Om arbetet ska pågå i mer än 24 månader omfattas den utsände, från 
och med första dagen, av arbetslandets socialförsäkringssystem. Är avsikten att arbetet ska 
                                                 
105 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 84 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
106 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
21 f. 
107 Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (2006) s 
21 f. 
108 2 kap 5 § SFB. 
109 Se mer lagkommentar nr 5 till 2 kap 5 § SFB, Runqvist, Karl-Ingvar (Karnov) hämtad 2014-12-19. 
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pågå i högst 24 månader omfattas den utsände av socialförsäkringssystemet i det land varifrån 
han är utsänd. Efter 24 månader och om utsändningsperioden har avslutats kan inte en ny ut-
sändningsperiod beviljas förrän det gått minst 2 månader från sista dagen på den avslutade 
utsändningsperioden. Den utsände kan dock få stå kvar i utsändningslandets socialförsäk-
ringssystem även under längre utsändningstid. Förmåner från de kollektivavtalade försäkring-
arna berörs inte av samordningsreglerna. Särskilda regler finns för utsänd personal som ska 
arbeta i ett annat EU/EES-land under en tidsbegränsad period. Detta gäller även familjemed-
lemmar.110  

Riksförsäkringsverket konstaterar i sin internationella jämförelse av arbetsskadeförsäkringen 
att samtliga länder inom EU/EES utom Grekland och Nederländerna har särskild lagstiftning 
om arbetsskador. Deras jämförelse visar vidare att i samtliga EU/EES länder är alla anställda 
försäkrade för arbetsskada och att i de flesta länder är försäkringen uppdelad i tre delar. Den 
uppdelningen kan uttryckas som följande: en del för olycksfall/skador i arbetet, en för olycks-
fall i samband med resor till och från arbetet samt en för arbetssjukdomar.111 

                                                 
110 Svenskt Näringsliv. (2013). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. s 84 (ISBN 978-
91-7152-982-4). 
111 Riksförsäkringsverket, Anser 2001:3, Arbetsskadeförsäkringen – ändamål och funktion s 39. 
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5. Arbetsmiljön 

Arbetsmiljölagen (1997:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.112 Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare 
utför arbete för en arbetsgivares räkning.113 En samverkan för att åstadkomma en god arbets-
miljö ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare.114 En arbetsgivare ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. En ut-
gångspunkt ska i det sammanhanget vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycks-
fall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.115 Arbetsgiva-
ren ska vidare systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbets-
skador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av 
detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.116   

Arbetsmiljöverket har till uppgift att leda, samordna och utveckla verksamheten. Dess styrelse 
utövar den s.k. centrala tillsynen, det innebär att styrelsen fastställer riktlinjer för hur tillsynen 
ska gå till. Frågor om lagens tillämpning och meddelandet av föreskrifter om tillämpningen av 
arbetsmiljölagen sker av styrelsen. Det finns även regionala tillsynsorgan som utövar den lö-
pande tillsynen. Detta sker huvudsakligen genom arbetsplatsbesök.117 Läkare ska till arbets-
miljöverket anmäla sjukdomar, som kan ha samband med arbete och är av intresse från ar-
betsmiljösynpunkt, samt lämna verket upplysningar och biträde.118 Arbetsgivaren har en skyl-
dighet att se till att arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen finns tillgängliga för arbets-
tagaren.119 Arbetsmiljöförordningen föreskriver att vid varje arbetsställe bör regelbunden 
översyn ske genom skyddsrond.120 

                                                 
112 AML 1 kap 1 §. 
113 AML 1 kap 2 §. 
114 AML 3 kap 1 a §. 
115 AML 3 kap 2 §. 
116 AML 3 kap 2 a §. 
117 Blyme, Hans, Lagkommentar 95 till 7 kap 1 § AML, (Karnov) hämtad 2014-12-19. 
118 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 2 §. 
119 Arbetsmiljöförordning (1977:1166)  5 §. 
120 Arbetsmiljöförordning (1977:1166)  7 §. 

19 



6. Praxis 

HFD 2011 ref. 26 - En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbets-
skada. (”Elektrikerfallet”) 

Bakgrund 

B.N. som drabbats av värk från bland annat vänstra skuldran och blivit sjukskriven för dessa 
besvär i september 2002, ansökte hos Försäkringskassan om livränta för den inkomstförlust 
som uppkommit sedan han slutat sitt arbete som elektriker och påbörjat studier för att omsko-
las till ett lämpligare arbete. Försäkringskassan avslog genom beslut den 18 juni 2004 B.N:s 
ansökan med motivering att övervägande skäl inte talade för samband mellan skadlig inver-
kan i arbetet och sjukdomsbesvären. 

Länsrätten 

B.N överklagade beslutet hos länsrätten. Han yrkade att få livränta. Länsrätten anser att det 
ankommer på Försäkringskassan att göra en bedömning om arbetsskada och livränta ska utgå. 
Domstolen upphävde Försäkringskassans beslut och visar målet åter till Försäkringskassan för 
handläggning i enlighet med domstolens resonemang.  

