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Författarnas förord

Arbetsskadeförsäkringen är den socialförsäkring som det 
fi nns minst forskning om. Det kan fi nnas fl era förklaringar 
till detta. En förklaring är att kostnaderna är mindre än för 
andra social försäkringar, en andra är att det är en sekundär 
försäkring i den meningen att den kompletterar ersättning 
från andra socialförsäkringar och en tredje att data är svå-
rare att fi nna och tolka än för andra socialförsäkringar. Vi 
har vid vårt arbete med denna studie funnit att det är ett 
mycket intressant område där det är viktigt att initiera ny 
forskning. I vårt arbete fann vi också att det är viktigt för 
förståelsen av arbetsskadeförsäkringen att inte bara ha kun-
skap om ersättnings systemen utan också om regler och olika 
åtgärder på arbetsmiljöområdet. Vi har försökt att förmedla 
denna kunskap i olika kapitel. De kapitel som beskriver po-
litiken på ett område avslutas med en diskussion av de pro-
blem vi ser på respektive område. De båda avslu tande ka-
pitlen tar upp vissa av de problem vi tidigare berört och ger 
olika förslag till åtgärder.

Vi har haft en engagerad referensgrupp vid vår sida som 
lämnat många synpunkter och informa tion som vi har haft 
stor nytta av. Vi vill också tacka SNS projektledare Arvid 
Wall gren som visat stort intresse och gett oss många synpunk-
ter. Vi har också haft mycket glädje av de synpunk ter som 
olika kolleger har lämnat på tidigare versioner. Det gäller 
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Per Gunnar Edebalk, Institutionen för socialt arbete, Lunds 
universitet; Ronnie Eklund, Juridiska institutio nen, Stock-
holms universitet; Jan Ottosson, Ekonomisk-historiska in-
stitutionen, Upp sala universitet; Ann-Charlotte Ståhlberg, 
Institutet för social forskning, Stockholms universi tet; Bill 
Sund, Institutet för social forskning, Stockholms universi-
tet; Annika Sundén, Institu tet för social forskning, Stock-
holms universitet och Försäkringskassan; Jukka Takala, 
European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao, 
och Michael Tåhlin, Institutet för social forskning, Stock-
holms universi tet. Vi vill också tacka Seiji Machida, ILO, 
som vid ett besök i Genève gav mycket värdefull informa-
tion om ILO:s arbete och problemen med statistiken på om-
rådet. Vi ansvarar själva för texten och eventuellt kvarståen-
de missuppfattningar.

Stockholm i september 2008
Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö 
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1. Inledning

Arbetsskador medför kostnader. Det fi nns inget enkelt sätt 
att be räkna dessa kostnader. Det är väl känt att kostnaderna 
är omfattande. Kostnaderna är av olika slag. En kostnads-
post som vi inte kommer att behandla här är det fysiska och 
psykiska lidande som arbetsskador innebär för de drabba-
de. Merparten övriga kostnads poster vid arbetsolyckor kan 
delas in i två grupper. Den första gruppen utgörs av det 
produk tionsbortfall som uppstår genom att personer under 
kortare eller längre tid inte kan arbeta eller inte längre har 
samma produktivitet som före arbets skadan och genom att 
de inte längre kan utföra hushållsarbete i samma omfatt-
ning som tidigare. Den andra gruppen utgörs av kostna der 
för medicinsk behandling och rehabilitering och för arbets-
rehabilitering. Utöver dessa båda grupper fi nns också en del 
andra kostnader. Det kan vara materiella skador i sam band 
med en arbetsolycka och skador för tredje man. Ett exempel 
på det senare är om någon annan blir skadad i samband med 
att en transportarbetare i sitt arbete råkar ut för en trafi k-
olycka. Kostnadsposterna vid färdolycksfall är desamma som 
vid arbetsolycksfall. Vid arbetssjuk domar är kostnadsposter-
na främst produk tionsbortfall och medicinsk rehabilitering. 
En under sökning av kostnaderna avseende USA pekar på att 
produktions bortfallet är den dominerande kostnadspos ten  
vid arbetsolycksfall, ungefär två tredjedelar.1 Vid arbetssjuk-
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domar utgör produk tions bortfal let, enligt samma källa, un-
gefär hälften av kostna derna.

Denna fördelning på olika kostnadsposter är inte given 
och de totala kostnaderna för arbets skador är inte givna vid 
en och samma omfattning av arbetsskadorna. Det är inte 
omöjligt att man genom en större satsning på medicinsk re-
habilitering och arbetsrehabilitering, vilket skulle medföra 
högre kostnader på detta område, skulle kunna få en snab-
bare återgång till arbete för dem som drabbats av arbetsska-
dor och därmed lägre kostnader till följd av produktions-
bortfall och kan ske mindre kostnader totalt sett. 

Vem bär då dessa kostnader? Kostnaderna för produk-
tionsbortfallet fördelas på den direkt berörde, arbetsgiva-
ren och olika gemensamma kassor. Vi kommer att behandla 
denna fördel ning mer i detalj senare i denna undersökning 
och redovisar endast huvuddragen här. Även om skyd det 
är högre än vid andra typer av inkomstbortfall är det troli-
gen så att den drabbade får en inkomstförlust. En annan del 
bärs av arbetsgivaren och en tredje och större del av gemen-
samma kassor, främst via social- och avtalsförsäkringssy-
stemen. Kostnaderna för medi cinsk rehabili tering ligger 
framför allt på landstingen och alltså på allmänheten via 
landstings skatten medan kostnaderna för arbetsrehabilite-
ring är fördelade på olika aktörer, dels på arbetsgiva ren, dels 
på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och därmed 
på alla genom att dessa utgifter är fi nansierade genom stat-
liga skatter.

Vi har hittills utgått från att arbetsskadorna är på en viss 
given nivå och diskuterat om ökade kostnader på ett område 
kan minska andra kostnader och eventuellt de sammanlagda 
kostna derna. Vi har också diskuterat hur kostnaderna förde-
lar sig på olika aktörer och olika kollektiv i samhället. Nästa 
steg är att gå vidare och diskutera om, och i så fall hur, det 
är möjligt att på verka antalet arbets skador. 

Ett sätt att påverka antalet arbetsskador är att utforma 
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regler och lagar som gäller utform ningen och verksamheten 
på arbetsplatserna. Det kan gälla regler för skyddsutrustning 
och utform ning av olika typer av maskiner och byggnader, 
fastställande av gränsvärden för olika ämnen i luft, regler för 
hantering av kemikalier m.m. Syftet är att skydda de anställ-
da från olika risker i arbetet och på så sätt minska arbetsska-
dorna. Alla regler följs emellertid inte av alla. Ett sätt att öka 
regelefterlevnaden är att ha organ som övervakar att regler-
na verkligen följs. Arbetsmiljöverket har en sådan funktion. 
Det har också skyddsombud och skyddskommit téer. 

Ett andra sätt att påverka antalet arbetsskador är att öka 
kunskapen om risker i arbetslivet. Undervisning i olika for-
mer är en metod för spridning av information, en annan är 
krav på varningstexter.

Ett tredje sätt att påverka antalet arbetsskador är att ut-
forma kompensationssystemet så att incitamenten att und-
vika arbetsskador blir större. Merparten av kostnaderna för 
arbetsskador beta las kollektivt via skatter, avgifter och för-
säkringspremier till de avtalsbestämda försäkring arna.2 Man 
kan försöka öka incitamenten att undvika arbetsskador ge-
nom att höja den andel av kostnaderna som arbetsgivarna 
och/eller arbetstagarna står för.

En metod för att försöka minska arbetsskadorna är att 
öka den andel av kostnaderna som en grupp arbets givare el-
ler den arbetsgivare vars anställde drabbas av en arbetsska-
da ska betala. Det kan gälla olika komponenter av de tota-
la kost na der na: socialförsäkringarna (och inte bara den del 
som faller på arbetsskade försäk ringen), avtalsförsäkringarna 
(och inte bara den del som kompletterar arbetsskade försäk-
ringen), den medicinska behandlingen och rehabiliter ingen 
och arbetsrehabili teringen. En fördel med ett ökat arbets-
givarinträde är att det innebär förstärkta incitament för att 
vidta åtgärder för att undvika arbetsskador. En nack del är 
att arbets skador slumpmässigt kan drabba även arbetsplat ser 
som har en bra arbets miljö. 
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Ett ökat arbetsgivarinträde kan leda till en hårdare pröv-
ning vid anställningsbeslut. En sådan prövning kan i sin tur 
ha både fördelar och nack delar. Å ena sidan kan det bli svå-
rare för dem med en funktionsnedsättning att få ett arbete. 
Å andra sidan kan en hårdare prövning göra att de som har 
större benägenhet än andra för att få en arbetsskada vid en 
viss typ av arbete inte får ett sådant arbete och att skadorna 
därför blir färre eller mindre allvarliga.

En annan metod för att öka incitamenten är att sänka 
kompen sationsgraden för dem som drab bas av arbetsskador. 
Här fi nns det dock i Sverige en regel, en överenskommelse 
mellan arbetsmark nadens parter, som säger att den anställ-
de ska kompenseras för hela inkomstbortfal let. Det gör det 
fördelaktigt att en viss skada eller sjuk dom klassifi ceras som 
arbetsskada eftersom ersättningen då blir större än annars. 
En hög kompensation kan också påverka incitamenten att 
återgå till arbete.

Det är de totala kostnaderna som är av störst intresse, dvs. 
summan av kostnaderna för arbetsska dorna (inkluderat psy-
kiskt och fysiskt lidande) och kostnaderna för att förebygga 
arbetsskador.3 De handlingsparametrar som staten har är för 
det första utformningen av de förebyggande åtgärderna, för 
det andra rehabiliteringsåtgärder och för det tredje utform-
ningen av transfereringssystemen (ersättning och fi nansie-
ring).

Vi har hittills diskuterat kostnaderna för arbetsskador-
na givet den organisation och den kostnads fördelning som 
fi nns, t.ex. att ersätt ningen vid inkomstbortfall kommer 
från social- och avtalsförsäkringar och att rehabiliter ingen, 
den medicin ska och den arbetsinriktade, är organiserad på 
ett visst givet sätt. Det är inte självklart att det måste vara 
så. Det skulle kunna vara mer effektivt att ha all försäk-
ring hos en huvudman och inte som nu hos två, och det är 
inte uteslutet att det fi nns effektivare lösningar vad gäller 
or ganisationen och fi nansieringen av rehabiliteringen. Vi 
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återkommer till dessa frågor senare.
Efter denna inledande diskussion ska vi i kapitel 2 be-

handla frågan vad som utgör en arbets skada, för att därefter 
i kapitel 3 se på det internationella samarbetet för att minska 
antalet arbetsskador och kompensera dem som drabbas. I de 
därpå följande tre kapitlen behandlar vi den svenska politi-
ken på området. I kapitel 4 behandlas det förebyggande ar-
betet, i kapitel 5 den ekonomiska kompensationen för dem 
som drabbas av en arbetsskada och i kapitel 6 den arbets-
livsinriktade rehabiliteringen. Hur omfattande är då arbets-
skadorna? Denna fråga behand las i kapitel 7 medan vi i ka-
pitel 8 behandlar omfattningen av ersättningarna till dem 
som drab bas och i kapitel 9 fi nansieringen. Vad går att lära 
av andra länder? I kapitel 10 behandlas ersättningssystemen 
i några andra länder. Och vilken kunskap ger forskningen? 
Denna fråga behandlas i kapitel 11. De olika kapitlen har be-
rört fl era olika problem. I kapitel 12 lyfter vi fram vissa av 
dessa problem, medan vi i kapitel 13 lämnar förslag till för-
ändringar vad gäller dels försäkringssystemet, dels på några 
and ra områden.

Noter
1  Se Dorman (2000).

2 En undersökning baserad på fallstudier pekar på att de drabbade indivi-

derna själva svarar för en betydande del av kostnaderna i Australien. Se 

Larsson och Betts (1996).

3 En undersökning av de totala kostnaderna i Nederländerna 2001 ger som 

resultat att 77 procent av kostnaderna är kostnader för inträffade arbets-

skador och 23 procent kostnader för att förebygga att arbetsskador inträf-

far. Kostnaderna per arbetstagare uppgick till 1 768€. Se Commission of 

European Communities (2007), Impact Assessment, s. 11.
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2. Vad är en arbetsskada?1

Vår studie behandlar arbetsskador. Det är därför naturligt 
att börja med att diskutera vad som avgränsar en arbetsskada 
från andra typer av skador eller nedsättningar. Enligt Lagen 
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, är arbetsskada 
en skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller 
annan skadlig inverkan i arbetet. Ett generellt arbetsskade-
begrepp tillämpas, vilket innebär att i princip alla sjukdo-
mar och skador som uppkommer i sam band med arbetet 
omfattas av begreppet arbetsskada. Före den 1 juli 1977 till-
lämpades enligt Lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, 
YFL, en förteckning över arbetsska dor och arbetssjuk domar. 
En nackdel med ett sådant system är att det är statiskt och 
svårt att hålla aktuellt vid ny me dicinsk kunskap om sam-
band mellan exponering och skador. Dock styrs fortfarande 
defi nitio nen av arbetssjukdomar i avtalsförsäkringarna, ut-
över de av Försäkringskassan god kända arbetssjukdomarna, 
av den så kal lade ILO-förteckningen (se Appen dix).

Olycksfall föreligger enligt rättspraxis (begreppet är inte 
defi nierat i lag) när en händelse har inträffat under ett rela-
tivt kortvarigt förlopp, vilket varit oförutsett och ovanligt. 
Olycksfall i arbetet föreligger om det fi nns ett samband mel-
lan olyckan och den försäkrades arbete, t.ex. om olyckan 
inträffar när den försäkrade utför sina arbetsuppgifter eller 
befi nner sig inom ar betsområdet. Även färdolycksfall räknas 



19

som olycksfall i arbetet där färdolycksfall defi nie ras som ett 
olycksfall vid färd till eller från arbetsstället.2 Annan skad-
lig inverkan i arbetet defi nie ras som faktorer i arbetsmiljön 
som påverkar den enskildes fysiska och psykiska hälsa på 
ett ogynnsamt sätt. Exempel på detta är monotona rörelser, 
ogynnsamma arbetsställningar, skakningar, psykiskt påfres-
tande förhållanden och smitta. Effekten av annan skadlig 
inverkan i arbetet benämns ofta arbetssjuk dom.3 Exempel 
på vad som inte anses vara arbetsskada är skada av psykisk 
natur som uppkommit till följd av företags nedläggning, 
brist ande uppskattning på arbetsplatsen eller vantrivsel med 
arbetskamra ter eller arbets uppgifter. 

Arbetstagaren ska omedelbart efter att en arbetsskada 
inträffat anmäla detta till arbetsgiva ren. Andra försäkrade 
än arbetstagare ska anmäla skadan till Försäkringskassan. 
Arbetsolycks fall anses ha inträffat på dagen för olycksfallet. 
Om arbetsskadan orsakats av annan skadlig inver kan i arbe-
tet anses den ha uppkommit när den upptäcks. Anmälan ska 
då göras till den arbets givare där arbetstagaren senast var ut-
satt för skadlig inverkan. Arbetsgiva ren är å sin sida skyl dig 

Förekomsten av arbetssjukdomar uppmärksammades tidigt. En 
föregångare var den italienske läka ren Bernardino Ramazzini 
som gav ut en bok om arbetssjukdomar tidigt på 1700-talet (för-
sta upplagan 1700; andra upplagan 1713). I över 50 kapitel görs 
en genomgång av olika arbetssjukdomar uppdelade efter yrke el-
ler typ av arbete. En kort avhandling författad av Nils Skugge ba-
serad på i huvudsak detta arbete försvarades vid en disputation i 
Uppsala 1765. 
 Det fi nns en internationell sammanslutning av forskare inrik-
tad på forskning och information om arbetsskador som bär Ra-
mazzinis namn, Collegium Ramazzini, med säte i Bologna. Se 
www.collegiumramazzini.org
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att omedelbart efter att ha fått information om en inträffad 
arbetsskada anmäla den till För säkringskassan.

Försäkringskassan bedömer om en skada är att betrakta 
som arbetsskada. Detta görs efter gäl lande regler, dvs. i en-
lighet med lagen om arbetsskadeförsäkring, vid tidpunkten 
för när arbetsska dan inträffat. En skada anses som en arbets-
skada om ”övervägande skäl talar för detta” (SFS 1976:380, 
2 kap., 1§). Om den försäkrade arbetar på en arbetsplats 
som täcks av kollektivavtalad försäkring avgör AFA Försäk-
ring om skadan är att bedöma som arbetsskada enligt för-
säkringsvillkoren för TFA för privat sektor och TFA-KL 
för kommunal och landstings kommunal sektor och PSA-
nämnden då frågan är om PSA-villkoren4 uppfylls för an-
ställda i statlig sektor. 

Noter
1 Avsnittet bygger på Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring samt Ra-

detzki och Eriksson (2006).