Kammarrätten 

Försäkringskassan överklagade länsrättens dom och yrkade att domen skulle upphävas och 
kassans beslut fastställas. B.N bestred bifall till överklagandet. Kammarrätten upphäver läns-
rättens dom och fastställer försäkringskassans beslut. 

Högsta förvaltningsdomstolen 

B.N överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle 
upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. Försäkringskassan bestred bifall 
till överklagandet. Rätten fastslår att en arbetsskada är en skada till följd av olycksfall eller 
annan skadlig inverkan. En skada ska anses ha uppkommit av sådan orsak om övervägandet 
skäl talar för det. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2010 ref.36, som gällde ett trafik-
olycksfall, uttalat att en rad olika faktorer måste vägas in vid sambandsbedömningen till ex-
empel hälsotillståndet före olyckan, graden av våld eller trauma vid olyckan, symtomdebut i 
anslutning till olyckan, kontinuitet i besvären och konkurrerande skadeorsaker. Rätten uttala-
de vidare i RÅ 2010 ref.36 att värderingen av det medicinska underlaget i det enskilda fallet 
får göras mot bakgrund av vad som kan utrönas i fråga om de hörda läkarnas kompetens och 
om underlaget för deras bedömning.  

Högsta förvaltningsdomstolen anser att det föreligger sådana skäl att parterna bör tillåtas att 
här åberopa den nya bevisningen. I förarbetena till 2002 års reglering av LAF har uttalats att 
frågan om det föreligger en arbetsskada ska avgöras genom en helhetsbedömning. Domstolen 
konstaterar att utgångspunkten för bedömningen är om det funnits någon faktor i arbetsmiljön 
som kunnat ge upphov till skadan. Omständigheterna som bör beaktas är bland annat i vilken 
omfattning liksom med vilken intensitet och varaktighet som den försäkrade utsatts för den 
skadliga faktorn, den försäkrades tidigare hälsotillstånd, om konkurrerande eller samverkande 
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skadeorsaker kan påvisas samt hur sjukdomsförloppet utvecklats. LAF har upphävts men är 
tillämplig i målet enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, 
SFP. En regel av samma innehåll som i 2 kap. 1 § första stycket LAF finns nu i 39 kap. 3 § 
socialförsäkringsbalken, SFB. Bevisregeln i 2 kap. 1 § första stycket LAF hade ändrats med 
ikraftträdande den 1 juli 2002. Enligt 4 kap. 42 § SFP ska bestämmelsen i dess äldre lydelse 
fortfarande tillämpas i fråga om arbetsskador som har inträffat före den dagen. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det inte går att med säkerhet slå fast om det 
finns ett samband mellan B.N:s arbete och hans besvär. Detta krävs inte heller, utan beviskra-
vets styrka uttrycks i lagen med begreppet ”övervägande skäl”. I förarbeten har också fram-
hållits att: ”det inte krävs full vetenskaplig bevisning”. Av betydelse för bedömningen är att 
flera läkare ansett att händelsen i december 2001 varit en utlösande faktor som orsakat besvä-
ren tillsammans med repetitivt och statiskt arbete av skulderbelastande slag. Det har i målet 
inte ifrågasatts att denna händelse inträffat och haft i vart fall de omedelbara effekter som 
B.N. redovisat. B.N. har inte heller, såvitt kommit fram, före december 2001 haft besvär av nu 
aktuell art. Vidare har Försäkringskassan inte anfört att det finns konkurrerande eller samver-
kande skadeorsaker, vare sig till följd av åldersdegenerativa faktorer eller av annat slag. Ut-
redningen ger också stöd för att B.N:s beskrivning av hur besvären utvecklat sig efter decem-
ber 2001 är sannolik, vilket skulle innebära att det finns ett tidsmässigt samband mellan arbe-
tet och besvären. Högsta förvaltningsdomstolen finner mot denna bakgrund att övervägande 
skäl talar för samband mellan B.N:s arbete och hans besvär. De ska därför godkännas som 
arbetsskada. Det bör ankomma på Försäkringskassan att pröva om B.N. uppfyller övriga för-
utsättningar för rätt till livränta. 

RÅ 2010 ref. 101 - Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattnings-
syndrom har inte ansetts vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbe-
te. 

Bakgrund 

A.L. var heltidsanställd på Arbetsförmedlingen sedan 1977, först som kontorist och sedan 
1986 som arbetsförmedlare. I juni 2005 anmälde hon arbetsskada på grund av tung arbetsbör-
da och kaotisk arbetssituation. Hon hade första gången varit sjukskriven för besvären i april 
2003 och därefter långvarit partiellt sjukskriven. A.L. beviljades halv tidsbegränsad sjuker-
sättning under perioden juli 2005-juni 2007 och en fjärdedels sjukersättning fr.o.m. juli 2007. 
Sjukersättningen var fr.o.m. juli 2008 tidsobegränsad. Diagnosen var stressrelaterad utmatt-
ningsreaktion. Försäkringskassan avslog genom beslut den 21 februari 2007 en ansökan från 
A.L. om arbetsskadelivränta från och med april 2003. Försäkringskassan gjorde det med mo-
tivering att de påfrestningar i arbetet som A.L. åberopat, inte hade inneburit sådan extraordi-
när arbetsbelastning eller arbetssituation som krävs för att kunna utgöra skadlig inverkan en-
ligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. 

Länsrätten 

A.L. överklagade Försäkringskassans beslut hos länsrätten och yrkade att hennes besvär skul-
le godkännas som arbetsskada och att hon skulle beviljas livränta. Försäkringskassan bestred 
bifall till överklagandet. Rätten uttalade att frågan i målet är om de psykiska besvär (stressre-
laterad utmattningsreaktion) som föranlett att A.L. tillerkänts halv sjukersättning är att anse 
som arbetsskada i arbetsskadeförsäkringens mening och om hon i så fall är berättigad till liv-
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ränta. Denna fråga ska prövas med tillämpning av det enhetliga beviskravet i 2 kap. 1 § LAF i 
dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2002. Till följd av det anförda ska A.L:s i målet aktuella besvär 
godkännas som arbetsskada. Det får lämpligen ankomma på Försäkringskassan att pröva om 
övriga förutsättningar för rätt till livränta föreligger. Försäkringskassans beslut ska därför 
upphävas och målet visas åter till Försäkringskassan för erforderlig handläggning. Länsrätten 
bifaller överklagandet på så sätt att länsrätten upphäver det överklagade beslutet och godkän-
ner A.L:s psykiska besvär (stressrelaterad utmattningsreaktion) som arbetsskada.  

Kammarrätten 

Försäkringskassan överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva 
domen och fastställa kassans beslut. A.L bestred bifall till överklagandet. Kammarrätten an-
ser, i likhet med länsrätten, att det numera råder en viss vetenskaplig enighet om att arbetsre-
laterad stress kan orsaka depressionsbesvär av det slag som A.L har drabbats av. Det krävs 
dock att det är fråga om extraordinära förhållanden.  

Enligt kammarrättens mening har det dock inte varit fråga om sådana extraordinära förhållan-
den att övervägande skäl talar för att de besvär som A.L drabbats av har uppkommit till följd 
av skadlig inverkan i arbetet. Försäkringskassans överklagande ska således bifallas. Rätten 
bifaller och fastställer, med upphävande av länsrättens dom, försäkringskassans beslut.      

Regeringsrätten 

A.L överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att hon 
hade rätt till livränta. Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet. Rätten fastslår att 
lagstiftningen, LAF, bygger på ett generellt arbetsskadebegrepp. Det har motiverats bland 
annat med att det ska vara lätt att fånga upp förändringar inom medicinsk och teknisk utveck-
ling enligt prop. 2001/02 s.40.  

Vid sin prövning av förslaget, ändringen av LAF 2:1 2002, till nytt beviskrav underströk Lag-
rådet att lagtillämpningen, om den inte skulle präglas av alltför stor skönsmässighet, genom-
gående bör bygga på vetenskapligt väl grundade kunskaper. Regeringen instämde i den upp-
fattningen och framhöll att det ska finnas en vetenskapligt förankrad medicinsk grund för be-
dömningen om skadlighet i arbetet. Mot bakgrund av de studier som har tillkommit under 
senare år konstaterar Regeringsrätten att det får anses sannolikt att hög arbetsbelastning och 
stress kan orsaka psykisk ohälsa. 

Frågan i målet är om övervägande skäl talar för att de sjukdomsbesvär som sätter ned A.L:s 
arbetsförmåga är en följd av att hon har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att avgöra 
detta måste omfattningen och varaktigheten av de påfrestningar som har förekommit i arbetet 
värderas. När det gäller psykisk ohälsa ska bland annat hög arbetsbelastning, stress och 
bristande kontroll över det egna arbetet beaktas. Den försäkrades fysiska och psykiska till-
stånd och sårbarhet har också betydelse. Andra saker som är av betydelse är det tidsmässiga 
förhållandet mellan exponeringen för den skadliga inverkan i arbetet och besvärens uppkomst 
samt dess varaktighet. 

Slutligen måste det prövas om konkurrerande skadeorsaker kan medföra att det inte finns till-
räckliga skäl för att anse att skadan har uppkommit på grund av arbetet. I målet får anses klar-
lagt att A.L. i sitt arbete som arbetsförmedlare har haft en mycket hög arbetsbelastning med 
betydande inslag av psykisk stress. Hennes möjligheter att påverka sin arbetssituation har pe-
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riodvis varit små, hon har inte fått avlastning i arbetet trots att hon begärt det. Hon har emel-
lertid inte tidigare haft psykiska problem, det framgår inte heller att hon på annat sätt varit 
särskilt sårbar för stressfaktorer. Av de journalanteckningar som föreligger i målet framgår 
inte att hon har beskrivit sin arbetssituation som något stort problem. Under det första året av 
sjukskrivningen synes hon själv ha hänfört sina besvär väsentligen till påfrestningar i privatli-
vet och till somatiska problem. Anmälan om arbetsskada gjordes först i juni 2005. 

Till följd av det anförda finner Regeringsrätten inte att övervägande skäl talar för att de sjuk-
domsbesvär som satt ned A.L:s arbetsförmåga har orsakats av faktorer i arbetet. Regeringsrät-
ten avslår överklagandet. 