2 ILO defi nierar färdolycksfall på följande sätt: “The term commuting acci-

dent covers an accident resulting in death or personal injury occurring on 

the direct way between the place of work and: (i) the worker’s principal 

or secondary residence; or (ii) the place where the worker usually takes a 

meal; or (iii) the place where the worker usually receives his or her remu-

neration.” (P155 Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health 

Convention, 1981; Article 1). Sverige har ratifi cerat denna konvention.

3  För en översiktlig diskussion av vad som räknas som arbetssjukdomar och 

olika indelningsgrunder, se Järvholm (2000). I den volym där Järvholms 

artikel är publicerad fi nns också ett antal artiklar som behandlar olika 

typer av arbetssjukdomar. 

4  För information om PSA-nämnden, se Arbetsgivarverket (2006).
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3. Internationella konventioner och 
 rekommendationer

Den svenska politiken för att förebygga arbetsskador och 
kompensera dem som skadas bygger i hög grad på erfaren-
heter från andra länder och andra länders lagstiftning och 
åtgärder. I nästa kapitel kommer vi kort att beröra hur den 
svenska politiken i starten påverkades av erfaren heter från 
Storbritannien, Tyskland och USA. Sveriges politik påver-
kas också av arbe tet inom internationella organisationer. De 
två viktigaste organisationerna på detta område är för Sveri-
ges del ILO och EU. I detta kapitel tar vi först upp de inter-
nationella konventioner och rekommendationer som ILO 
har satt upp och Sverige ratifi cerat för att därefter behandla 
EU:s politik på området. 

ILO
Det fi nns en organisation som har som huvudsyfte att påver-
ka arbetsmiljön så att antalet arbetsskador blir mindre. Det 
är International Labour Organization (ILO), grundat 1919, 
som är ett FN-organ.1 ILO försöker påverka arbetsmiljön på 
olika sätt. Ett sätt är via undersökningar av olika aspekter av 
arbetsmiljön, ett annat genom insamling och produktion av 
statistik och ett tredje genom information. ILO:s nuvarande 
program har satt begreppet ”decent work” i cent rum och 
det innefattar bland annat en arbetsmiljö som inte är farlig 
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för de anställda. Se Takala (2005).
Ett annat sätt som ILO arbetat på sedan starten är att ut-

arbeta konventioner som sedan olika länder kan ratifi cera. 
Om ett visst minimiantal länder ratifi cerar en konvention 
blir den gäl lande för de länder som antagit den. För övri-
ga utfärdas en rekommendation med samma inne håll. Kon-
ventioner på det här aktuella området gäller för det första 
mer övergripande frå gor, för det andra olika faror i arbets-
livet som radioaktiv strålning eller as bestfi brer och för det 
tredje arbetsförhållandena i vissa branscher eller yrken. Vi 
ska först kommentera de gene rella konventionerna. Sverige 
har ratifi cerat dessa konventioner.

Enligt konvention C155, ”Occupational Safety and 
Health Convention, 1981”, har det land som ratifi cerar den 
ett ansvar för att formulera en nationell politik vad gäller 
säker het och hälsa i arbetet, ut färda lagar och regler samt se 
till att de efterlevs. Konventionen stäl ler också krav på arbets-
givarna att de genomför insatser för en säker arbetsmiljö och 
på arbetstagarna att de ska vara delaktiga i utformningen 
av arbetsmiljön. Vad gäller kostnadsför delningen är konven-
tionen tydlig på en punkt: ”Occupational safety and health 
measures shall not involve any expenditures for the work-
ers.” (Article 21)

Av intresse är ett tillägg till denna konvention från 2002 
som Sverige ratifi cerat, ”Protocol of 2002 to the Occupa-
tional Safety and Health Convention, 1981”. Den innehål-
ler defi nitioner av fl era centrala begrepp (occupational acci-
dent, occupational disease, dangerous occurrence, commut-
ing accident) och även tydliga regler för rapportering och 
upprättande av statistik för ar betsskador. 

En annan konvention av intresse är C121, ”Employment 
Injury Benefi ts Convention, 1984”. Den innehåller krav på 
att de länder som ratifi cerar den ska ge stöd till dem som 
drabbas av arbetsskada. Stödet ska principiellt gälla alla an-
ställda som inte är täckta på annan sätt. Det går dock att göra 
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undantag för vissa grupper (§5). I denna konvention fi nns 
bland annat kravet att de som drabbas av sjukdomar som 
fi nns i ILO:s förteckning ska omfattas. Stödet gäller dels 
medicinsk behandling, dels kontant ersättning för förlo-
rad arbetsinkomst. Det fi nns föreskrif ter om hur stor ersätt-
ningen minst ska vara givet familjesammansättning (Sched-
ule II Peri odical Payments to Standard Benefi ciaries). Er-
sättningen i det svenska systemet uppfyller de krav som ställs 
i denna konvention.

Ytterligare en viktig konvention är C81, ”Labour Inspec-
tion Convention, 1947”. Den innebär ett krav på inrättande 
av en myndighet för inspektion av arbetsmiljön. Den inne-
bär också krav på att inspektioner ska ske tillräckligt ofta 
(§16) och att antalet arbetsinspektörer ska vara tillräck ligt 
stort,2 vara anställda av en oavhängig myndighet och ha till-
räcklig utbildning (§§6 –9).

I rutan ”ILO-konventioner och vissa rekommendatio-
ner” har vi förtecknat olika ILO-konventio ner på området. 
Sverige har anslutit sig till alla konventionerna i förteck-
ningen. Sverige har i regel varit det första landet eller bland 
de förs ta länderna som har ratifi cerat olika konven tioner, 
vilket pekar på att man i Sverige menar att frågorna är vik-
tiga. Vi har också i förteckningen inkluderat några rekom-
mendationer på områden där det inte fi nns konventioner. 
Normalt är det så att det samtidigt utformas en konven-
tion och en rekommen dation på samma område med sam-
ma innehåll. Rekommendationen riktas till de län der som 
(ännu) inte ratifi cerat konventionen.

Merparten konventioner gäller konkreta risker inom 
områden eller branscher där det är vanligt med arbetsska-
dor. Det fi nns ett antal konventioner som är på väg att om-
arbetas (inte längre är aktuella) och det pågår också ett ar-
bete med att utarbeta förslag till nya konventioner. De fi nns 
inte med i förteckningen men går att fi nna på ILO:s hem-
sida. På ILO:s hemsida fi nns också ett antal praktiska anvis-
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ILO-konventioner och vissa rekommendationer
Allmänt
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81); ratifi cerad av Sverige 
25/11 1949.
Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947; ratifi cerad 
av Sverige 9/6 1997.
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155); ratifi cerad 
av Sverige 11/8 1982.
Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 
1981 (No. 155); ratifi  cerad av Sverige 15/6 2007.
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161); ratifi cerad av 
Sverige 1/7 1986.
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Conven-
tion, 2006 (No. 187); ratifi cerad av Sverige 10/7 2008.
Employment Injury Benefi ts Convention, 1964 (No. 121); ratifi cerad av 
Sverige 17/6 1969.
Protection of Workers’ Health Recommendation, 1953 (No. 97).
Welfare Facilities Recommendation, 1956 (No. 102).
List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194).

Speciella risker
Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115); ratifi cerad av Sve-
rige 12/4 1961.
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 147); ratifi cerad av Sver-
ige 23/9 1975.
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 
1977 (No. 148); ratifi ce rad av Sverige 10/7 1978.
Asbestos Convention, 1986 (No. 162); ratifi cerad av Sverige 2/9 1987.
Chemicals Convention, 1990 (No.170); ratifi cerad av Sverige 4/11 1992.
Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174); 
ratifi cerad av Sverige 21/12 1994.

Speciella branscher eller arbeten
Hygiene (Commerce and Offi ces) Convention, 1964 (No. 120); ratifi ce-
rad av Sverige 11/6 1965.
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167); ratifi ce-
rad av Sverige 7/10 1991.
Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176); ratifi cerad av 
Sverige 9/6 1997.
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184); ratifi ce-
rad av Sverige 9/6 2004.
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ningar vad gäller arbetsmiljöarbetet (”codes of practice”). 
Ett par exempel som visar på innehållet i sådana praktiska 
anvisningar är ”Guidelines for labour inspection in forestry, 
2005” och ”Safety and health in ports, 2005”.

EU:s arbetsmiljöpolitik3

EU:s föregångare, den europeiska kol- och stålunionen, bil-
dades 1951. Den kan också ses som en startpunkt för EU:s 
arbetsmiljöpolitik. De industrier som omfattades av denna 
union prägla des av dålig arbetsmiljö och rekommendationer 
utfärdades för att få ner antalet arbets skador. Med bildandet 
av EEC 1957 fortsattes denna politik och under perioden 
1962–1966 utfärdades ett antal rekommendationer. År 1974 
tillsattes en speciell kommitté med ansvar för dessa frågor, 
och arbetsmiljöprogram för åren 1978  –1 982 och 1982–1986 
antogs. Det gällde främst direktiv för olika industrier och 
verksamheter. Denna verksamhet har vidareutvecklats efter 
enhetsakten (Single European Act 1986) och formandet av 
EU med minimikrav vad gäller säkerhet i olika avseenden, 
till exempel för utformningen av maskiner. Dessa minimi-
krav måste medlems länderna följa. Å andra sidan kan kravet 
på att eliminera handelshinder genom att sätta upp gränser 
för vilka arbetsskyddskrav som får ställas på maskiner, for-
don och andra produkter ha motverkat utvecklingen mot 
hårdare arbetsmiljökrav.

EU antog en strategi för åren 2002–2006 och en ny för 
åren 2007–2012. Under den första perio den (fram till och 
med 2004) minskade antalet dödsfall i arbetslivet inom 
EU15 med 17 procent och antalet fall med fl er än tre sjuk-
dagar med 20 procent. Målet för den andra perio den är en 
reduktion med 25 procent i båda avseendena.

EU har i en bakgrundsanalys pekat ut områden och grup-
per som oftast drabbas av arbetsska dor. För det första drab-
bas små och medelstora företag mer än större företag.4 För 
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det andra drabbas jordbruk, byggnadsverksamhet och trans-
portsektorn mer än andra sektorer. För det tredje drabbas 
unga, äldre, invandrare och de med osäker anställning mer 
än andra grupper på arbetsmarknaden.

EU:s program innehåller olika komponenter: förbätt-
rad implementering av EU:s regler, stöd till mindre och me-
delstora företag vad gäller arbetsmiljöarbetet, förenklad lag-
stiftning, stöd till nationella strategier, påverkan av arbets-
givare och arbetstagare genom utbildning och informa tion, 
bättre kunskapsunderlag genom forskning, bättre uppfölj-
ning genom bättre stati stik samt ökat internationellt sam-
arbete. Sverige har som medlem i EU anledning att under-
söka hur vårt arbetsmiljöprogram stämmer överens med 
EU:s program. 

Eurostat redovisar löpande statistik över arbetsskador, dels 
över antalet dödsfall, dels över antalet frånvarotillfällen i 
minst tre dagar till följd av arbetsskador uppdelat på olika 
sektorer. Både vad gäller dödsfall och frånvarotillfällen re-
dovisas frekvenserna som antal fall per 100 000 sysselsatta. 
Den senaste redovisningen från januari 2008 ger informa-
tion till och med 2005. Den visar att Sverige enligt båda 
måtten ingår i en tätgrupp tillsammans med bland an nat 
Nederländerna och Storbritannien. Den svenska arbetsmil-
jön är, mätt på detta sätt, bättre än ge nomsnittet i EU. Det 
hindrar inte att det fi nns mycket att göra för att ytterligare 
förbättra den.

Varför är det viktigt med internationellt samarbete?
Det internationella samarbetet för att förebygga arbetsska-
dor och kompensera dem som drab bas är viktigt av fl era 
skäl. Genom internationellt samarbete går det lättare att ut-
nyttja andra län ders erfarenheter. De konventioner och reg-
ler som ILO och EU utformar kan bidra till en bättre po-
litik. De minimikrav som EU ställer vad gäller maskiner 
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och produkter m.m. kan minska risken för arbetsskador och 
ILO:s konventioner kan bidra till att öka uppmärksamheten 
på olika risker i arbetslivet. Inte minst viktig är informatio-
nen i form av statistiska sammanställ ningar med data från 
olika länder. De kan ge oss en uppfattning om hur läget är i 
Sverige rela tivt andra länder och på vilka områden det kan 
fi nnas goda möjligheter att förbättra det. 

Noter
1  Se Sund (1993, kapitel 4) för en översikt av framväxten av ILO:s politik vad 

gäller arbetarskydd.

2  Se ILO (2006) för de olika konventionerna på detta område och för en nog-

grann genomgång av vad de innebär.

3 Se Commission of the European Communities (2007), European Union 

(2007), Eurostat (2007) och uppgifter från Eurostats hemsida.

4 För en diskussion av förhållandena i småföretag med exempel från Austra-

lien, se Larsson (2003).
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4. Förebyggande åtgärder

Det är självklart att det är ett mål att minska antalet arbets-
skador och det kan göras på olika sätt. En väl utformad för-
säkring kan vara ett medel. Ett annat medel är att försö-
ka förebygga arbetsskador ge nom regleringar av verksam-
het och produkter och via regler för hur förebyggandet ska 
organiseras på arbetsplatser och hur inspektioner ska ske av 
att dessa regler efter följs. Detta kapitel innehåller en ge-
nomgång av det förebyggande arbetet för att minska anta let 
 arbetsskador i Sverige. 

Arbetarskydd1

Arbetsmiljöverket2 inspekterar att arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) och andra föreskrifter följs för att arbets skador 
ska undvikas. Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god arbetsmil-
jö. Lagen föreskriver att teknik, arbets organisa tion och ar-
betsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 
fysiska eller psyk is ka påfrestningar som kan medföra ohälsa 
eller arbetsolycksfall. Arbetsgivaren ska vid ta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycks  fall. Arbets miljön ska systematiskt kon-
trolleras så att den uppfyller krav på en god arbets  miljö och 
att ohälsa och olycksfall förebyggs. Arbetsskador samt ris-
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kerna i verksamhe ten ska fort löpande utredas så att åtgär-
der snabbt ska kunna vidtas. Arbetsgivaren ska vidare se till 
att det fi nns organiserad arbetsanpassnings- och rehabilite-
ringsverksamhet samt före tags häl sovård. Med företagshäl-
sovård avses i lagen en oberoende expertresurs inom områ-
dena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården 
ska arbeta för att förebygga och un danröja hälsorisker på ar-
betsplatsen. Arbetsmiljölagen gäller alla verksamheter i vil-
ka arbets tagare utför arbete för en arbetsgivare. 

Arbetarskyddet har en lång historia. Det fi nns fl era olika utgångs-
punkter för den svenska verksam heten på området. Den första ar-
betarskyddslagen tillkom i England 1802, ”The Health and Mo-
rals of Apprentices Act”. Denna lag följdes av fl era andra i England 
under 1800-talet. Den andra inspirationskällan var 1880-talets 
lagstiftning i Tyska riket. Den första svenska arbetarskyddsla-
gen kom 1889, ”Yrkesfarelagen”. En tredje utgångspunkt för ar-
betet på arbetarskyddsområdet i Sverige var ”The Safety Move-
ment” som hade sin start inom ameri kanska storföretag. Se Sund 
(1993). 

På arbetsställen med fem arbetstagare eller fl er ska arbets-
tagarna utse ett eller fl era skydds ombud. Om arbetsstäl-
let har fl er än 50 arbetstagare ska en skyddskommitté ut-
ses. I förekom mande fall utser den lokala arbetstagarorga-
nisationen skyddsombud eller företrädare för arbets tagarna 
i skyddskommittén. Skydds ombud eller skyddskommitté 
ska även utses på mindre arbetsställen om arbetsförhållan-
dena kräver det. Skyddsombuden företräder arbets tagarna 
i arbetsmiljö frågor och ska verka för en tillfredsställan-
de arbetsmiljö. Skyddsombu den ska delta i upprättande av 
handlings planer och kontrollera att arbetsgivaren uppfyller 
sina skyl digheter rörande det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet och riskutvärderingen samt vidtar åtgär der för att mins-
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ka riskerna för ohälsa och olycksfall. Skyddsombuden ska 
vända sig till arbetsgivaren och begära att denne utför åtgär-
der som de anser krävs för en säker arbetsmiljö. Arbetsgiva-
ren ska utan dröjsmål lämna besked efter en sådan begäran. 
Om detta inte görs ska Arbetsmiljöver ket efter framställan 
av skyddsombudet pröva om föreläggande ska meddelas. 
Skyddsombud kan även bestämma att arbetet på en arbets-
plats ska avbrytas i avvaktan på ställ nings tagande från Ar-
betsmiljöverket om ett visst arbete innebär omedelbar fara 
för arbets taga res liv eller hälsa. Detta görs dock sällan, vilket 
framgår av tabell 4.1. Antalet skyddsom bud har varierat över 
tiden. Under senare år har antalet ökat. År 2002 före kom 
en dast 42 skydds ombudsstopp. Sedan dess har antalet ökat 
och under 2007 före kom 98 skydds om budsstopp. Det fi nns 
ingen undersökning av orsakerna till de stora variation erna. 
Under senare år har stoppen inom lokaltrafi ken blivit omta-
lade men om de står för en stor del av stoppen är inte känt.