AD 2013 nr 43 - Ersättning för arbetsskada, tolkning av kollektivavtal 

Bakgrund 

Försvarsmakten (FSM) anställde den 27 april 2007 J.R. som civil tjänsteman tills vidare med 
placering ”Marin B Försvarshälsan”. I beslut den 19 april 2010 beslutade FSM att på grund av 
samarbetsproblem omplacera J.R. från och med den 1 maj 2010. Han placerades vid HR-
Centrum i Stockholm. I ansökan om stämning, som inkom till tingsrätten den 19 maj 2010, 
har J.R. yrkat att tingsrätten fastställer att omplaceringen ska betraktas som en uppsägning och 
att uppsägningen ska förklaras vara ogiltig. J.R. har dessutom yrkat skadestånd av FSM med 
506 884 kr jämte ränta, varav 130 000 kr i allmänt skadestånd och 376 884 kr för inkomstför-
lust, sjukvårdskostnader, sveda och värk och kränkning enligt skadeståndslagen (1972:207). 
FSM har bestritt käromålet och i genkäromål yrkat förpliktande för J.R. att återbetala 29 538 
kr i för mycket utbetalad lön. 

Arbetsdomstolen 

Parterna enades vid tingsrätten om att begära mellandomsprövning enligt följande mellan-
domstema: Ska J.R. på grund av 11 § i PSA avtalet jämförd med 2, 7 och 22 §§ i samma avtal 
få föra den skadeståndstalan som anges i detta mål mot staten som arbetsgivare? Tingsrätten 
förklarade i mellandom att J.R. inte får föra sin skadeståndstalan enligt skadeståndslagen vid 
tingsrätten.  

PSA är ett kollektivavtal som ingicks 1986 av Statens arbetsgivarverk, å ena sidan, och 
SACO/SR, SF och TCO-S, å andra sidan. Avtalet reglerar förutsättningarna för statligt an-
ställdas rätt till ersättning för personskada som är att anse som arbetsskada. Avtalet reglerar 
även formerna för skaderegleringen. Utgångspunkten är att ersättning enligt PSA utgår om 
övervägande skäl talar för att en arbetsskada uppkommit. Det saknar betydelse om skadan 
orsakats av arbetsgivaren eller annan. Avtalet innehåller inget krav på att arbetsgivaren eller 
annan uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ha vållat arbetsskadan. 

Ersättning för arbetssjukdom kan under akut sjukdomstid omfatta bland annat sjukvårdskost-
nader. Vid bestående invaliditet utgår på visst sätt ersättning för inkomstförlust i form av liv-
ränta. Vidare ersätts enligt skadeståndsrättsliga principer fysiskt och psykiskt lidande av be-
stående art (lyte eller annat stadigvarande men), sjukvårdskostnader och andra kostnader samt 
särskilda olägenheter i övrigt. En arbetstagare som är missnöjd med ett beslut om ersättning 
kan påkalla skiljedom av skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. Arbetsdomstolens ställnings-
tagande i AD 1988 nr 137 innebär att 35 § TFA ska förstås som ett avtal om att arbetstagaren 
inte har rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen av bland annat arbetsgivaren för skador 
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som omfattas av TFA. Att avtal som reglerar skadeståndsskyldighet i princip har företräde 
framför skadeståndslagen framgår av lagens 1 §. 

Arbetsdomstolen har inte funnit att det skulle vara oskäligt att tillämpa 22 § PSA i J.R:s fall. 
Bestämmelsen är därför tillämplig på de av J.R. framställda yrkanden om skadestånd enligt 
skadeståndslagen. Vid denna bedömning ska tingsrättens mellandom fastställas på det sättet 
att det förklaras att J.R. enligt 22 § PSA inte får föra sin skadeståndstalan enligt ska-
deståndslagen vid tingsrätten. Konsekvensen av detta är att yrkandet ska ogillas i slutlig dom.  

NJA 2012 s. 685 – Ersättning från trygghetsförsäkring för arbetsskada som 
har tillerkänts skadelidande för lyte och men ska enligt allmänna ska-
deståndsrättsliga principer avräknas från trafikskadeersättning som begärs 
för samma skada. 

Bakgrund 

Strax efter klockan sju på morgonen den 14 februari 2005 gick H.U. från sin bostad på Svart-
kärrsvägen i Saltsjöbaden. Hon skulle möta sin son G.U. för att få skjuts av honom till arbetet. 
H.U. gick på trottoaren längs med Svartkärrsvägen när hon såg en traktor en bit längre bort. 
H.U. som uppfattade att traktorn kom körande mot henne på trottoaren klev ut på gatan där 
hon halkade omkull och bröt foten. Traktorföraren H.O. stannade traktorn och försökte hjälpa 
H.U. upp. H.U. ringde till sin son som kom till platsen. Traktorn var trafikförsäkrad hos If 
Skadeförsäkring AB (If). H.U. har genom sin arbetsgivare fått ersättning från AFA Trygghets-
försäkring för skadan med 110 000 kr avseende lyte och men motsvarande en medicinsk inva-
liditet på 25 procent. Tvisten rör dels frågan om H.U:s personskada uppkommit i följd av tra-
fik, dels om hon är berättigad till trafikskadeersättning vid sidan av den försäkringsersättning 
för samma skada som hon uppburit från AFA. 