Skyddsombudsinstitutet infördes i lag år 1912. Det var arbetarna 
som kunde utse sina skydds ombud. De blev också statens hälso-
vårdsarbetare på arbetsplatsen. De skulle framföra arbetstagar nas 
önskemål till yrkesinspektören vid dennes besök. Efterhand ut-
vidgades skydds ombudens uppgifter och kraven på dem. På 1970-
talet fi ck de rätten att stoppa farligt arbete. Se Stenberg (2004 och 
2006). Av betydelse för utvecklingen har också varit de avtal som 
slutits mellan arbetsmarknadens parter. Se Bolinder m.fl . (1972).

Arbetsmiljöverket har ansvaret för den offi ciella arbetsmil-
jöstatistiken. En viktig arbetsmiljö undersök ning genom-
förs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmil-
jöverket. Här presente ras arbetsmiljöstatistik från 1995 till 
2007. Statistiken har samlats in vartannat år. Tyvärr har inte 
samma frågor ställts i varje intervjuomgång. I tabell 4.2 re-
dovisas frågor och svar om systematiskt arbetsmiljöarbete 
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(SAM). Saknas uppgift för ett år beror det på att frå gan inte 
ställdes i detta års undersökning.

I Arbetsmiljöundersökningen ställdes åren 2001, 2003, 
2005 och 2007 en fråga om huruvida arbetsmiljö arbete 
(SAM) pågick på den intervjuades arbetsplats. Runt hälf-
ten av de tillfrågade svarade att ar betsplatsen hade ett pågå-
ende SAM. En något lägre an del kvinnor än män arbetade 
på arbetsplat ser med miljöarbete. Förekomsten av SAM va-
rierar mellan olika branscher och är vanligast inom offent-
lig förvaltning och i mineral utvinnings- och tillverknings-
branschen. Minst vanligt är SAM inom parti- och detalj -
handeln (inklusive fordonsreparation) följt av företag som 
arbetar med personliga och kulturella tjäns ter (inklusive ho-

Tabell 4.1. Antalet registrerade skyddsombudsstopp 1975—2007.

År Antal stopp År Antal stopp

1975 105 1992 47

1976 136 1993 36

1977 122 1994 42

1978 167 1995 39

1979 171 1996 47

1980 107 1997 43

1981 88 1998 35

1982 83 1999 47

1983 74 2000 47

1984 80 2001 58

1985 98 2002 42

1986 88 2003 57

1987 52 2004 60

1988 53 2005 72

1989 77 2006 121

1990 67 2007 98

1991 53

Källa: Stenberg (2004, s. 33) och Arbetsmiljöverket, Avdelningen för inspek-
tion, Verksam hets statistik för åren 2003 till 2007.
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tell och restaurang) och företag inom fastighets- och uthyr-
nings verksamhet och företagstjänster.

Förekomsten av SAM skiljer sig åt mellan olika yrken (se 
tabell 4.3). Kvinnor med lednings arbete, för skolelärare och 
fritidspedagoger och yrken med teoretisk specialistkompe-
tens eller kortare hög skoleutbildning inom biologi, häl-
so- och sjukvård och män som har lednings arbete i sto-
ra/medelstora företag eller är ingenjörer och tekniker samt 
maskinopera törs- och monterings arbe tare arbetar i hög ut-

Tabell 4.2. Andel (%) som uppger att systematiskt arbetsmiljöarbete pågår på 
den egna arbetsplatsen.

2001 2003 2005 2007

Kön

Män 53 51 53 54

Kvinnor 47 48 51 53

Bransch1

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fi ske 49 44 – –

Utvinning av mineral och tillverkning 64 63 66 66

Byggverksamhet 51 46 48 46

Parti- och detaljhandel, fordonsrepa-
ration m.m.

37 36 37 40

Transport, magasinering och kom-
munikation

46 45 45 48

Finansiell verksamhet 58 57 – –

Fastighets- och uthyrningsverksam-
het och företagstjänster

41 37 43 44

Utbildning 49 54 56 60

Hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster

50 51 56 58

Personliga och kulturella tjänster 
(inkl. hotell och restaurang)

40 42 44 45

Offentlig förvaltning 61 64 66 70

1 Information om el-, gas-, värme- och vattenförsörjningsbranschen redovisas 
inte då svarsfrekven sen var för låg för statistiskt säkerställda resultat.
Källa: Arbetsmiljön 2001, 2003, 2005 och 2007 samt SCB:s databas för Arbets-2007 samt SCB:s databas för Arbets-2007
miljöundersökningen.
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Tabell 4.3. Yrken med störst och minst andel (%) arbetsplatser med 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2001/2003/2005 och 2003/2005/2007.

Kvinnor 2001/2003/2005 2003/2005/2007

Störst

Ledningsarbete 70 69

Förskollärare och fritidspedagoger 64 69

Arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens inom biologi, hälso- och sjuk-
vård

63 65

Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård 
som kräver kortare högskoleutbildning

62 62

Process- och maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m.

57 58

Grundskolelärare 55 59

Minst
Kundservicearbete 38 36

Städare m.fl . 34 38

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl . 31 34

Försäljare, fackhandel 24 25

Män

Störst
Ledningsarbete i stora/medelstora företag 78 78

Ingenjörer och tekniker 67 67

Maskinoperatörs- och monteringsarbete 62 61

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 57 56

Kontorsarbete m.m. 54 54

Lärare inom universitet, gymnasie- och 
grundskola

52 56

Minst
Företagssäljare 38 38

Transport- och maskinförararbete 38 37

Dataspecialister 36 41

Försäljningsarbete inom detaljhandel 
m.m.

35 34

Fordonsförare 32 31

Anm. Statistiken är en sammanvägning av åren 2001, 2003 och 2005 respek-
tive 2003, 2005 och 2007 då observationerna är alltför få för statistiskt signifi -
kanta resultat för enskilda år. Källa: Arbetsmiljön 2005 och 2007.
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sträckning på arbetsplatser med SAM. Kvinnor som är för-
säljare i fackhandel, vårdbiträ den och personliga assistenter, 
städare eller har kund servicearbete och män som är fordons-
förare, försäljare i detaljhandel, dataspecialister, trans port- 
och maskinförare eller företagssäl jare arbetar i lägst ut-
sträckning på arbetsplatser med SAM.

Arbetsmiljöundersökningarna 2003, 2005 och 2007 frå-
ga de skyddsombuden om de del tog mycket i det systema-
tiska miljöarbetet. Cirka hälf ten av skydds ombuden svarade 
att de gjorde det (se tabell 4.4). Samtliga arbetstagare tillfrå-
gades om arbetsmiljöbrister åtgärdades på deras arbets plats. 
En fjärdedel av männen och cirka 30 procent av kvinnorna 
svarade nej på frågan.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att utre-
da risker i arbetsmiljön. I Arbetsmiljöunder sökningen till-
frågades chefer med arbetsmiljöuppgift och skyddsom bud/
ledamot i skyddskommitté om bedömningar av riskerna för 
ohälsa eller olycksfall hade genomförts eller höll på att ge-
nomföras på arbetsplatsen. Knappt 80 procent av cheferna 
och dryg 80 procent av skyddsombuden svarade att en risk-
bedömning genomförts eller höll på att genomfö ras. Till 
de chefer och skyddsombud som svarat att de hade genom-
fört en riskanalys ställdes följdfrågor om åtgärdsarbete och 
handlingsplaner. Omkring 10 procent av cheferna och 5 
procent av skyddsombuden svarade att det inte fanns några 
risker som krävde åtgärder. I de fall där det fanns risker hade 
dessa enligt både cheferna och skyddsombuden åtgärdats i 
något mer än 80 procent av fallen. 

Enligt knappt 60 procent av cheferna och runt 70 pro-
cent av skydds ombuden upprättades en handlingsplan för 
de risker som inte åtgärdats direkt. Mer än en fjärdedel av 
cheferna och vart tionde skyddsombud svarade att det inte 
fanns några risker kvar att åtgärda. I Appendix, tabell A4.4a, 
redovisas statistik över samma frågor som i tabell 4.4 från  
2003 uppdelad på manliga och kvinnliga chefer respektive 
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skyddsombud.3 Svaren från manliga och kvinnliga chefer är 
ungefär desamma liksom svaren från man liga och kvinnliga 
skyddsombud.

I undersökningen ställdes också frågor om företagshäl-

Tabell 4.4. Andel som svarat ”ja” på angiven fråga om förebyggande miljö-
arbete. Andelar i procent.

Frågor om arbetsmiljöarbete 2003 2005 2007

Deltar skyddsombudet mycket eller ganska mycket 
i det systema tiska arbetsmiljöarbetet (SAM)? 

Skyddsombud 50 47 48

Arbetsmiljöbrister åtgärdas för det mesta 
inte/aldrig

Män 24 25 22

Kvinnor 30 28 26

Har en bedömning av riskerna för ohälsa och 
olycksfall på arbets platsen gjorts eller pågår arbete 
med detta?

Chef med arbetsmiljöuppgift 77 79 80

Skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 84 84 85

Frågor till de arbetsplatser som har gjort 
riskbedömningar

Åtgärdsarbete

De risker man fann för ohälsa och olycksfall har 
åtgärdats eller ar bete pågår med detta

Chef med arbetsmiljöuppgift 85 80 83

Skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 83 84 86

Man fann inga risker som krävde åtgärder

Chef med arbetsmiljöuppgift 9 12 13

Skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 6 5 4

Handlingsplan

En handlingsplan för de risker som inte åtgärdades 
direkt har upprättats

Chef med arbetsmiljöuppgift 58 56 58

Skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 67 71 72

Inga risker återstod att åtgärda

Chef med arbetsmiljöuppgift 25 28 28

Skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 11 10 9

Källa: Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007.Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007.Arbetsmiljön 2003, 2005 och 2007
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sovård. I tabell 4.5, 4.6 och 4.7 presente ras svaren på dessa 
 frågor. Bland både män och kvinnor svarade runt 70 procent  
att de hade tillgång till företagshälsovård genom arbets-
platsen. Andelen med tillgång till företags hälsovård sjönk 
med 7 procentenheter mellan 1997 och 2007. 

Åren 1999 och 2001 tillfrågades arbetstagarna om de hade 
haft kon takt med företagshälsovården det senaste året. I un-
dersökningarna 2003 och 2005 löd frågan ”Har någon från 
företagshälsovår den under de senaste 12 månaderna varit på 
din arbets plats eller på annat sätt gjort en bedömning av din 
arbetsplats?”. I 2007 års undersökning delades frågan upp i 
två; ”Har någon från företagshälsovården under det senaste  
året besökt arbetsplatsen?”, samt ”Har någon från företags-
hälsovården gjort en bedömning av din arbetsplats?”. Av 
samtliga män hade knappt 40 procent haft kontakt 1999. År 
2007 hade andelen minskat till knappt 30 procent. Om vi 
i stället undersöker enbart de män som angivit att de hade 
tillgång till företagshälsovård framgår att drygt hälften hade 
haft kontakt med företagshälsovården under 1997 och 44 
procent 2007. Under undersökningsåren från 1997 till 2005 
hade knappt 30 procent av de kvinnliga arbetstagarna haft 
kontakt med företagshälsovården. År 2007 hade andelen 
minskat till 23 procent. Undersöks enbart kvinnor med till-
gång till företags hälsovård fi nner vi att ca 40 procent av kvin-
norna, jämfört med mellan 45 och 52 procent av männen, 
hade varit i kontakt med företagshälsovården det senaste året 
(se tabell 4.7). Andelen kvinnor som varit i kontakt med före-
tagshälsovården är betydligt lägre än andelen av männen.

Andelen som har tillgång till företagshälsovård varie-
rar mellan branscherna. Högst tillgång till företagshälso-
vård har de som arbetar inom offentlig förvaltning, fi nan-
siell verksamhet samt utvinning av mineral och tillverkning 
(se tabell 4.5). De anställda inom dessa branscher har även 
i störst utsträckning varit i kontakt med företagshälsovår-
den det senaste året (se ta bell 4.7). Det var även inom dessa 
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branscher som SAM pågick i störst utsträckning (se tabell 
4.2). Minst tillgång till företagshälsovård har anställda inom 
parti- och detaljhandel (inklu sive for donsreparation), per-
sonliga och kulturella tjänster (inklusive hotell och restau-
rang) samt jordbruk, skogsbruk, jakt och fi ske (se tabell 4.5). 

Tabell 4.5. Andel som svarat ”ja” på frågan ”Har du tillgång till företagshälso-
vård genom ditt arbete?” Andelar i procent.

1997 1999 2001 2003 2005 2007

Kön

Män 72 72 71 68 68 67

Kvinnor 72 72 69 66 67 64

Bransch

Jordbruk, skogsbruk, jakt 
och fi ske

54 46 45 46 – 45

Utvinning av mineral och 
tillverkning

83 84 84 81 80 80

Byggverksamhet 67 65 75 71 67 70

Parti- och detaljhandel, 
fordonsreparation

53 53 49 47 48 48

Transport, magasinering 
och kommunikation

71 75 67 64 65 63

Finansiell verksamhet 89 93 90 87 – 86

Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och före-
tagstjänster

60 63 65 62 64 63

Utbildning 77 77 73 69 70 69

Hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster

79 78 74 71 72 70

Personliga och kulturella 
tjänster (inkl. hotell och 
restaurang)

53 52 47 44 48 46

Offentlig förvaltning 94 89 90 88 87 87

Anm. Information om el-, gas-, värme- och vattenförsörjningsbranschen redo-
visas inte då svarsfrekvensen var för låg för ett statistiskt säkerställt resultat.
Källa: Arbetsmiljön 1999, 2001, 2003, 2005 och 2007 samt SCB:s Arbetsmiljö-2007 samt SCB:s Arbetsmiljö-2007
undersökning.
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Tabell 4.6. Yrken där kvinnor respektive män uppger högst och lägst tillgång till 
företagshälsovård. Andelar i procent.

Kvinnor 2001/2003/2005 2003/2005/2007

Högst

Arbete som kräver teoretisk specialistkom-
petens inom biologi, hälso- och sjukvård

82 80

Sjuksköterskor 79 80

Process- och maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m.

79 77

Säljare, inköpare, mäklare m.fl . 76 76

Redovisningsekonomer, administrativa as-
sistenter, m.fl .

75 76

Ledningsarbete 75 71

Lägst

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl . 60 52

Servicearbete utan särskild yrkesutbildning 59 53

Kundservicearbete 55 52

Försäljare inom fackhandel 24 24

Män

Högst

Ledningsarbete i stora/medelstora 
företag

86 85

Ingenjörer och tekniker 83 82

Maskinoperatörs- och monteringsarbete 81 77

Arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens inom teknik och dataveten-
skap m.m.

75 73

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 75 73

Kontorsarbete m.m. 72 72

Lägst

Byggnads- och anläggningsarbete m.fl . 65 65

Företagssäljare 63 62

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk 
och fi ske m.m.

47 45

Fordonsförare 46 43

Försäljning inom detaljhandel 39 37

Anm. Statistiken är en sammanvägning av undersökningarna för 2001, 2003 och 
2005 samt 2003, 2005 och 2007 då observa tionerna per yrke är alltför få för sta-2007 då observa tionerna per yrke är alltför få för sta-2007
tistiskt signifi kanta resul tat för enskilda år. Källa: Arbetsmiljön 2005 och 2007.Arbetsmiljön 2005 och 2007.Arbetsmiljön 2005 och 2007
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Inom dessa branscher förekom även SAM i mindre utsträck-
ning än inom andra branscher (se tabell 4.2).

Tillgången till företagshälsovård varierar mellan olika yr-
kesgrupper (se tabell 4.6). Kvinnor som arbetar inom yrken 
som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- 
eller sjukvård, sjuksköterskor samt process- och maskinope-
ratörsarbetare och transportarbetare uppger i störst utsträck-
ning att de har tillgång till företagshälsovård. De kvinnor 
som arbetar som försäljare inom fackhandeln har sämst till-
gång till företagshälsovård och uppgav också i lägst utsträck-
ning att SAM pågick på deras arbetsplats (se tabell 4.2). 

Män inom yrkesgrupperna ledningsarbete i stora/me-
del stora företag, ingenjörer och tekniker samt maskinope-
ratörs- och monteringsarbete uppger i högst utsträckning 
och män som är försäl jare inom detaljhandeln uppger i lägst 
utsträckning att de har tillgång till företagshälso vård. Inom 
dessa yrkeskategorier fi nns även de högsta och lägsta ande-
larna som uppgav att SAM pågick på deras arbetsplats (se ta-
bell 4.2).

De som arbetar inom jordbruk etc., parti- och detaljhan-
del (inklusive fordonsreparation), med personliga och kul-
turella tjänster (inklusive hotell och restaurang), med ut-
bildning samt inom hälso- och sjuk vård och sociala tjänster 
har i minst utsträckning haft kontakt med företagshälsovård 
un der de senaste 12 månaderna (se tabell 4.7).