Tingsrätten 

H.U. har yrkat att If ska förpliktas att till henne betala 97 000 jämte ränta. If har bestritt käro-
målet. Det yrkade beloppet samt ränteberäkningen har vitsordats såsom skäligt i och för sig. 

Tingrätten har först att ta ställning till om H.U:s personskada har uppkommit i följd av trafik. 
H.U. har bevisbördan för detta, varvid hon har att göra det klart mera sannolikt att skadan har 
uppkommit på det sätt som hon har påstått än att den har uppkommit på något annat sätt. H.U 
har vid förhör med henne uppgett att hon är helt säker på att traktorn kom körande mot henne 
på trottoaren, även om ena hjulparet var på körbanan, hon tvingades kliva ut i gatan för att 
undgå att bli påkörd. Mot H.U:s uppgifter om händelseförloppet står H.O:s uppgift att han inte 
körde på trottoaren. Vid den samlade bedömningen av samtliga omständigheter som tingsrät-
ten har att göra framstår det mot bakgrund av det anförda sannolikt att H.U. tvingades kliva ut 
i gatan för att undgå att bli påkörd av traktorn som framfördes på trottoaren, än att händelse-
förloppet varit något annat.  

Nästa fråga tingsrätten har att ta ställning till är om H.U. ändå inte är berättigad till trafikska-
deersättning med hänsyn till att hon redan fått ersättning för lyte och men för samma skada 
genom sin arbetsgivares försäkring. Enligt 17 § trafikskadelagen (1975:1410) får en skadeli-
dandes rätt till trafikskadeersättning, utöver vad som anges i den lagen, inskränkas endast på 
grund av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsav-
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talslagen kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbe-
lopp. Enligt 18 § samma lag får den som drabbats av trafikskada, trots att han kan få trafik-
skadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta. 

Det objektiva trafikskadeansvaret enligt TskL och de fullständiga garantierna för att ersättning 
betalas i förening med reglerna om att ersättning ska bestämmas enligt skadeståndslagens 
regler medför att den som har lidit en trafikskada som ger rätt till trafikskadeersättning nor-
malt inte har något intresse av att kunna vända sig med ersättningskrav mot någon som kan 
vara ansvarig för skadan, enligt skadeståndsrättsliga regler, t.ex. föraren av det skadeorsakan-
de fordonet. Det har dock inte ansetts finnas skäl att införa lagbestämmelser som hindrar så-
dana skadeståndskrav men givetvis kan den skadelidande inte få dubbel ersättning. H.U:s ta-
lan ska på grund av det anförda lämnas utan bifall. Käromålet ogillas. 

Hovrätten 

H.U. överklagade i Svea hovrätt och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan. If Skade-
försäkring bestred ändring. Bolaget har i hovrätten medgivit att H.U:s skada har uppkommit i 
följd av trafik. I övrigt har parterna åberopat samma omständigheter som vid tingsrätten. Den 
fråga som hovrätten har att besvara är om H.U. har rätt till trafikskadeersättning för sin per-
sonskada trots att hon redan fått ersättning för samma skada från den av arbetsgivaren teckna-
de trygghetsförsäkringen. 

Trafikskadeersättning ska enligt 9 § trafikskadelagen bestämmas enligt reglerna i 5 kap. ska-
deståndslagen. Av kapitlets 1 § framgår att H.U:s skada är av sådant slag som ger rätt till er-
sättning. I 3 § finns bestämmelser om avräkning av förmåner som den skadelidande har rätt 
till, t.ex. ersättning från arbetsskadeförsäkring. Dessa bestämmelser om avräkning gäller bara 
vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust och förlust av underhåll och är enligt sin 
lydelse inte tillämpliga i det här fallet. Bestämmelserna om avräkning av förmåner infördes i 
skadeståndslagen år 1995 och fick sin nuvarande utformning senare samma år. I förarbetena 
till den senare lagändringen (prop. 1994/95:229) konstaterades att en eventuell överkompen-
sation för ideell skada enligt då gällande bestämmelser om avräkning inte skulle avräknas från 
skadestånd för inkomstförlust. Vidare gjordes den bedömningen att det i det då rådande läget 
inte fanns anledning att göra några stora ingrepp i ersättningssystemets struktur, dock att det 
så småningom kunde finnas anledning att överväga frågorna om samordning mellan försäk-
ringsersättning och skadestånd i ett vidare perspektiv. 

Det sagda innebär att lagstiftaren klart har gett uttryck för att bestämmelsen i 5 kap. 3 § ska-
deståndslagen bör tillämpas enligt sin ordalydelse och att denna i ett fall som det nu aktuella 
inte ger vika för någon allmän rättsgrundsats av motsatt innebörd. Hovrätten finner mot denna 
bakgrund att den försäkringsersättning som H.U. har erhållit från arbetsgivarens trygghetsför-
säkring inte kan frånta henne rätten till trafikskadeersättning. Bolaget ska alltså förpliktas utge 
det av H.U. yrkade kapitalbeloppet jämte ränta. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt 
att hovrätten förpliktade If Skadeförsäkring AB att till H.U. betala 97 000 kr jämte ränta. 