Inspektioner av det förebyggande arbetet
Som nämndes ovan ska Arbetsmiljöverket övervaka att ar-
betsmiljölagen följs, dvs. att arbetsgiva ren ansvarar för att 
verksamheten drivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycks fall 
förebyggs och att arbetsmiljön är tillfredsställande.4 Denna 
kontroll genomförs vanligen ge nom inspektioner. Arbets-
miljöverket har rätt till tillträde till arbetsstället och får där 
göra undersök ningar och ta prov för att kontrollera att ar-
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Tabell 4.7. Andel som svarat ”ja” på frågan ”Har någon från företagshälsovår-
den under de se naste 12 månaderna varit på din arbetsplats eller på annat 
sätt gjort en bedömning av din arbetssituation?” Andelar i procent.

1999 2001 2003 2005 2007

Kön

Män (av alla sysselsatta) 38 37 31 31 29

Män (av dem med tillgång till före-
tagshälsovård)

52 52 47 45 44

Kvinnor (av alla sysselsatta) 29 26 26 28 23

Kvinnor (av dem med tillgång till 
företagshälsovård)

40 38 40 39 37

Bransch (av alla sysselsatta)

Jordbruk, skogsbruk, jakt och 
fi ske

20 25 19 – 20

Utvinning av mineral och tillverk-
ning

51 49 46 46 45

Byggverksamhet 32 36 25 21 24

Parti- och detaljhandel, fordons-
reparation m.m.

28 25 20 22 20

Transport, magasinering och 
kommunikation

34 30 23 27 25

Finansiell verksamhet 60 62 50 – 49

Fastighets- och uthyrningsverk-
samhet och företagstjänster

34 34 27 27 27

Utbildning 22 21 20 19 19

Hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster

22 19 22 22 21

Personliga och kulturella tjänster 
(inkl. hotell och restaurang)

25 23 21 23 21

Offentlig förvaltning 39 41 46 40 41

Anm. Åren 1999 och 2001 löd frågan ”Har du haft kontakt med företagshälso-
vården det senaste året?” Information om el-, gas-, värme- och vattenförsörj-
ningsbranschen redovisas inte då svarsfrekvensen var för låg för att få statis-
tiskt säkerställda resultat.
Källa: Arbetsmiljön 1999, 2001, 2003, 2005 och 2007 samt SCB:s Arbetsmiljö-2007 samt SCB:s Arbetsmiljö-2007
undersökning.
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betsgivaren bedriver ett väl fungerande sys tema tiskt arbets-
miljöarbete (SAM). Vanligtvis anmäls besöket i förväg men 
inspektören kan även komma oanmäld. Skyddsombudet el-
ler en personalföreträdare deltar normalt vid inspek tionen. 
Upplysningar och handlingar måste lämnas av arbetsgivaren 
om inspektions myndigheten önskar det. 

Om inspektören fi nner brister i arbetsmiljön ska dessa 
dels meddelas muntligt i anslut ning till inspektionen, dels 
skriftligt i ett inspektionsmeddelande. Arbetsmiljöverket 
försöker i för sta hand få arbetsgivaren att åtgärda brister-
na frivilligt. Om inte arbetsgivaren följer kraven i inspek-
tionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket besluta om ett fö-
reläggande, t.ex. att arbetsgiva ren ska genomföra en viss 
åtgärd, vilket kan kombineras med förbud eller vite om fö-
reläggandet inte efterlevs. Vites beloppets storlek bestäms 
dels utifrån vad det kostar att genom föra föreskrivna åt-
gärder, dels utifrån hur stort belopp som krävs för att få 
arbetsgiva ren att vidta åtgärden. En arbetsgi vare som bryter 
mot ett föreläggande eller förbud kan dömas till fängelse i 
högst ett år.

Arbetsplatserna som inspekteras väljs utifrån en bedöm-
ning av var risker för ohälsa och olyckor är störst. Under åren 
2006–2008 uppmärk sammar inspektions insatserna särskilt 
hur fö retagen inom verkstadsindustrin arbetar före byggande 
mot arbetsolyckor, våld och hot i kollektivtrafi ken och and-
ra riskutsatta branscher, användning av truckar på arbets-
platsen, belast ningsergonomiska problem vid monterings-, 
reparations-, ombyggnads- och tillbyggnads arbeten i fl er-
bostadshus utan hiss, montage av fönster, vård och omsorg 
i eget hem, samt tung manuell hanter ing inom t.ex. gods- 
och bagagehantering, storkök, tvätterier och städning. 

Under 2007 genomförde Arbetsmiljöverket något mer än 
36 000 besök (se tabell 4.8). Av dessa medförde något mer 
än 14 000 (39 procent) inspektionsmeddelanden med krav 
om förbätt ringar av arbetsmiljön. Flest krav rörde det syste-
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matiska arbetsmiljöarbetet. Åtta procent av inspektionsmed-
delandena ledde till underrättelser. En underrättelse är ett 
skriftligt besked till arbetsgivaren att inom en viss tid åt-
gärda brister i arbetsmiljön. En sådan underrättelse kan föl-
jas upp av ett föreläg gande eller ett förbud. Av samtliga in-
spektionsmeddelanden ledde 5 procent till att Arbetsmiljö-
verket utfärdade ett föreläggande eller förbud. I 85 procent 
av föreläg gandena eller förbuden utdömdes även vite me -
dan endast 1,0 procent av alla inspektio ner och 1,7 procent 
av alla inspektionsmeddelanden med krav ledde till polis- 
eller åtalsanmälan. 

Inspektionerna når under ett år endast en mindre del av 
arbetsställena i Sverige. Det är inte själklart hur andelen 
ska beräknas så uppgifterna varierar en del. Riksrevisionen 

Tabell 4.8. Antal inspektioner, inspektionsmeddelanden, förelägganden, 
förbud och vite 2006 och 2007.

Händelse 2006 2007

Antal besök 39 984 36 302

 därav inspektioner 25 784 22 978

Antal inspektionsmeddelanden med krav 14 882 14 192

Andel (%) av besöken som ledde till inspektionsmed-
delande 

37 39

Antal underrättelser, förelägganden och förbud 1 333 1 184

Andel (%) av inspektionsmeddelandena som lett till 
underrättelse

9 8

Antal föreläggande eller förbud (inklusive dem med 
vite)

865 761

Andel (%) av inspektionsmeddelandena som lett till 
ett föreläg gande eller förbud (inklusive dem med vite)

6 5

Antal föreläggande eller förbud med vite 760 648

Andel (%) av föreläggande eller förbud som även be-
lagts med vite

88 85

Polis- eller åtalsanmälan 222 237

Källa: Statistik från Arbetsmiljöverket, Avdelningen för inspektion, Verksam-
hetsstatistik för 2006 och 2007.



43

(2004) gjorde i sin granskning olika beräkningar och fann 
att ungefär 4 procent av det totala antalet arbetsstäl len fi ck 
inspektionsbesök år 2002. 

Antalet krav som ställs av arbetsmiljöinspektörerna varie-
rar mellan olika näringsgrenar. I ta bell 4.9 redovisas statistik 
över antalet krav per 100 sysselsatta inom olika näringsgre-
nar. Den bransch som har i särklass fl est krav per sysselsatt är 
”utvinning av mineral”. Inom denna bransch pågår som ti-
digare redovisats SAM i hög utsträckning och en stor andel 
av de syssel satta anger jämfört med i andra branscher att de 
har tillgång till företagshälsovård och har varit i kontakt med 
denna det senaste året. Även inom utbildning och forskning 
ställs många krav per sysselsatt. Inom denna bransch pågår 
SAM i ungefär samma utsträckning som på arbetsplatser i 
genomsnitt och en något större andel än genomsnittet upp-
ger att de har till gång till företagshälsovård. Däremot upp-
ger få att de varit i kontakt med företagshälso vården det se-
naste året. Andra branscher med en stor andel krav per sys-
selsatta är parti- och detalj handel samt byggverksamhet. Till 
skillnad från ”utvinning av mineral”-branschen och utbild-
nings branschen är det här två branscher där tillgången på 
företagshälsovård samt kontakt med denna är ovanligt låg. 

Jordbruk, jakt och fi ske har lägst antal krav per sysselsatt 
närmast följt av fi nansbranschen och fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och företagstjänster. SAM och tillgång-
en till och kontakten med företagshälso vården är lågt inom 
jordbruket, högt inom fi nansbranschen samt genomsnitt ligt 
inom fastighets- och uthyrningsverksamhet och företags-
tjänster. 

Vi kan inte dra några slutsatser om huruvida SAM och 
företagshälsovården påverkar förekoms ten av arbetsmiljö-
brister positivt eller negativt utifrån dessa resultat. Anta-
let krav per sys selsatt skulle till exempel kunna vara ännu 
högre i branschen ”utvinning av mineral” om det förebyg-
gande arbetet var sämre. I en rapport från Arbetsmiljöver-
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ket (Björkdahl, 2006) diskuteras arbetsmiljö till synens ef-
fekter på arbetsmiljön och sjukfrånvaron. Studien är en 
litteratur över sikt över både svenska och ut ländska studier. 
Huvudslutsatsen i studien är att det är väl belagt att arbets-
miljö  inspektioner kan öka regelefterlevnaden samt förbätt-
ra arbetsmil jön och att arbetsmiljön i sin tur har en effekt 
på sjukfrånvaron. Däremot saknas belägg för att ar betsmiljö-
inspektioner har direkt ef fekt på sjukfrånvaron. 

Tabell 4.9. Andel (%) kvinnor och antal krav per 100 sysselsatta i olika närings-
grenar, 2006.

Näringsgren Andel (%) kvinnor inom 
näringsgrenen

Antal krav per 100 
syssel satta

Jordbruk, jakt och fi ske 19 0,1 

Utvinning av mineral 11 3,8 

Tillverkning 25 1,6 

El-, gas- värme- och 
vattenförsörjning

25 1,5 

Byggverksamhet 8 2,2 

Parti-, och detaljhan-
del, reparationer av for-
don m.m.

44 2,2 

Hotell och restauranger 54 1,8 

Transport och kommu-
nikation

26 1,0 

Finansiell verksamhet 56 0,2 

Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet, före-
tagstjänster

40 0,6 

Offentlig förvaltning, 
försvar

54 1,3 

Utbildning och forskning 71 2,6 

Vård och omsorg 84 0,9 

Övriga samhälleliga och 
personliga tjänster

54 1,4 

Övriga näringsgrenar 56 1,2 

Samtliga näringsgrenar 49 1,5 

Källa: Arbetsmiljöverkets Årsredovisning 2006.
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Ett ojämnt förebyggande arbete
Genomgången i detta kapitel pekar på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är ojämnt. Det är mer omfattande på vis-
sa områden och mindre omfattande på andra. Det är inte 
heller så att det all tid är mest omfattande där det verkar be-
hövas mest. 

Arbetsmiljöverkets inspektioner täcker endast en mindre 
andel av arbetsplatserna i Sverige. Det fi nns sannolikt pro-
blem också på många av de arbetsplatser som inte inspek-
terats. Så pass stor andel som 39 procent av inspektionerna 
ledde 2007 till inspektionsmeddelanden och även om Ar-
betsmiljöverket i stor utsträckning skulle ha träffat rätt vad 
gäller vilka arbetsplat ser som i första hand borde inspekte-
ras är det troligt att ett stort antal av de arbetsplatser som 
inte inspekterades har olika brister i arbetsmiljön. Arbets-
miljöverket har fått en markant ned dragen resurstilldelning 
och antalet inspektioner minskade kraftigt mellan 2006 och 
2007 efter att ha ökat mellan 2003 och 2006 och de kom-
mer att minska ytterligare 2008. Det fi nns anled ning att 
uppmärksamma denna utveckling.

Arbetsmiljöområdet är ett område med betydande sats-
ningar. Om de är tillräckliga och har en lämplig inriktning 
givet de mål som är uppsatta är däremot svårt att säga. Riks-
revisionen samman fattar i sin granskning 2004 på följande 
sätt: ”Några genomgripande utvärderingar av tillsynen och 
andra satsningar har dock inte genomförts. Det saknas så-
ledes kunskap om i vilken utsträckning arbetsmiljöinspek-
tioner och andra insatser leder till förbättringar av arbets-
miljön.” (Riksrevisionen, 2004, s. 28).
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Noter
1 Riksrevisionen (2004) ger en bra sammanfattning av målen för arbetsmiljö-

politiken.

2 Arbetsmiljöverket bildades den 1 januari 2001 genom en sammanslagning 

av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. I samband med bildan-

det av Arbetsmiljöverket ökades anslagen markant.

3 Könsuppdelad statistik redovisas inte för 2005 och 2007 då färre än 400 

kvinnliga chefer respektive skyddsombud svarade på enkäten.

4 En arbetsinspektion med statliga yrkesinspektörer startade i och med la-

gen (1889:19) angående skydd mot yrkesfara. Kommerskollegium var till-

synsmyndighet vid starten. Se Stenberg (2004).
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5. Hur inkomstbortfall ersätts vid 
 arbetsskada1

Den som drabbats av arbetsskada kan få ersättning från dels 
arbetsgivaren (sjuklön), dels social för säkringen (sjukpen-
ning, sjuk- och aktivitetsersättning och livränta) och vid 
förekom mande fall även genom ersättning bestämd enligt 
kollektivavtal (TFA, TFA-KL, PSA). Vi presenterar här 
först den ersätt ning som kommer från arbetsgivaren och so-
cialförsäkringen och därefter de komplette rande avtalsbe-
stämda ersättningarna.

Socialförsäkring och angränsande ersättningar vid 
arbetsskada som är reglerade i lag
Arbetsskadeförsäkringen är den äldsta av våra socialförsäk-
ringar.2 Den tillkom 1901 och trädde i kraft 1903. Den gav 
ersättning främst till anställda inom industrin vid olycksfall 
(inte vid arbetssjukdomar). Karenstiden var lång och ersätt-
ningen låg i form av ett enhetsbelopp. År 1916 kom en ny 
lag för ersättning vid arbetsolycksfall som trädde i kraft 1918 
som omfat tade i stort sett alla anställda och som byggde på 
inkomstbortfallsprincipen – ersättningen varierade med den 
tidigare inkomsten. Ersättningen omfattade än så länge en-
dast olycksfall. År 1929 kom en lag som innebar att ersätt-
ning kunde betalas vid vissa yrkessjukdomar. Listan över 
sjukdomar som kunde berättiga till ersättning utvidgades 
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1945. År 1954 kom en lag som förde samman arbetsolycks-
fall, yrkessjukdomar och färdolycksfall i en och samma lag. 
Lagen trädde i kraft året efter. År 1976 tillkom den lag som 
fortfarande gäller som innebar ett mer generellt arbetsskade-
begrepp. Lagen trädde i kraft 1977. De här nämnda lagarna 
har föränd rats under den tid de gällt. Många mer eller mind-
re väsentliga förändringar har gjorts. Sedan 1977 har bland 
annat viktiga förändringar gjorts vad gäller sannolikhetsbe-
dömningen av samban det mellan arbetet och sjukdom.

Lagar om ersättning vid arbetsskador
Lag 5 juli 1901 (nr 39) angående ersättning för skada till följd av 
olycksfall i arbete
Lag 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Lag 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdo-
mar
Lag (1954:243) om yrkesskadeförsäkring
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Ersättning för inkomstförlust
Vid arbetsskada har den försäkrade enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring (AFL) dels rätt till samma ersätt-
ning som vid sjukdom, dels rätt till ersättning enligt 
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF). Sär-
skild arbetsskadeersättning betalas schablonmässigt som kom-skild arbetsskadeersättning betalas schablonmässigt som kom-skild arbetsskadeersättning
pensation för inkomstförlust för två karensdagar. Kan 
den försäkrade visa att denne har haft fl er karensdagar 
med inkomstförlust till följd av arbetsskadan kan särskild 
arbetsskadeersätt ning även beviljas för dessa. Den särskilda 
arbetsskadeersättningen motsva rar 80 procent av livränte-
underlaget (se nedan) delat med 365. Det maximala belop-
pet som utbetalas är 80 procent av taket i sjukförsäkring-
en. Taket är 7,5 prisbasbelopp vilket år 2008 motsvarar en 
årsinkomst på 307 500 kronor (prisbasbeloppet för 2008 är 
41 000 kronor).



49

Anställda får sjuklön från och med andra sjukdagen till 
och med 14:e sjukdagen enligt lagen (1991:1047) om sjuk-
lön. Den motsvarar 80 procent av lönen och betalas av 
arbetsgiva ren. Från och med den 15:e sjukdagen betalas 
sjukpenning till den anställde från För säkrings kassan. Före-sjukpenning till den anställde från För säkrings kassan. Före-sjukpenning
tagare får sjukpenning från Försäkringskassan enligt AFL 
efter vald karens period. Sjukpenningen motsvarar 80 pro-
cent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) med 
ett maximalt belopp om 80 procent av taket i sjukförsäk-
ringen. Sjukpenning kan även beviljas om den försäkrade 
behöver av stå från sitt arbete för att en skada inte ska uppstå 
eller förvärras. 