Högsta domstolen 

If Skadeförsäkring överklagade och yrkade att HD skulle lämna H.U:s talan utan bifall. H.U. 
motsatte sig att hovrättens dom ändrades. Frågan i HD är således om det förhållandet att H.U. 
har fått ersättning ur trygghetsförsäkringen PSA medför att hon inte är berättigad till ytterliga-
re ersättning ur trafikförsäkringen för samma skada. Ersättning enligt trygghetsförsäkringen 
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PSA utgår på grund av arbetsskada. Som arbetsskada ersätts, såvitt nu är av intresse, oberoen-
de av visad vårdslöshet skada till följd av olyckshändelse under färd till eller från arbetet, om 
färden föranleddes av och stod i nära samband med arbetet (färdolycksfall). Ersättningen om-
fattar bland annat lyte och annat stadigvarande men, vilken ska bestämmas enligt skadestånds-
rättsliga regler. 

Ersättning från trygghetsförsäkringen PSA och trafikskadeersättningen sammanträffar normalt 
inte. I trygghetsförsäkringen PSA anges att färdolycksfall som täcks av trafikskadelagen inte 
berättigar till ersättning. Trygghetsförsäkringen är således underordnad trafikförsäkringen, 
varför ersättning inte utgår för färdolycksfall där trafikförsäkringspliktigt fordon är involverat. 
Om någon har erhållit ersättning ur trygghetsförsäkringen PSA och kräver ersättning även ur 
trafikförsäkringen, uppstår likväl ett fall av sammanträffande av ersättningar och samordning 
blir nödvändig. Av 9 § trafikskadelagen följer att samordning av trafikskadeersättning och 
annan ersättning ska ske enligt 5 kap. 3 § skadeståndslagen. 

När regleringen om samordning i 5 kap. 3 § skadeståndslagen infördes uttalades i lagmotiven 
att den principiella utgångspunkten för skadeståndsreglerna var att den skadelidande skulle 
försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. En utgångspunkt 
inom skadeståndsrätten är att ersättningen ska bestämmas enligt principer som leder till var-
ken över- eller underkompensation. I anslutning till detta har i den juridiska litteraturen an-
getts att en person inte kan uppbära både skadestånd och trafikskadeersättning för samma 
skada och därigenom få dubbel kompensation.  

I förevarande fall rör det sig om ersättning från två olika försäkringssystem. Ersättningen ut-
gör inte i något fall skadestånd i egentlig mening och utgår oberoende av vållande. Av båda 
regelverken framgår emellertid att ersättningen ska bestämmas enligt skadeståndsrättsliga 
regler. Både trygghetsförsäkringen PSA och trafikförsäkringen syftar till att undvika omgång-
en med en skadeståndstalan. 

Mot bakgrund härav bör samma princip tillämpas när förmåner från flera ersättningskällor 
som grundas på skadeståndsnormerna sammanträffar som när ersättning från en sådan källa 
och skadestånd sammanträffar. Detta innebär att ersättning som tillerkänns någon ur trygg-
hetsförsäkringen ska avräknas från trafikskadeersättningen som utgår för samma skada. Avgö-
rande måste vara att den skadelidande inte ska underkompenseras men inte heller överkom-
penseras. H.U. har genom trygghetsförsäkringen PSA fått ersättning för det lyte och men som 
hon åsamkades vid olyckan den 14 februari 2005. Hon har nu yrkat trafikskadeersättning för 
lyte och men avseende samma skada. Vid bifall till hennes talan skulle hon få dubbel ersätt-
ning. Avräkning ska således ske med det belopp som hon redan har fått. Eftersom det hon 
erhållit från trygghetsförsäkringen PSA överstiger vad hon i detta mål har yrkat som trafik-
skadeersättning ska If Skadeförsäkrings överklagande bifallas. Med ändring av hovrättens 
dom fastställer HD tingsrättens domslut.    
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7. Diskussion/Analys 

Arbetsskador är något som förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverkets 
statistik visar att 2011 har det till och med första kvartalet 2012 rapporterats och registrerats 
knappt 29 000 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro och 53 000 som inte ledde till sjuk-
frånvaro. Under 2012 rapporterades 54 dödsolyckor i arbetet. Uppsatsens syfte har varit att 
utreda hur en arbetsskada definieras och vilka ersättningsmöjligheter som föreligger.  

 

Arbetsskadebegreppet 

Arbetsskadebegreppet har varierat över tid. I praxis-delen av arbetet har såväl fall som god-
känts som arbetsskada tagits upp som fall där det inte godkänts. Ett fall där en skada godkänts 
som arbetsskada som arbetet tagit upp är ”elektrikerfallet”, HFD 2001 ref 26. Här fann dom-
stolen att övervägande skäl talade för samband mellan den försäkrades arbete och hans be-
svär. Rätten tog upp att omständigheterna som bör beaktas är bland annat i vilken omfattning 
liksom med vilken densitet och varaktigheter som den försäkrade utsatts för den skadliga fak-
torn men även den försäkrades tidigare hälsotillstånd och om konkurrerande skadeorsaker 
eller samverkande skadeorsaker kan påvisas. 

Ett fall där en skada inte godkänts som arbetet tagit upp handlar om sjukdomsbesvär som dia-
gnostiserats som utmattningssyndrom, RÅ 2010 ref 101. I det här fallet ansågs det, utmatt-
ningssyndromet, inte vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbete. För att avgöra detta 
uttalade rätten som i det ovan nämnda fallet, HFD 2001 ref 26, att omfattningen och varaktig-
heten av de påfrestningar som förekommit i arbetet måste värderas. När det gäller psykisk 
ohälsa ska bland annat hög arbetsbelastning, stress och bristande kontroll över det egna arbe-
tet beaktas. Den försäkrades fysiska och psykiska tillstånd och sårbarhet har även här betydel-
se. Vidare är det tidsmässiga förhållandet mellan exponeringen och den skadliga inverkan i 
arbetet och besvärens uppkomst av intresse liksom besvärens varaktighet men även konkurre-
rande skadeorsaker. Skillnaden mellan dessa två fall av arbetsskador ger uttryck för att psy-
kisk och fysisk skada bedöms olika. Vid fysisk skada stannar bedömningen vid tidigare hälso-
tillstånd medan vid psykisk skada tar domstolen även fasta på den enskildes sårbarhet, stress 
och kontroll över det egna arbetet. 

Beviskravet för om en arbetsskada föreligger kan beskrivas som att övervägande skäl ska tala 
för att skadan skett till följd av arbete. Därav krävs inte full vetenskaplig bevisning, vilket 
framgår av praxis. En helhetsbedömning ska ligga till grund för bedömningen. En arbetsskada 
är en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Definitionen här-
stammar från SFB:s bestämmelser. Den kompletteras av flera olika bestämmelser med tillägg 
och undantag till huvudregeln. Här kan nämnas att en skada av psykisk eller psykosomatisk 
natur som är en följd av bland annat företagsnedläggelse som exempel på sådant som utgör 
undantag från huvudregeln om vad som är en arbetsskada. Smitta ersätts normalt inte men 
såväl smitta som olycksfall vid färd är sådana tillägg som kompletterar arbetsskadebegreppet. 
Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om i 
vilken utsträckning en skada, som inte beror på ett olycksfall men som har framkallats av 
smitta, ska anses som arbetsskada. 
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Olycksfall vid färd till eller från arbetet räknas till begreppet olycksfall i arbetet som faller 
under arbetsskadebegreppet om färden föranledes av och stod i nära samband med arbetet. I 
praxis, RÅ 2007 ref. 35, har en arbetstagare som färdades från särbos bostad till arbetsplats 
godkänts som sådant olycksfall vid färd som är att likställa med olycksfall i arbetet. Domsto-
len tog fast på att arbetstagaren har, innan olyckan inträffade, frekvent och under en längre tid 
färdats till sin arbetsplats från den aktuella bostaden, särbons. 

     

Ersättningsmöjligheter vid arbetsskada 

Ersättningsmöjligheterna vid arbetsskada har förändrats flera gånger, en av de större föränd-
ringarna innebar att flera lagar upphävdes och ett införande av SFB. No-fault försäkringen 
TFA är en av de viktigaste källorna för ersättning vid arbetsskada och tillkom genom en över-
enskommelse mellan arbetsmarknadens parter. TFA innehåller en föreskrift som inte gör det 
möjligt att föra skadeståndtalan som huvudregel. Utbredningen av TFA är som redogjorts för 
tidigare i arbetet så stor att försäkringen träder in istället för skadeståndsansvaret vid det stora 
flertalet olycksfall i arbetet. Det handlar om en försäkring som följer av kollektivavtal. Kol-
lektivavtalet gör att varje arbetsgivare blir skyldig att teckna försäkringen för sina arbetstaga-
re. Kollektiva försäkringar är inget ovanligt på svensk arbetsmarknad och finns i olika former. 
Det är endast under förutsättning att arbetsgivaren inte är ansluten till TFA som det kan anses 
klarlagt att arbetstagaren kan föra skadeståndstalan. Andra möjligheter att göra så blir mer 
svår bedömt, vilket bland annat Hellner & Radetzki har redogjort för. Främst handlar det om 
oorganiserad arbetskraft när TFA saknas. Det ska här konstateras att TFA kan ses som en na-
turlig följd av hur arbetsmarkandens parter interagerar med varandra. Det handlar om ett gi-
vande och tagande i likhet med tidigare överenskommelser på arbetsmarknaden. I detta fall 
avses att arbetstagare avstår från rätt till att som huvudregel få föra skadeståndstalan till för-
mån för arbetsgivaren. I gengäld behöver inte en arbetstagare vid en arbetsskada påvisa något 
vållande, det vill säga varken oaktsamhet eller uppsåt.  