Om arbetsoförmågan anses vara bestående eller beräk-
nas bli bestående under minst ett år kan Försäkringskassan 
bevilja den försäkrade livränta. Storleken på livräntan be-
stäms utifrån livränteunderlaget. För de enligt AFL sjuk-
penningförsäkrade motsvarar livränteunderlaget SGI. Liv-
räntan motsvarar 100 procent av livränteunderlaget upp till 
taket i sjukförsäkringen. Förmågan att skaffa sig inkomst 
genom arbete ska vara nedsatt med minst en femtondel för 
att liv ränta ska kunna beviljas och betalas bara om den över-
stiger en fjärdedel av det prisbas belopp som gäller när liv-
räntan ska börja betalas. 

Underlaget för bedömningen av om arbetsförmågan är 
varaktigt nedsatt eller bedöms vara nedsatt under minst ett år 
kan t.ex. vara ett utlåtande från behandlande läkare, För säk-
rings kassans uppgif ter om avslutad eller pågående rehabilite-
ring samt yttrande från försäk rings läkare. Livrän tan kan be-
talas retroaktivt från och med den tidpunkt då arbetsförmå-
gan anses vara permanent nedsatt eller bedöms kvarstå under 
minst ett år. Retroaktiv livränta betalas dock högst för en pe-
riod som sträcker sig sex år bakåt i tiden räknat från den dag 
då ersättning be vilja des. Livräntan samordnas, dvs. minskas, 
med den sjukpenning som redan är betald. Livränta kan även 
beviljas för rehabilitering (arbetslivsinriktad och medicinsk) 
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då den räknas som hinder i arbetsförmå gan. Samtliga ersätt-
ningar enligt AFL och LAF kan dras in om den försäkrade 
inte vill delta i rehabilitering eller behandling.

I regel utgår sjuk- eller aktivitetsersättning enligt AFL i sjuk- eller aktivitetsersättning enligt AFL i sjuk- eller aktivitetsersättning
samband med bestående nedsätt ning av arbetsförmågan 
givet att nedsättningen är minst 25 procent. Sjuk- eller 
aktivitetsersätt ningen motsvarar 64 procent av antagande-
inkomsten upp till 7,5 prisbas belopp.3 Sjuk- eller aktivitets-
ersättningen samordnas med livräntan så att det beviljade 
livränte beloppet minskas med beloppet från sjuk- eller akti-
vitetsersättningen. Sjuk- och aktivitets ersättning kan beta-
las retroaktivt för högst tre månader före den månad ersätt-
ningen beviljas.

Ersättning vid dödsfall
Om en försäkrad omkommer till följd av en arbetsskada kan 
ersättning betalas i form av begrav ningshjälp, livränta till 
barn och livränta till efterlevande make. Begravningshjäl-
pen uppgår till ett belopp som motsvarar 30 procent av pris-
basbeloppet och betalas till dödsboet.

Livräntan till efterlevande baseras på den avlidnes SGI 
eller i förekommande fall aktuella livränta (kallat ersätt-
ningsunderlag) upp till högst 7,5 prisbasbelopp. Om den av-
lidne hade ett barn är barnlivräntans storlek 40 procent av 
ersättningsunderlaget. För varje tillkommande barn ökas 
procentsatsen med 20 procentenheter och delas sedan lika 
mellan barnen. Om den avlidne t.ex. hade tre barn är er-
sättningen per barn en tredjedel av 80 procent av ersättnings-
under laget. Barnlivräntan betalas till 18 års ålder (20 år om 
barnet bedriver studier som ger rätt till för längt barnbidrag 
eller studiehjälp).

Efterlevande makar4 kan få omställningslivränta. Kraven 
är att den efterlevande ska vara under 65 år, sammanbo med 
den avlidne vid dennes död och antingen ha hemmaboen-
de barn under 18 år eller ha sammanbott med maken un-
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der minst fem år fram till tidpunkten för döds fallet. Om-
ställningslivräntan betalas under tolv månader. Finns barn 
under tolv år i hushållet betalas förlängd omställningsliv-
ränta till det yngsta barnets tolvårsmånad. Omställnings liv-
räntan är 20 procent av ersättningsunderlaget om det fi nns 
barn som har rätt till livränta och i annat fall 45 procent.5

Om den förlängda omställnings pensio nen är mycket låg kan 
garantipen sion betalas. Förlängd omställnings pension beta-
las inte till den efterlevande om denne gifter om sig eller får 
barn med en sambo.

Kvinnor födda 1944 eller tidigare kan få änkepension och 
garantipension givet att de var gifta med den avlidne 1989 
och hade varit gifta i minst fem år eller hade barn tillsam-
mans när man nen dog. Den avlidne måste ha varit under 60 
år vid giftermålet. 

Övriga ersättningar
Arbetsskadeförsäkringen ersätter kostnader för vård som har 
föranletts av arbetsskadan till den del dessa inte ersätts en-
ligt AFL eller fi nns tillgänglig inom den allmänna vården. 
Även resekostnader i samband med vården ersätts. Exem-
pel på vårdkostnader som ersätts är sjuk vård utom riket som 
behövs till följd av återinsjuknande eller försämring av ti-
digare skada el ler på grund av en arbetsskada som inträffar 
vid arbete utomlands. Även tandvård ersätts om den läm-
nas i den offentliga vården eller av en vårdgivare som är an-
sluten till Försäkrings kassan. Om den skadedrabbade behö-
ver särskilda hjälpmedel (t.ex. glasögon, handi kapputrus tad 
bil, protes) för att lindra följderna av en arbetsskada ersätts 
kostna der för dessa. 

Vid rehabilitering kan särskilt bidrag beviljas för att täcka 
t.ex. resekostnader till rehabiliter ingen, kurs avgifter och lä-
romedel givet att den arbetsskadade har beviljats livränta för 
rehabiliter ing. Det särskilda bidraget är begränsat till högst 
ett år och kan inte användas till högskolestudier.
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Kollektivavtalad ersättning vid arbetsskada samt 
ersättning till egenföretagare med TFA-försäkring
Kollektivavtalade försäkringar ger ersättning vid inkomst-
bortfall och merkostnader till följd av arbetsskada samt vid 
dödsfall. AFA Försäkring administrerar försäkringarna 
TFA, TFA-KL samt PSA som täcker anställda i privat sek-
tor, anställda i kommuner och landsting samt statligt an-
ställda. Egenföretagare omfattas automatiskt av TFA om de 
har tecknat AFA-försäkring arna och Avtalspension SAF-
LO för sina anställda. Om så inte är fallet kan de teckna en 
”Beredskapsförsäkring” och täcks då av TFA. Försäkrings-
kassan ska skicka över beslut och beslutsunderlag som rör er-
sättning enligt LAF till AFA Trygghetsförsäkring, givet att 
den försäkrade lämnar sitt medgivande.

Den som täcks av en avtalsförsäkring vid arbetsskada har 
inte rätt att föra skadeståndstalan med anledning av arbets-
skadan mot en juridisk person, arbetsgivare, anställd eller 
annan som omfattas av försäkringsavtalen TFA, TFA-KL 
eller PSA.

Vissa detaljer skiljer sig åt mellan avtalen, men över lag 
ger TFA, TFA-KL och PSA lika ersätt ning till den som är 
drabbad av arbetsskada, dvs. anställda inom de olika sekto-
rerna på arbetsmarknaden har samma skydd. Med arbets-
skada avses i avtalsförsäkringarna samma skador som i LAF. 
I försäkringsvillkoren benämns skada till följd av olycksfall 
arbetsolycks fall och skada som uppkommit till följd av an-
nan skadlig inverkan arbetssjuk dom. Färdolycks fall räknas 
som olycksfall i arbetet och berättigar endast till ersätt ning 
från avtalsförsäk ringarna om de inte berättigar till ersätt-
ning enligt trafi kskadelagen (SFS 1975:1410).

Arbetsolycksfall berättigar till ersättning om den förorsa-
kar arbetsoförmåga i mer än 14 dagar. För att få ersättning 
vid arbetssjukdom krävs att arbetsoförmågan varit nedsatt i 
minst 180 dagar efter det att skadan visat sig samt att Försäk-
ringskassan bedömt den som en arbets skada el ler att sjukdo-
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men tas upp i ILO:s förteckning över arbetssjukdomar (se 
Appendix). Skada som framkallats av smitta anses som ar-
betsskada i den mån regeringen föreskriver det.

Akut sjukdomstid
Akut sjukdomstid är den tid som det tar för skadan att läkas 
(och rehabiliteras). Den börjar när ska dan inträffar och pågår 
tills skadan läkt eller när invaliditetstiden börjar. Invaliditets-
tiden börjar när skadan har medfört medicinsk invaliditet, 
dvs. anses ha medfört bestående psykiska och/eller fysiska 
besvär som sätter ned funktionsförmågan. 

Om den försäkrade drabbats av arbetsolycksfall, dock 
inte färdolycksfall, som leder till att arbetsoförmågan är 
nedsatt i minst 15 dagar lämnar den kollektivavtalade 
arbetsskadeförsäk ringen ersättning om 100 procent för ka-
rensdagen i sjukförsäkringen och 20 procent av inkomst-
förlusten (beräknad på SGI) under taket och 100 procent 
över taket i socialförsäk ringen under dels sjuklöneperioden, 
dels sjukpenningperioden.6 Täcks den skadade av PSA kan 
även ersätt ning utgå vid kortare sjukfall än 15 dagar om 
olycksfallet beror på att den försäk rade har ut satts för våld 
eller misshandel på grund av sin anställning.

Vid inkomstförlust till följd av en arbetssjukdom ersätts den 
försäkrade under akut sjukdoms tid enligt skadeståndslagen 
(1972:207), men detta gäller enbart om arbetssjukdomen vål-
lats av vårdslöshet av arbetsgivaren eller av annan arbetsta-
gare hos arbetsgivaren. Frågan om vål lande prövas i Vål-
landenämnden som ger ett utlåtande som skaderegleringen 
grundas på. För att en arbetssjukdom ska kunna prövas i 
Vållandenämnden måste Försäkringskassan eller AFA För-
säkring ha godkänt den som arbetssjukdom. Det är den ska-
dade själv som ska driva ärendet. Den som varit utsatt för 
skadlig inverkan i arbetet men avslutat sin anställning täcks 
av ett efterskydd. Den skadliga inverkan måste dock ha ägt 
rum efter den 31 januari 1974 och arbetsgivaren måste un-
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der tiden då den skadliga inverkan pågick haft kollektivavta-
lad försäkring vid arbetsskada (t.ex. TFY eller TFA). Ersätt-
ningen beräknas enligt skadestånds lagen och utgår retroak-
tivt från och med första sjukdagen givet att sjukdomen har 
kvarstått i 180 dagar.

Om den som drabbats av arbetssjukdom inte uppfyller 
ovan nämnda villkor kan denne, under perioder med minst 
en fjärdedels sjukpenning från AFL, få ersättning från annan 
kollektivavta lad sjukförmån. Ersättning betalas till arbetare 
i privat sektor från AGS, till privat anställda tjänste män dels 
från kollektivavtalad sjuklön, dels från ITP-sjukpension, till 
anställda inom kommuner och landsting dels från AGS-KL, 
dels från kollektivavtalad sjuklön och till statligt anställda 
i form av kollektivavtalad sjuklön. Dessa ersättningar kan 
även beta las om den försäk rade råkar ut för ett färdolycksfall
som ger nedsatt arbetsoförmåga i minst 15 dagar. För när-
mare information om AGS, AGS-KL, ITP-sjukpension och 
statlig sjuklön hänvisas till Sjögren Lindquist och Waden-
sjö (2005).

Om den arbetsskadade har fått ersättning genom AFL 
och vid ett senare tillfälle får retroaktiv inkomstersättning 
enligt LAF för samma tid ska kollektivavtalad ersättning 
som utgått samti digt med ersättningen från AFL betalas till-
baka i den mån den motsvaras av ersättningen från LAF. Ett 
exempel är att om individen fått sjukpenning motsvaran-
de 80 procent av SGI och sedan beviljas retroaktiv livränta 
uppgående till 100 procent av SGI upp till taket i sjuk försäk-
ringen ska den kollektivavtalade ersättning som betalats för 
inkomstkompensa tion för löne delar under taket betalas till-
baka till AFA Trygghetsförsäkring. Ett annat exempel är när 
AGS be talats samtidigt med sjukersättning och beslut träffas 
om retroaktiv livränta.
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Invaliditet
Om den försäkrade fått arbetsförmågan permanent nedsatt 
på grund av arbetsolycksfall eller ar betssjukdom kan avtals-
försäkringen betala livränta. För lönedelar under 7,5 prisbas-
be lopp betalas ersättning endast om skadan orsakat en ar-
betsoförmåga mindre än en femtondel (den na ersätts inte av 
LAF). Hela inkomstförlusten över taket i sjukförsäkringen 
er sätts av avtals försäkringen; den ger fullständig inkomst-
kompensation. Den skadade kan i stället för liv ränta få er-
sättning med ett engångsbelopp som motsvarar det kapitali-
serade värdet av livräntan. 

Ideell skada
Om arbetsförmågan har varit nedsatt i minst 30 dagar har 
den försäkrade rätt till ersättning för sveda och värk. Om 
svedan och värken har varit svår kan ersättning betalas även 
om arbets oförmågan har varit nedsatt under en kortare pe-
riod. Vid arbetssjukdom lämnas ersättning endast om den 
skadade kan visa att arbetssjukdomen har vållats av arbets-
givaren genom vårdslös het enligt skadeståndslagen eller om 
en anställd hos arbets givaren har vållat en arbetssjuk dom 
genom fel eller försummelse. Det är den försäkrade som ska 
visa att arbetsgiva ren eller anställd hos denne har orsakat 
arbetssjukdomen. Ersättningen be stäms en ligt skadestånds-
rättsliga regler. 

Ersättning vid dödsfall
Den kollektivavtalade försäkringen kan ge ersättning för 
begravningskostnader som inte täcks av andra försäkring-
ar som t.ex. TGL, förlust av underhåll för make, registrerad 
partner, sambo och barn samt för psykiskt lidande till nära 
anhörig. 
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Övriga kollektivavtalade ersättningar vid arbetsskada
Om den skadade drabbats antingen av en arbetssjukdom som 
gett nedsatt arbetsförmåga i minst 180 dagar eller ett arbets-
olycksfall (oavsett antal dagar med nedsatt arbetsoförmåga) 
eller är berättigad till ersättning för sveda och värk, lämnas 
även ersättning för kostnader som arbetsskadan kan ha med-
fört t.ex. för sjukvård, skadade kläder, glasögon etc. Ersätt-
ningen bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler. Under re-
habilitering till annat yrke kan den kollektiv avtalade ersätt-
ningen täcka merkostnader för resor och kurslitteratur.

Ett lapptäcke av ersättningar
Av vår presentation framgår att det ekonomiska skyddet vid 
arbetsskador är sammansatt av många olika delar. En arbets-
skadad individ har ett lapptäcke av ersättningar. Oftast består 
ersättningen av två delar socialförsäkring (dels sjukpenning 
eller sjukersättning, dels ersätt ning från arbetsskadeförsäk-
ringen) och två delar avtalad ersättning som kompletterar de 
båda delarna inom socialförsäkringen. Med ersättning från 
fyra olika källor för att täcka en och samma inkomstförlust 
är det inte förvånande att det blir tidsfördröjningar och att 
en del av dem som drabbas av en arbetsskada missar någon 
del av den ersättning de är berättigade till. Det fi nns goda 
skäl för att utveckla ett mer enhetligt system.

Noter
1 Avsnittet bygger på Vägledning 2003:4, Version 2, SFS 1976:380, 

SFS 1991:1047, Sjögren Lindquist och Wadensjö (2005), försäkringsvillkor 

för TFA och TFA-KL samt PSA-avtalet.

2 För tillkomsten och utvecklingen av lagstiftningen på området se Berge 

(1995), Edebalk (1993) och Sundström (1997).

3 Se t.ex. Sjögren Lindquist och Wadensjö (2005) för en genomgång av be-

räkningen av antagandeinkomsten.

4  Den som är sambo och som tidigare varit gift eller har, har haft eller väntat 
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barn tillsammans med den avlidne jämställs med efterlevande make/

maka.

5 Särskild efterlevandelivränta kunde beviljas fram till utgången av 2002. 

Rätt till särskild efterlevande livränta hade efterlevande make som uppfyll-

de kraven för omställningslivränta och vars möjlighet att få en in komst se-

dan makens död var nedsatt med minst en fjärdedel på grund av arbets-

marknadsskäl eller nedsatt hälsa.