När någon skadar sig i arbetet uppstår inte sällan arbetsoförmåga som medför inkomstförlust. 
En arbetstagares möjligheter till ersättning kommer inte enbart från privaträttsliga källor till 
följd av avtal såsom kollektiva försäkringar och sammanslutningar utan även genom offentlig-
rättsliga källor, socialförsäkringen. Utanför socialförsäkringen faller rätten till sjuklön under 
de första 14 dagarna av sjukdomsperioden, vilka betalas av arbetsgivaren med undantag för 
första dagen (karensdag). Trots de förändringar det offentligrättsliga systemet genomgått 
kvarstår i SFB mycket av de tidigare betydelserna för begreppen, vissa nyheter förekommer 
dock. 

Arbetet har tagit upp ett fall från AD. I det fallet visade domstolen på hindret mot att föra ska-
deståndstalan vid arbetsskada. Detta har tidigare påvisats även genom en annan dom, AD 
1988 nr 137. Det sista fallet i praxis-delen visade på den avräkning som sker när förmåner 
från flera ersättningskällor som grundas på skadeståndsnormerna sammanträffar. HD uttalade 
här att det innebär att ersättning som tillerkänns någon ur trygghetsförsäkring, TFA, ska av-
räknas från trafikskadeersättning som utgår för samma skada. Detta bygger på allmänna ska-
deståndsrättsliga principer enligt 5 kap 3 § SkL. 

Arbetet har visat på EU-regler som aktualiseras vid arbete utomlands. I och med att männi-
skor far och arbetar i andra EU/EES-länder kändes det relevant att belysa de regler som finns 
vid arbete såväl här i landet som inom EU/EES för personer bosatta i Sverige. Här har princi-
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pen om att en arbetstagare endast kan omfattas av en lagstiftning och sammanläggning av 
intjänade förmåner berörts. Samordningen av socialförsäkringssystemen inom EU är viktig 
för utsända arbetstagare och arbetstagare som söker arbete i andra EU/EES-länder för att inte 
förlora sina intjänade förmåner. Arbetsmiljöarbetet är ett sätt att förebygga uppkomsten av 
arbetsskador och arbetet har därför berört de skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare 
har för att gemensamt bidra till en god arbetsmiljö.  

En viktig bestämmelse som följt med till SFB från de tidigare gällande lagarna, vilka som 
tidigare nämnts upphävdes i och med balkens införande, är den om att en försäkrad har vid 
arbetsskada rätt till samma förmåner som han eller hon har rätt till vid annan sjukdom. Detta 
är något som är viktigt då arbetsskada inte bör värderas ”sämre” än andra skador en försäkrad 
enligt SFB kan drabbas av.        

Slutligen kan det konstateras att det föreligger ett komplicerat system för ersättning vid ar-
betsskador och sjukdom med såväl offentligrättsliga källor som privaträttsliga källor, social-
försäkring och privata försäkringar främst kollektiva sådana. Arbetsskadebegreppet är inte 
komplicerat utan bygger på lagstiftning, förarbeten och välskrivna domar från domstolen där 
begreppet övervägande skäl utvecklas. Resultatet av att systemet är komplicerat har i detta 
arbete blivit att den tagit upp en mängd olika lagstiftningar som exempelvis lag om sjuklön, 
SFB och skadeståndslagen i det fall TFA saknas. Arbetet har även tagit upp en mängd olika 
försäkringstyper som aktualiseras i olika situationer. Här kan AGS, TGL och TFA nämnas.     
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Bilaga 2 

ILO-konventionen. Förteckning över yrkessjukdomar (reviderad 1980) 
 Yrkessjukdomar Arbete som medför exponering för risker* 

1 
Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpar-
tiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos 
förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan 
eller döden. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

2 Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

3 Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull 
(byssinos), lin, hampa eller sisal. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

4 Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som 
kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen.

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

5 
Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inand-
ning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i lan-
dets lagstiftning). 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

6 Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav.
Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

7 Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav.
Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

8 Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

9 Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

10 Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

11 Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

12 Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar där-
av. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

13 Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

14 Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

15 Sjukdomar orsakade av koldisulfid. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

16 Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska 
eller aromatiska kolväten. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

17 Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

18 Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av ben-
sen eller dess homologer. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

19 Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av 
salpetersyra. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

20 Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

21 Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanvä-
te eller toxiska föreningar därav, svavelväte. 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

22 Hörselnedsättning orsakad av buller. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

23 Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, 
senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver). 

Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

24 Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna 
risk. 

25 Sjukdomar orsakade av joniserande strålning. Allt arbete som medför exponering av joniserande 
strålning. 
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 Yrkessjukdomar Arbete som medför exponering för risker* 

26 Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska 
faktorer som ej tagits upp under andra rubriker. 

Allt arbete som medför exponering för den aktuella 
risken. 

27 
Primär hudcancer orsakad av tjära, beck , mineralolja, antra-
cen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substan-
ser. 

Allt arbete som medför exponering för den aktuella 
risken. 

28 Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest. Allt arbete som medför exponering för den aktuella 
risken. 

29 Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som 
medför särskilt stor risk för smitta. 

a) Hälsovårds- och laboratoriearbete 
b) Veterinärarbete 
c) Hantering av djur, djur-kroppar, delar av djur-
kropp och handelsvaror som kan ha blivit kontami-
nerade av djur, djurkroppar eller delar av djurkroppar
d) Annat arbete som medför särskilt stor risk för 
kontaminering 

* När den här förteckningen tillämpas tas hänsyn till exponeringens art och grad. 
 