6 Ersättning betalas även om den försäkrade får sjuk- eller aktivitetsersätt-

ning. I detta fall är ersättningen 20 procent under taket och 100 procent 

över taket.
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6. Arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabiliteringen av en arbetsskadad kan vara medicinsk, 
psykologisk, social och/eller arbetslivsinrik tad. Medicinsk 
och psykologisk rehabilitering sköts av vården för att åter-
ställa individens funktionsförmåga. Social rehabilitering 
sköts av kommunen, medan arbetsgivaren ansvarar för 
arbetslivsinrik tad rehabilitering för dem som har ett arbete. 
Arbetsförmed lingen sköter rehabilitering av de arbetslösa. 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska innehålla 
stöd och åtgärder som behövs för att en individ ska återfå 
arbetsförmågan och kunna återgå till antingen sitt ordinarie 
eller ett annat arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan 
be stå av arbetshjälpmedel som hjälper den skadedrab bade att 
utföra sina ordinarie arbetsuppgif ter, arbetsträning på sin 
egen eller en an nan arbetsplats eller utbildning.

Arbetsgivaren har skyldighet att se till att det fi nns en ar-
betsanpassnings- och rehabili teringsverk samhet på arbets-
platsen samt att fi nansiera åtgärder som kan vidtas inom el-
ler i anslutning till den egna verksamheten eller som gör det 
möjligt för de anställda att vara kvar inom verksamheten 
(Arbetsmiljölagen 1997:1160). Enligt Arbetsmiljölagen ska 
arbets givare se till att anställda har tillgång till och får den 
företagshälsovård som arbetsförhållan dena krä ver (Arbetar-
skyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1994:1). Det är 
Arbetsmiljö ver kets roll att genom inspektioner kontrollera 
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att arbetsgivaren följer arbetsmiljö lagens bestäm mel ser om 
arbetsanpassning och rehabilitering. 

Fram till den 1 juli 2007 hade arbetsgivaren ett ansvar för 
att genomföra en rehabiliterings utredning om en anställd 
varit frånvarande på hel- eller deltid i fyra veckor, haft minst 
sex kortare sjukfrånvaroperioder under en tolvmånaderspe-
riod eller själv begärt det (Lagen (1962:381) om allmän för-
säkring). Rehabiliteringsutredningen skulle lämnas in till 
Försäkrings kassan inom åtta veckor från sjukskrivningsda-
gen och klarlägga den anställdas rehabiliteringsbehov och 
vara underlag för rehabiliteringen. Rehabiliteringsutred-
ningen skulle behandla frågor om orsak till arbetsoförmåga, 
nuvarande arbetsuppgifter, vilka arbets uppgifter som med-
arbetaren kunde utföra trots besvären, medarbetarens egna 
förslag på åtgär der, medarbetarens utbildning och tidiga-
re erfarenhet som kunde ha betydelse för arbetsanpass ning 
och rehabilitering samt hur de nuvarande arbetsuppgifter-
na kunde förändras så att medarbetaren kunde vara kvar 
på arbetsplatsen. Försäkringskassan skulle se till att rehabili-
teringsutredningen gjordes i tid, samordna rehabiliterings-
insatserna samt kalla till möte med anställd och arbets givare 
(eller annan tredje part som läkare eller facklig företrä dare) 
för att göra upp en rehabiliter ingsplan. 

Arbetsgivarna tog emellertid ofta inte det rehabilite-
ringsansvar som lagen krävde; rehabiliterings utred ningar 
genomfördes i knappt hälften av fallen och om de genom-
fördes lämnades de många gånger in för sent till Försäk-
ringskassan samt var bristfälliga och saknade nödvändig in-
forma tion för Försäkringskassans bedömning om behov av 
rehabilitering.1

Den förra regeringen tillsatte Rehabiliteringsutredning-
en vars betänkan de ”Fokus på åtgärder – En plan för effektiv 
rehabilitering i arbetslivet” (SOU 2006:107) kom i decem-
ber 2006. Rehabiliteringsutredningen föreslog att arbets-
givarens skyldighet att upprätta en rehabiliterings utredning 
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skulle ersättas med en skyldighet att upprätta en plan för åt-
gärder på arbetsplatsen och att Försäkringskassan tillsam-
mans med arbetsmarknadens parter skulle ut forma planen. 
Planen för åtgärder ska upprättas av arbetsgivaren på begä-
ran av den försäkrade el ler Försäkringskassan inom 30 da-
gar. En förseningsavgift om 10 000 kronor skulle tas ut om 
ar betsgivaren inte hade lämnat in den begärda planen senast 
då sjukfallet pågått i 90 dagar. 

Den nya regeringen följde inte utredningens förslag utan 
utformade ett eget förslag. Den 1 juli 2007 förändrades la-
gen. Den obligatoriska rehabiliteringsutredningen togs 
bort. I stället bestäm des att arbetsgivaren efter samråd med 
den berörda personen ska lämna de upplys ningar som be-
hövs till Försäkringskassan för att behovet av rehabilitering 
snarast ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska svara för att 
de åtgärder som behövs genom förs. Inga tidsramar för reha-
biliteringsplanen infördes.

I Budgetpropositionen för 2008 annonseras att regering-
en vill förändra rehabiliteringen genom att införa en re-
habiliteringskedja, utveckla företagshälsovården samt införa 
en rehabiliter ingsgaranti. Rehabiliteringskedjan innebär att 
arbetsförmågan efter tre månaders sjukskrivning ska prövas 
mot andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren och 
senast efter sex månader mot hela arbetsmarknaden. Före-
tagshälsovården ska bli mer aktiv i att identifi  era fall där 
tidiga insatser behövs samt bistå arbetsgivare och an ställda 
med insatser som underlättar för individen att återgå till ar-
bete. Företagshälsovården ska även bistå Försäkrings kassan 
vid bedömning av en försäkrads arbetsförmåga samt under-
lätta rehabiliter ing och förebyggande arbete. Regeringen 
vill införa rehabiliterings garan tin under 2008. Garantin ska 
i första hand inriktas på diagnosgrupper som är stora när 
det gäller sjukskriv ningar – sjukdomar i rörelseorganen och 
lättare psykiska symptom. Hur garantin ska se ut bereds, 
men totalt ska enligt planerna 3,4 miljarder kro nor avsättas 
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för att fi nansiera rehabiliterings garantin och förstärka före-
tagshälsovården.

Försäkringskassan har genomfört en undersökning om 
sjukskrivnas uppfattning om rehabilite rande åtgärder 
(Analyserar 2004:8). Individens uppfattning om rehabi-
literingsåtgär derna är mycket viktig för en återgång till ar-
bete då individen har ett eget avgörande ansvar för sin hälsa 
och vilja till rehabilitering. Försäkringskassans studie syf-
tade till att under söka de långtids sjukskrivnas (sjukskriv-
na i minst 60 dagar) uppfattning om de olika aktörerna. 
Aktö rerna är, förutom den sjukskrivne själv, sjukvården, 
arbetsgiva ren, företagshäl sovården och Försäkringskassan. 

Studien visar att relativt få långtidssjukskrivna uppger att 
åtgärder vidtas av arbetsgivaren (29 procent) eller företags-
hälsovården (35 procent). Mycket få av de långtidssjukskriv-
na anser att Försäkringskassan vidtar rehabiliterande åtgär-
der för att underlätta återgången till arbete (16 procent). 
Inga könsskillnader hittas i studien vad gäller uppfattning-
en om vilka rehabilite rande åtgärder som har erbjudits och 
vidtagits. Däremot fi nns åldersskillnader. Äldre sjuk skrivna 
uppfattar mindre ofta än yngre att de blir erbjudna rehabi-
literande åtgärder. 

De långtidssjukskrivna anger att de själva är mest aktiva i 
rehabiliteringen; ca 60 procent upp ger att de själva har vid-
tagit åtgärder för att komma tillbaka till arbetet. Exem pel på 
vidtagna åtgärder är psykoterapi, naprapati och förslag till 
föränd ringar i arbetet. 

Att bara 30 procent anser att de fått hjälp från ar betsgivaren 
att komma tillbaka till arbetet menar studiens författare be-
ror på att många arbetsgivare inte har tillräcklig kun skap 
om hur de ska gå till väga för att hjälpa sina anställda att 
komma tillbaka till arbets platsen, samt att det kan vara svårt 
att fi nna alternativa arbetsuppgifter för anställda med ned-
satt arbets förmåga.

Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån genom-
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för sedan 1991 en besvärsunder sök ning där sysselsatta2 in-
tervjuas om besvär som orsakats av arbetet. Undersökning-
en inleds med frågorna (i) ”Har du någon gång under de se-
naste 12 månaderna haft fysiska, dvs. kropps liga, besvär till 
följd av arbetet, som gjort det svårt för dig att arbeta på job-
bet eller utföra det dag liga hemarbetet? Tänk på besvär som 
följd av olyckshändelse på arbetet, som följd av förhållan-
dena på arbetet eller som följd av besvär som uppstått på 
grund av en olycka på väg till arbetet.” och (ii) ”Har du nå-
gon gång under de senaste 12 månaderna haft andra typer av 
be svär än fysiska till följd av arbetet, som gjort det svårt för 
dig att arbeta på jobbet eller utföra det dagliga hemarbetet? 
Tänk på besvär som följd av stress i arbetet, arbetets inne -
håll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot el-
ler våld etc.” År 2006 svarade 24 pro cent av de till frågade 
att de hade besvär till följd av arbetet. Av dessa uppgav 15 
procent att de enbart hade kroppsliga besvär, 5 procent hade 
enbart andra besvär och 4 procent svarade att de hade både 
kroppsliga och andra besvär. Av dem som redovisade besvär 
till följd av arbe tet uppgav 7 procent av männen och 6 pro-
cent av kvinnorna att de hade fått föränd rade arbetsuppgif-
ter på grund av sina besvär, 3 procent av männen och 5 pro-
cent av kvinnorna svarade att de hade minskat sin ar betstid 
och 4 procent av kvinnorna och 2 procent av männen hade 
blivit omplacerade i fö retaget. Ungefär 3 procent av både 
männen och kvinnorna uppgav att de har bytt arbets givare 
på grund av arbetsorsakade besvär.

I tabell 6.1 redovisas andelen män respektive kvinnor i 
olika branscher som uppger att de un der 2006 lidit av ar-
betsorsakade besvär samt om åtgärder har vidtagits på arbets-
platsen så att besvären inte ska förvärras, återkomma eller 
drabba andra arbetstagare. Bland män uppger de som arbe-
tar inom byggbranschen oftast att de har arbetsorsakade be-
svär, medan kvinnor som arbetar med utbildning och forsk-
ning oftast uppger att de har arbetsorsakade besvär. Bran-
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scher där få män uppger att de har arbetsorsakade besvär är 
fastighets- och uthyrningsverk samhet och företagstjänster, 
parti- och detaljhan del, personliga och kulturella tjänster 
(inklusive hotell och restaurang) samt offentlig för valtning. 
Bland både män och kvinnor är andelen som upp ger att de 
har arbets orsakade besvär lägst inom fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och företagstjänster. En stor andel män 
och kvin nor inom branscherna utvinning av mineral och 
tillverkning, utbild ning och forskning samt offentlig för-
valtning uppger att deras arbetsgivare har vidtagit åtgär der 

Tabell 6.1. Andel (%) kvinnor och män per näringsgren som uppger arbets-
orsakade kroppsliga och/eller andra besvär under de senaste tolv månaderna, 
samt andel (%) som anger att åtgärder vid tagits på arbets platsen, 2006.

Näringsgren Kroppsliga och/eller 
andra besvär

Åtgärder har vidtagits 
på arbetsplatsen

Män Kvinnor Män Kvinnor

Tillverkning, utvinning av 
mineral

23 27 31 31 

Byggverksamhet 29 - 14 -

Parti- och detaljhandel, 
fordonsreparation

19 23 23 25 

Transport, magasinering 
och kommunika tion

23 - 19 -

Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet, före-
tagstjänster

17 21 26 29 

Utbildning och forskning 23 32 30 28 

Hälso- och sjukvård, so-
ciala tjänster

20 29 21 24 

Personliga och kulturella 
tjänster

18 25 22 27 

Offentlig förvaltning och 
försvar

19 28 25 39 

Samtliga 21 27 24 28 

Källa: Arbetsorsakade besvär 2006.
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för att besvär inte ska återkomma, förvärras eller drabba and-
ra. Inom byggbranschen och transport, magasine ring och 
kommunikationsbranschen uppger få att arbetsgivaren har 
vid tagit åtgär der för att arbetsorsakade besvär ska undvikas.

Noter
1 Se Samtal om Socialförsäkring nr 10.

2 Mellan 1991 och 2002 intervjuades ett slumpmässigt urval av hela befolk-

ningen. Från och med 2003 omfattas endast de sysselsatta. 
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7. Omfattningen av arbetsskadorna1

För att kunna diskutera förslag till förändringar av arbets-
skadeförsäkringen och av andra delar av arbetsmiljöpoliti-
ken är det viktigt att veta hur många arbetsskadorna är. I 
detta avsnitt ges en översikt över omfattningen av antalet 
arbetsskador. Vi ser först på antalet anmälda arbets skador 
för att sedan se på antalet dödsfall i arbetslivet. Vi ska redan 
här påpeka att det fi nns brister i denna statistik som i annan 
statistik och att den är känslig bland annat för hur ersätt-
ningssystemen är konstruerade. Vid högre ersättning och en 
mer generös tolkning blir incitamenten till att anmäla ska-
dor större. 

Antalet anmälda arbetsskador
Figur 7.1 och 7.2 visar antalet anmälda arbetsskador för män 
och kvinnor per tusen förvärvsarbe t an de sedan 1980. År 
1980 drabbades 3,9 procent av förvärvsarbetande män av en 
arbets olyc ka som medförde sjukfrånvaro jämfört med 1,1 
procent av förvärvsarbetande kvinnor. Fram till 1994 mins-
kade andelen anmälda arbetsolyckor som medfört frånvaro 
kraf tigt för män och har varit strax under 1 procent fram till 
och med 2006. Även för kvinnor minska de antalet anmälda 
arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro efter 1980 och är 
sedan 1992 0,6 procent.
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Många arbetsolyckor som anmäls medför inte någon sjuk-
frånvaro för den drabbade. Andelen anmälda arbets olyckor 
som inte har medfört sjukfrånvaro ökade både för män och 
kvinnor mellan 1980 och 2006. År 1980 anmälde 0,5 pro-
cent av såväl förvärvsarbetande män som förvärvs arbe tande 
kvinnor arbetsolyckor som inte lett till sjukfrånvaro. År 
2006 var andelen av förvärvsarbetande kvinnor som råkat 
ut för en arbetsolycka utan sjukfrånvaro något högre,  1,5 
procent, än andelen av förvärvsarbetande män, 1,0 procent.

Andelen av de förvärvsarbetande som anmält att de drab-
bats av en arbetssjukdom har fl uktue rat kraftigt över  tiden. 
I början på 1980-talet låg andelen manliga och kvinn liga 
förvärvsarbe tande som anmälde en arbetssjukdom runt 
0,5 procent. Andelen förvärvsarbetande som an mält en 

Figur 7.1. Antal arbetsskadeanmälningar 1980–2006 
per 1 000 förvärvs arbetande män.

Källa: Arbetsmiljöverkets statistik.
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 arbetssjukdom ökade fram till 1988 för att då nå 1,3 procent. 
Anmälnings frekvensen sjönk efter 1988 något för att ligga 
kring 0,8 procent 1992. Därefter annonserades en skärp ning 
av reglerna och andelen av de förvärvsarbetande som an-
mälde en arbetssjukdom sköt i höjden 1993; 1,7 procent av 
manliga och 1,8 procent av kvinnliga förvärvsarbetande an-
mälde en arbetssjukdom detta år. Efter denna anmälnings-
topp sjönk andelen som anmälde en arbets sjukdom. Från 
1994 fram till 2006 fl uktuerade andelen mellan 0,4 och 0,7 
procent av förvärvs arbetande kvinnor och mellan 0,3 och 
0,5 procent av förvärvsarbetande män.

Andelen av de förvärvsarbetande som anmält ett färd-
olycksfall har varit stabil mellan 1980 och 2006. Bland 
kvinnliga förvärvsarbetande har anmälningsfrekvensen 

Figur 7.2. Antal arbetsskadeanmälningar 1980–2006 
per 1 000  förvärvs arbetande kvinnor.

Källa: Arbetsmiljöverkets statistik.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

Arbetsolyckor med frånvaro Arbetsolyckor utan frånvaro Arbetssjukdomar Olycksfall under färd till eller från arbetet

Antal anmälningar per 
1 000 förvärvsarbetande kvinnor



68

 varierat mellan 0,4 och 0,5 pro cent och bland manliga för-
värvsarbetande mellan 0,2 och 0,3 procent.

I tabell 7.1 och 7.2 redovisas statistik över antalet anmäl-
da arbetsskador mellan 1999 och 2006 för män respekti-
ve kvinnor.2 Vi har valt att redovisa denna statistik för att 
kunna se hur stor del av de anmälda olyckorna som leder 
till nybeviljade livräntor och annan inkomst ersättning för 
dessa år. Alla anmälda olyckor blir inte godkända som ar-
betsolyckor, och alla godkända arbetsolyckor leder inte till 
rätt till ersättning. Statistiken i tabell 7.1 och 7.2 tydliggör 
vissa könsskillnader vad gäller an mälda arbetsskador. Vi fi n-
ner att runt hälften av männens anmälda arbetsolyckor leder 
till sjukfrånvaro medan endast runt en tredjedel av de ar-
betsolyckor som kvinnor drabbas av leder till sjukfrånvaro. 
Arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Tabell 7.1. Antal anmälda arbetsskador 1996–2007, män.

År Arbets-
olyckor med 

frånvaro

Arbets-
olyckor 

utan från-
varo

Andel (%) 
arbets-

olyckor med 
frånvaro

Arbets-
sjukdo-

mar

Färd-
olycks-

fall

1996 18 793 20 792 47 6 224 3 199

1997 17 034 20 441 45 6 404 3 206

1998 19 023 21 918 46 7 900 3 515

1999 19 916 21 160 48 8 611 3 734

2000 20 891 19 825 51 10 496 3 198

2001 20 272 18 352 52 11 701 3 628

2002 21 590 21 590 50 10 347 4 534

2003 20 226 21 504 48 11 752 4 258

2004 19 369 23 068 46 9 646 4 570

2005 18 534 22 241 45 8 134 4 361

2006 20 111 21 878 48 6 707 4 054

2007 17 824 21 659 45 5 498 3 915

Källor: Arbetsmiljöverkets statistik; Arbetsmiljöverket (2008 och 2008a), 
Arbetsmiljöstatistik, Rapport 2008:1, Arbetsskador 2006.



69

Notera att kvin nor har dubbelt så många anmälningar av 
färdolycksfall som män har.

Andelen förvärvsarbetande som råkat ut för ett olycks-
fall som medfört sjukfrånvaro och ande len olycksfall och 
arbetssjukdomar som leder till ett sjukfall som pågår längre 
än 14 dagar varierar mellan branscherna (se tabell 7.3 och  
7.4).3 Andelen som råkar ut för ett olycksfall som medfört 
sjukfrånvaro och andelen som råkar ut för en arbetssjukdom 
är högst i branschen ut vinning av mineral. Andra branscher 
med stor risk för arbetsolyckor som medför sjukfrån varo är 
tillverkning samt transport och kommunikation. Inom till-
verkningsbranschen råkar även relativt många ut för en ar-
betssjukdom.

De branscher som har högst andel sjukfall till följd av 
arbetsolycksfall som pågår längre än 14 da gar är jordbruk, 
jakt, skog och fi ske samt byggbranschen. En större andel av 

Tabell 7.2. Antal anmälda arbetsskador 1996–2007, kvinnor.

År Arbets-
olyckor med 

frånvaro

Arbets-
olyckor 

utan från-
varo

Andel (%) 
arbets-

olyckor med 
frånvaro

Arbets-
sjukdo-

mar

Färd-
olycks-

fall

1996 10 970 23 585 32 7 090 7 496

1997 10 494 24 063 30 7 192 7 059

1998 12 105 27 189 31 9 642 7 635

1999 12 631 26 771 32 11 545 8 107

2000 13 325 25 299 34 13 526 6 566

2001 12 201 23 025 35 15 149 7 281

2002 13 520 27 039 33 12 625 8 350

2003 13 172 26 540 33 14 494 7 864

2004 12 979 28 754 31 11 562 8 786

2005 12 625 28 858 30 9 454 8 818

2006 13 675 29 521 32 7 941 8 376

2007 11 419 28 544 29 6 468 7 713

Källa: Arbetsskador 2006 och 2007.2007.2007
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arbetssjuk domarna (49 procent 2006) än arbetsolyckorna (38 
procent år 2006) leder till sjukfall som är längre än 14 dagar. 
An ställda inom parti- och detaljhandeln, hotell och restau-
rang samt fastighets- och uthyr nings verksamhet och före-
tagstjänster har högst andel fall som pågår i minst 14 dagar.

Tabell 7.3. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro efter näringsgren år 2006.

Näringsgren Antal 
för värvs-

arbetande

Andel (%) av 
sjukfal len 

längre än 14 
sjukdagar

Andel (%) 
förvärvs  arbe-
tande drabba-
de av olycksfall 
med sjukfrån-

varo

Jordbruk, jakt, skog 
och fi ske

78 065 54,9 0,6 

Utvinning av mineral 7 540 38,2 2,0 

Tillverkning 640 946 36,6 1,3 

El-, gas-, värme- och 
vattenförsörj ning

23 639 29,8 0,6 

Byggverksamhet 269 031 48,9 1,2 

Parti- och detaljhandel, 
fordonsrepara tion

519 461 39,4 0,4 

Hotell och restaurang 114 097 41,6 0,4 

Transport och kommu-
nikation

266 202 45,0 1,2 

Finansiell verksamhet 82 219 12,2 0,3 

Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och 
företagstjänster

575 697 41,3 0,4 

Offentlig förvaltning 
och försvar

246 669 36,3 0,7 

Utbildning och forsk-
ning

503 069 37,2 0,6 

Vård och omsorg 700 822 31,3 0,9 

Samhälleliga och per-
sonliga tjänster

208 695 43,5 0,4 

Samtliga näringsgrenar 4 290 877 38,5 0,8 

Källa: Arbetsskador 2006.
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Anställda som arbetar inom parti- och detaljhandeln, fi nan-
siell verksamhet, fastighets- och uthyrningsverksamhet och 
företagstjänster, utbildning och forskning samt samhälleliga 
och personliga tjänster har minst risk för att drabbas av ett 
arbetsolycksfall som leder till sjukfrånvaro. Andelen arbets-

Tabell 7.4. Anmälda arbetssjukdomar efter näringsgren 2006.

Näringsgren Antal för-
värvs arbe-

tande

Andel (%) 
sjuk  fall läng-
re än 14 sjuk-

dagar

Andel (%) 
förvärvs -

arbetande 
drabbade av 

arbetssjukdom

Jordbruk, jakt, skog 
och fi ske

78 065 52,6 0,2 

Utvinning av mineral 7 540 25,6 0,6 

Tillverkning 640 946 47,3 0,6 

El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning

23 639 50,0 0,1 

Byggverksamhet 269 031 51,8 0,4 

Parti- och detaljhandel, 
fordonsreparation

519 461 60,9 0,2 

Hotell och restaurang 114 097 63,2 0,2 

Transport och kommu-
nikation

266 202 58,6 0,3 

Finansiell verksamhet 82 219 62,5 0,1 

Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och 
företagstjänster

575 697 59,7 0,2 

Offentlig förvaltning och 
försvar

246 669 39,6 0,4 

Utbildning och forsk-
ning

503 069 46,4 0,3 

Vård och omsorg 700 822 44,8 0,4 

Samhälleliga och per-
sonliga tjäns ter

208 695 56,9 0,2 

Samtliga näringsgrenar 4 290 877 49,4 0,3 

Källa: Arbetsskador 2006.



72

olycks fall som leder till sjukfrånvaro i minst 14 dagar är i 
särklass lägst inom fi nansiell verk samhet medan andelen ar-
betssjukdomar som leder till sjukfrånvaro i minst 14 dagar 
är lägst inom offentlig förvaltning och försvar samt utvin-
ning av mineral.

Arbetsolyckor som lett till dödsfall4

Figur 7.3 visar antalet dödsfall orsakade av arbetsolyckor 
mellan 1979 och 2007. Statistiken omfattar anställda, egen-
företagare och värnpliktiga. Antalet dödsfall orsakade av ar-
betsolyckor minskade från att ha legat kring 170 dödsolyck-
or per år i början på 1980-talet till 60–75 dödsolyckor per år 
un der 2000-talet. Den kraftiga uppgången av dödsfall or-
sakade av arbetsolyckor 1994 beror på att 146 förvärvsarbe-
tande dog i Estoniaolyckan. Under det senaste decenniet har 
antalet dödsfall i arbetsolyckor varit ungefär oförändrat. 

Antalet dödsfall i arbetsolyckor används ofta som en in-
dikator på antalet arbetskador i ekonomin. Få arbetsskador 
leder till dödsfall men olika undersökningar pekar på att 
det fi nns en samvariation mellan antalet dödsfall och övri-
ga skador. Det brukar ibland illustreras med en pyramid där 
tillbud utgör basen och dödsfall toppen av pyramiden. Där-
emellan fi nns mer eller mindre allvarliga skador. Då antalet 
dödsfall är redovisade i större utsträckning än andra skador 
kan de tjäna som en indikator. Undersökningar pekar på att 
antalet arbetsskador varierar med mellan 500 och 2 000 per 
dödsfall i olika yrken. Se Jakala (2005) för en analys och re-
dovisning av olika undersökningar. 

Tabell 7.5 visar antalet dödsfall i arbetsolyckor 2005, 2006 
och 2007 efter orsak. Det fi nns en varia tion i sammansätt-
ningen mellan åren som vi kan förvänta oss med relativt få 
fall, men vi kan trots detta se ett mönster. Störst andel av 
dödsolyckorna orsaka des under alla tre åren av att den avlid-
ne hade förlorat kontrollen över ett fordon. År 2005 var den 
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näst vanligaste orsaken till dödsfallet att ett ras, ett fall eller 
en glidning av ett föremål eller material (inkl. träd) hade in-
träffat. Den främsta orsaken till det höga antalet döda i den-
na typ av olyckor berodde på det farliga uppröjningsarbetet 
efter stormen Gudrun. År 2006 och 2007 orsakade person-
fall den näst största delen av dödsfallen. Från tabellen  fram-
går att många fl er män än kvinnor dör till följd av arbets-
olyckor; 2005 dog 62 män och 6 kvinnor, 2006 dog 66 män 
och 2 kvinnor och 2007 dog 68 män och 7 kvinnor till följd 
av arbetsolyckor. Antalet dödsfall till följd av arbets olyckor 
verkar fortsätta att öka. Första halvåret 2008 var de 36 jäm-
fört med 30 under första halvåret 2007. Se Arbetsmiljö-
verket (2008b). Till dessa siffror kan läggas dödsfall bland 
anställda och egna företagare som är verksamma i Sverige 
men registrerade i andra länder. Arbetsmiljöverket har fått 
kännedom om 8 sådana dödsfall år 2005, 4 år 2006 och 6 år 
2007. Se Arbetsmiljöverket (2008a). 

Som en jämförelse kan nämnas att antalet dödsfall i ar-

Figur 7.3. Dödsfall i arbetsolyckor.

Källa: Arbetsmiljöverket, Statistikenheten.
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betsolyckor i Danmark var 45 år 2005 och 38 år 2006. Skill-
naden jämfört med Sverige motsvarar i huvudsak skillnaden 
i storlek av antalet sysselsatta i de båda länderna. Se Arbejds-
skadestyrelsen (2007a). Lite överraskande är att antalet an-
mälda arbetsolycksfall som resulterat i dödsfall är betydligt 
fl er, 104 och 98 respektive år, än de som erkänts som arbets-
olycksfall. Många av dödsfallen har alltså inte godkänts som 
arbetsolycksfall. Eurostat (2002) redovisar tal för perioden 

Tabell 7.5. Antal dödsfall i arbetsolyckor efter orsak 2005, 2006 och 2007.

Orsak 2005 2006 2007

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Elektriska problem 2 - - - 2 -

Explosion, brand 2 - 2 - 1 -

Bristning av ma-
terial

3 - 4 - 1 -

Ras, fall, glidning 
av föremål/material 
(inkl. träd)

14 - 3 - 8 1

Förlorad kontroll 
av maskin/hand-
verktyg

5 - 5 - 8 -

Förlorad kontroll 
över fordon

21 3 31 - 29 5

Förlorad kontroll, 
övrigt/oklart

4 - 2 - 3 -

Djurolycka - - 1 - 1 -

Fall av person 5 1 13 - 10 -

Våld, hot - 1 3 1 2 1

Vistelse på farlig 
plats (fel plats vid 
fel tillfälle)

2 - - - 1 -

Värnplikt - - 2 - - -

Övrigt/oklart 4 1 2 1 2 -

Totalt 62 6 66 2 68 7

Källa: Arbetsmiljöverket, statistik 2008-05-23.
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1994–2002. Det fi nns enligt dessa en nedåtgående trend i 
fl ertalet EU-länder (EU15-länderna). USA hade en nedåt-
gående trend 1992–2002 men därefter en svag uppgång.5

Antalet dödsolyckor skiljer sig åt mellan olika branscher 
vilket visas i tabell 7.6. Även vad gäller branschsammansätt-

Tabell 7.6. Antal dödsfall i arbetsolyckor fördelat på näringsgren 2005, 2006 
och 2007.

Bransch 2005 2006 2007

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Jakt, jordbruk och 
skogsbruk

15 9 10 - 18 -

Fiske 1 - 1 - - -

Utvinning av mineral - - 1 - 1 -

Tillverkning 10 - 10 1 7 -

El-, gas-, värme och 
vattenförsörjning

- - - - - -

Byggverksamhet 11 - 11 - 16 -

Parti- och detaljhan-
del, bilreparation

2 1 7 - 2 3

Hotell och restau-
rang

- - 1 - - 1

Transport och kom-
munikation

11 1 13 - 6 1

Finansiell verksam-
het och företags-
tjänster

5 2 5 1 3 -

Offentlig förvaltning 
och försvar

5 - 5 - 10 -

Utbildning och forsk-
ning

- - - - 1 -

Vård och omsorg - 1 1 - 1 -

Andra samhälle-
liga och personliga 
tjänster

2 - 2 - 3 2

Övrigt - - - - - -

Totalt 62 6 66 2 68 7

Källa: Arbetsmiljöverket, statistik 2008-05-23.
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ningen fi nner vi variationer mellan åren som kan tillskrivas 
slumpen men också här fi nns ett mönster. Vissa branscher är 
farligare. De branscher som utmärker sig med relativt många 
dödsolyckor är jakt, jordbruk och skogsbruk, tillverk ning, 
transport och kommunikation samt byggverksamhet. Inga 
dödsolyckor rapporterades i bran schen el-, gas-, värme och 
vattenförsörjning under de tre åren. Vid bedöm ningen av 
hur stora riskerna är i olika branscher måste man ta hänsyn 
till hur stora bran scherna är. Antalet dödsfall bland 100 000 
anställda var år 2006 12,8 inom jord bruk/skogsbruk/fi ske 
och 1,4 inom tillverkningsindustrin.

De dödsfall som blir godkända som arbetsolyckor eller 
arbetssjukdomar utgör endast en mindre del av de döds-
fall som är relaterade till arbete. Nurminen och Karjalai-
nen (2001) gör en noggrann uppskattning av antalet döds-
fall som kan relateras till arbetslivsfaktorer i Finland år 1996. 
De uppskattar antalet till 1 800, vilket kan jämföras med 40 
dödsfall till följd av arbetsolyckor och 100 dödsfall till följd 
av arbetssjukdomar samma år enligt den offi ciella statisti-
ken.

Antalet anmälda arbetsskador minskar inte
Av tillgänglig statistik över antalet anmälda arbetsskador 
framgår att det under det senaste decenniet funnits en bety-
dande stabili tet vad gäller antal arbetsolyckor både med och 
utan sjukfrånvaro. Antalet anmälda arbetssjuk domar varie-
rar mycket, vilket främst kan tillskrivas regelförändringar 
avseende vad som räknas som arbetssjukdomar. Det är där-
för svårt att säga något om den trendmässiga utveckling-
en av antalet arbetssjukdomar vid en och samma defi nition. 
Antalet dödsfall i arbets olyckor minskade länge men har det 
senaste decenniet varit stabilt. Sammantaget kan sägas att 
det för närvarande inte syns några tydliga tecken på att an-
talet arbetsskador minskar. Den under tidigare decennier 
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markanta nedgången i antalet allvarliga arbetsskador verkar 
ha upphört. 

Noter
1 För en översikt över utvecklingen av antalet arbetsskador mellan 1996 och 

2005, se AFA försäkring (2007). För den långsiktiga arbetsskadeutveck-

lingen från starten av insamling av statistik 1894 fram till 1973, se Jarl och 

Thorsson (1978). För olika bidrag om utvecklingen av arbetsmiljön under 

1900-talet, se Thörnquist (2001).

2 Vi har använt statistiken från Arbetsmiljöverket över antalet anmälningar 

per 1 000 förvärvsarbetande och transformerat om den till antalet anmäl-

ningar genom att använda oss av det faktiska antalet förvärvsarbetande 

varje år. Vi har använt oss av det antal förvärvsarbetande som rapporteras 

av Statistiska centralbyrån i totalundersökningen RAMS, registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik. Samma källa används även av Arbetsmiljöverket 

när de beräknar antal anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande. 

3 Mönstret är liknande i andra länder. Se Eurostat (2002) för erfarenheterna 

inom EU och Larsson och Field (2002) för motsvarande erfarenheter i del-

staten Victoria i Australien.

4 Se Broberg (2000) för mer information om allvarliga arbetsolyckor inklusive 

dödsfall.

5 Se Sengupta, Reno och Burton (2007). Utvecklingen gäller bortsett från 

dödsfallen i samband med den 11 september 2001.
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8. Hur mycket betalas i ersättning?

Hur mycket betalas då i ersättning till dem som drabbas av 
arbetsskador och deras anhöriga? I detta kapitel lämnas upp-
gifter först om ersättningarna från socialförsäkringarna och 
därefter om de avtalsbestämda ersättningarna. Vi redovisar, 
där vi har tillgång till uppgifter, värdena för kvinnor och 
män separat. Detta är ett område med markanta skillnader 
mellan kvinn liga och manliga förvärvsarbetande. 

Ersättningar från socialförsäkringen
I tabell 8.1 redovisas dels antalet individer som får egen-
livränta i slutet av december varje år, dels antalet nytill-
komna arbetsskadelivräntetagare under året. Vi redovisar 
de livräntor som beviljats enligt Lag (1954:243) om yrkes-
skadeförsäkring, YFL, och enligt Lag (1976:380) om ar-
betsskadeförsäkring, LAF. 

Egenlivränta kan betalas retroaktivt för ar betsskade fall 
som inträffat som längst sex år bakåt i tiden, vilket leder till 
att siffrorna i tabel len kommer att justeras uppåt för både be-
ståndet av livräntetagare och antalet nytill komna livränteta-
gare från 2000 och framåt.

Från och med den 1 januari 2003 utgår inga livräntor 
från LAF till arbetsskadade födda 1938 eller senare efter 
fyllda 65 år.1 Det ledde till att antalet egenlivräntetagare 
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minskade med 28 pro cent mellan decem ber 2002 och de-
cember 2003. 

Den 1 juli 2002 blev kriterierna för att få en skada god-
känd som arbetsskada mer generösa. Det kan ha bidragit till 
att antalet nya egenlivräntor ökade mellan 2002 och 2003 
trots att det samman lagda antalet anmälda arbetsskador 
minskade. Antalet nya egenlivräntor ökade med 24 procent 
för männen och hela 70 procent för kvinnorna. Det var an-
talet godkända arbetssjukdomar som ökade. Vi ska komma 
ihåg att det tar tid att få egenlivränta godkänd vilket ta-
lar mot en snabb effekt av lagändringen. Å andra sidan kan 
lagändringen ha varit känd innan den trädde i kraft och 
lett till att antalet ansökningar ökade redan innan lagänd-
ringen trädde i kraft. Mellan 2000 och 2005 ledde drygt 10 
procent av de av männen anmälda arbetsskadorna (arbets-
olycksfall som medförde sjukfrånvaro och arbetssjukdomar) 
till att egenliv ränta beviljades för att 2006 och 2007 vara 7 

Tabell 8.1. Arbetsskadelivräntetagare med egenlivränta före samordning, 
LAF (Lag om arbetsskadeförsäkring) och YFL (Lag om yrkesskadeförsäkring).

År Antal årets slut Tillkomna under 
året

Andel (%) 
arbetsska-

dor som lett till 
egenlivränta1

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

1999 130 816 70 372 - - - -

2000 129 589 71 182 3 338 2 230 11 8 

2001 128 038 72 418 3 142 2 476 10 9 

2002 126 543 73 224 3 328 2 484 11 10 

2003 95 471 49 335 4 127 4 225 13 16 

2004 91 970 44 044 2 886 1 875 10 8 

2005 88 131 45 683 2 561 1 585 10 7 

2006 83 932 43 230 1 993 1 138 7 3

2007 79 621 40 625 2 027 1 011 8 5

1 Visar antalet nytillkomna egenlivräntor delat med antalet arbetsolycksfall 
med frånvaro och arbetssjukdomar redovisade i tabell 7.1 och 7.2.
Källa: Försäkringskassans statistikavdelning, statistik från Store.
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respektive 8 procent. För kvinnorna ser bilden något annor-
lunda ut; i början av 2000-talet ledde knappt 10 procent av 
kvinnornas arbetsska dor till en beviljad egenlivränta, med-
an denna andel hade ökat till 16 procent 2003 för att sedan 
sjunka till 7 pro cent 2005, 3 procent 2006 och 5 procent 
2007. Andelarna kommer att justeras uppåt, mer för senare 
år än för tidigare år, på grund av att egenliv ränta kan bevil-
jas retroaktivt för upp till sex år.

I tabell 8.2 och 8.3 redovisas utbetalningarna av egen-
livräntorna mellan 1999 och 2007. Belop pen är omräk-
nade i 2006 års priser med hjälp av konsumentprisindex. 
Försäkrings kas sans statistik över utbetalningarnas årsbelopp 
bygger på antal livräntetagare i december varje år samt de 
belopp som betalas i livränta under december. Årsbeloppet 
tar Försäk rings kassan sedan fram genom att multiplicera 
decemberutbetalningarna med tolv. Obser vera att belop pen 
gäller livränteutbetalningar efter samordning. Det innebär 
att liv räntan samordnas (minskas) med andra utbetalning-
ar från socialförsäkringen som sjuk- och akti vitetsersättning 
och sjukpen ning. De faktiska kostnaderna som arbetsskador 
för med sig i form av ersättning för inkomstbortfall är be-
tydligt högre men redovisas inte. 

Tabell 8.2 visar att utbetalningarna av egenlivränta mins-
kat med 9 procent mellan 1999 och 2007 – från 5,2 miljar-
der kronor till 4,4 miljarder kronor.2 Minskningen beror 
främst på att de som är födda 1938 eller senare inte får liv-
ränta från LAF efter fyllda 65 år.3 Det innebär att de som 
blir 65 år 2003 eller senare inte får livränta efter fyllda 65 
år. De totala kostnaderna för egenlivräntorna är betyd ligt 
större för män än för kvinnor medan den genomsnittliga 
månads utbetalningen är högre för kvinnor än för män. Stor-
leken på månads utbetal ningen beror dels på inkomstbort-
fallets storlek (som i sin tur beror på lön samt nedsatt arbets-
förmåga), dels på samordningen med andra ersätt ningar 
från socialförsäk ringen.
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Tabell 8.2. Sammanlagd egenlivränta från LAF (Lag om arbetsskadeförsäk-
ring) och YFL (Lag om yrkesskadeförsäkring), årsbelopp i 1 000-tal kronor 
i 2006 års priser. 

År Män
 20–64 år

Kvinnor
 20–64 år

Män
 65– år

Kvinnor
 65– år

Alla

1999 2 792 289 1 694 810 572 212 163 138 5 222 449

2000 2 759 214 1 678 368 560 134 163 627 5 161 343

2001 2 721 061 1 641 855 536 933 164 415 5 064 264

2002 2 731 659 1 653 742 527 744 165 448 5 078 593

2003 2 765 580 1 697 644 515 249 173 107 5 151 580

2004 2 777 973 1 707 552 505 796 172 176 5 163 497

2005 2 723 853 1 686 715 487 100 167 131 5 064 799

2006 2 593 091 1 565 925 450 776 141 497 4 751 289

2007 2 459 449 1 471 373 364 048 38 341 4 333 210

Källa: Försäkringskassans statistik.

Tabell 8.3. Genomsnittlig utbetald egenlivränta från LAF (Lag om arbets-
skadeförsäkring) och YFL (Lag om yrkesskadeförsäkring), kronor per månad 
i 2006 års priser.

År Män Kvinnor 

1999 2 143 2 200

2000 2 135 2 156

2001 2 120 2 079

2002 2 146 2 070

2003 2 864 3 160

2004 2 975 3 557

2005 3 036 3 382

2006 3 022 3 291

2007 3 259 4 173

Källa: Försäkringskassans statistik.

Som framgår av tabell 8.1 är det endast en mindre del av 
dem som anmäler arbetsskador som får livränta. Det gäller 
även om vi begränsar oss till dem som ansöker om livränta. 
Försäkringskassan (2008) har undersökt olika faktorer som 
påverkar beslutet att bevilja arbetsskadelivränta för dem som 
fi ck ett beslut (positivt eller negativt) under 2005 och 2006 
och där fråga om arbetsskadelivränta var aktuell. Undersök-
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ningen visar på stora skillnader mellan olika grupper. Män 
får oftare livränta beviljad än kvinnor. Det är delvis ett re-
sultat av att andelen beviljade är högre i de yrken i vilka 
männen arbetar, men det fi nns en skillnad också rent gene-
rellt att män i varje yrke oftare blir beviljade livränta än vad 
kvinnor blir. Av intresse är också att de som kommer från 
länder utanför EU mer sällan får livränta än de som är födda 
i Sverige, även om hänsyn tas till kön, yrke och ytterligare 
ett antal karakteristika. Undersök ningen visar också att det 
för dem som söker för skador inträffade efter 1 juli 2002 har 
blivit lättare att få livränta för arbetssjukdom men svårare att 
få livränta för arbetsolycksfall. 

Ersättning till efterlevande
I kapitel 5 gick vi igenom reglerna för arbetsskadeersätt-
ningen till efterlevande, så kallade efterlevandelivräntor. I 
tabell 8.4 redovisas beståndet av efterlevandelivräntor och 
anta let nytill komna efterlevandelivräntor. Antalet nytill-
komna livräntor har varierat mellan drygt 100 och knappt 
300 de senaste sju åren. Beståndet av efterlevandelivräntor-
na har sjunkit mellan 1999 och 2007. Detta beror dels på 
att antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar som lett till 
dödsfall har minskat något, dels på att de vuxna som får ef-
terlevandelivränta enligt YFL natur ligt blir färre (då de själ-
va avlider av hög ålder) samt att efterlevandelivränta enligt 
LAF inte betalas till dem som fyllt 65 år sedan 2003. Obser-
vera att övergångsregler gör att vissa grupper kan få efterle-
vandelivränta efter att ha fyllt 65 år.

Intressant är, vilket inte visas i tabellen, att efterlevan-
delivräntor till maka eller make nästan uteslutande går till 
kvin nor. Under åren 1999 till 2007 fi ck endast mellan en 
och sex män per år efterlevandelivränta från LAF och en-
dast mellan en och nio män per år fi ck efterlevande livränta 
från YFL. 
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Tabell 8.4. Antal personer med efterlevandelivräntor i december, samt nytill-
komna efterlevandeliv räntor från LAF (Lag om arbets skadeförsäkring) och 
YFL (Lag om yrkesskadeförsäkring).

År Antal 
efterlevande-
livräntor till 
barn, LAF 
och YFL

Antal 
efter levan-
delivräntor 
till vuxna,

YFL

Antal efter-
le vande liv-
rän tor till 

vuxna, 
LAF

Antal ny-
tillkomna 

efterlevande-
livrän tor (barn 

och vuxna), 
LAF och YFL

1999 1 101 4 012 2 229 -

2000 1 043 3 810 2 231 282

2001 983 3 585 2 223 138

2002 956 3 413 2 209 256

2003 915 3 200 1 098 241

2004 888 2 976 1 088 160

2005 853 2 794 1 087 156

2006 845 2 602 1 103 234

2007 826 2 406 920 199

Notera: Barnpensioner från LAF och YFL är inte redovisade separat då antalet 
barnpensio ner från YFL endast var mellan tre och sex mellan 1999 och 2006. 
Det saknas statistik över antalet nytillkomna efterlevandelivräntor uppdelat på 
barnpensioner och efterlevandelivräntor till vuxna.
Källa: Försäkringskassans statistikavdelning, statistik från Store.

Tabell 8.5. Efterlevandelivräntor uppdelade på livränta till barn och livränta till 
efter levande make/maka, årsbelopp i 1 000-tals kronor i 2006 års priser.

Barnpension, 
LAF och YFL

Änke/
omställnings-
pension, LAF

Änke/
omställnings-
pension, YFL

1999 29 685 46 346 160 056

2000 29 051 45 461 152 346

2001 28 581 43 127 141 851

2002 29 633 41 737 136 550

2003 28 494 40 663 128 736

2004 29 758 37 709 122 275

2005 30 923 35 018 115 315

2006 32 730 31 707 107 727

2007 34 495 28 549 99 484

Notera: Barnpensioner från LAF och YFL är inte redovisade separat då antalet 
barnpensio ner från YFL endast var mellan tre och sex mellan 1999 och 2006.
Källa: Försäkringskassans statistik.
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I tabell 8.5 visas kostnaderna för barn-, änke- och omställ-
ningspensioner. De totala kostna derna för dessa pensioner 
var 163 miljoner kronor 2007. Detta motsvarar knappt 4 
procent av kostnaderna för egenlivräntorna. Kostnaderna 
för barnpensionerna ökade med 16 procent mellan 1999 och 
2007 medan kostnaderna för änke- och omställningspen-
sionerna minskade med 38 procent.

Ersättning från avtalsförsäkringar och avtalsbestämda 
ersättningar
Tabell 8.6 visar antalet arbetsskadefall som rapporterats till 
och godkänts av AFA Försäkring till och med februari 2007. 
Eftersläpningen i skaderapporteringen leder till att talen för 
god kända skador för de senare åren underskattar det antal 
som kommer att godkännas. Exempel på detta är att när ska-
dorna för 2002 lästes av i februari 2006 (se ”Allvarliga ar-
betsskador och långvarig sjukfrånvaro 2006, 2007 respekti-

Tabell 8.6. Antal av AFA Försäkring godkända arbetsskador 1997–2005 avläst 
i december 2007.

År Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

1997 16 758 8 567 2 416 1 388 1 071 2 357

1998 17 684 9 148 2 725 1 757 1 130 2 590

1999 17 727 9 184 2 741 1 605 1 177 2 745

2000 17 228 9 302 2 205 1 251 1 016 2 297

2001 18 260 9 953 1 793 864 1 068 2 552

2002 17 882 9 984 1 269 548 1 042 2 436

2003 17 110 9 658 881 327 969 2 134

2004 16 651 9 577 713 184 1 043 2 537

2005 16 871 9 665 473 106 991 2 539

2006 16 740 9 853 347 88 1 063 2 574

Källa: ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2008”, AFA Försäk-
ring.
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ve 2008”, AFA Försäkring) var antalet arbetsolycksfall, ar-
betssjukdomar respektive färd olycksfall totalt 26 780, 1 445 
respektive 3 433. När skadorna för 2002 lästes av ett år se-
nare hade antalet godkända skadefall ökat till 27 795, 1 717 
och 3 464. Vid avläsningen i december 2007 hade skador-
na för 2002 ökat till 27 866, 1 817 och 3 478. Den största 
procentu ella ökningen (26 procent) stod arbetssjukdomarna 
för, vilket beror på att det ofta tar längre tid innan de blir 
godkända.

Tabell 8.7 visar hur stor andel av de anmälda arbetsolyck-
orna med frånvaro, arbetssjukdom och färdolycksfall som 
lett till utbetalningar från AFA Försäkring. Merparten an-
mälda arbetsolycksfall med frånvaro (även fall med frånvaro 
som är kor tare än 15 dagar är inkluderade) berättigar till er-
sättning från den avtalade arbetsskadeförsäk ringen. Mellan 
1997 och 2006 fi ck mellan 82 och 98 procent av männen 
och 70 och 82 pro cent av kvinnorna komplette rande avtalad 
ersättning vid arbetsolycksfall som lett till frånvaro.4

Tabell 8.7. Andel (%) av till Arbetsmiljöverket rapporterade arbetsskador som 
gett ersätt ning från AFA Försäkring. 

År Arbetsolycksfall 
med frånvaro

Arbetssjukdom Färdolycksfall

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

1997 98 82 38 19 33 33 

1998 93 76 34 18 32 34 

1999 89 73 32 14 32 34 

2000 82 70 21 9 32 35 

2001 90 82 15 7 29 35 

2002 83 74 12 4 23 29 

2003 85 73 7 2 23 27 

2004 86 74 7 2 23 29 

2005 91 77 6 1 23 29 

2006 83 72 5 1 26 31

Källa: Egna beräkningar utifrån ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjuk-
frånvaro 2008”, AFA Försäkring och Arbetsskador 2006.
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Antalet anmälda arbetssjukdomsfall som lett till avta-
lad ersättning är mycket lägre än antalet ar betsolyckor med 
frånvaro. Det fi nns en stor könsskillnad. Männens anmälda 
arbetssjukdo mar leder i mycket högre grad till ersättning 
från avtalsförsäkringen. Observera att det är den skadedrab-
bade själv som måste driva ärendet för att få ersättning från 
den avtalade försäk ringen vid arbetssjukdom samt att det, 
som nämnts ovan, är en eftersläpning i godkännandet av ar-
betsskador, främst arbetssjukdomar. Det innebär att antalet 
godkända arbetsskador för framför allt de senare åren kom-
mer att öka.

Vi rapporterade ovan att kvinnor i större utsträckning 
än män anmäler färdolycksfall. Intres sant är att en unge-
fär lika stor andel av männens och kvinnornas rapporterade 
färd olycksfall ger rätt till avtalad ersättning med undantag 
för de senaste åren då kvinnornas färdolycksfall i något stör-
re grad gett avtalsersättning.

De långa handläggningstiderna5

Det tar i många fall lång tid innan ett defi nitivt beslut fattas 
vad gäller ersättning för arbets skada och innan individen vet 
om ersättning kommer att betalas, vilken eller vilka ersätt-
ningar som betalas och hur stor den totala ersättningen blir. 
Den tid det tar är i genomsnitt mycket längre för arbetssjuk-
domar än för arbets- och färdolycksfall.

Riksrevisionen (2007) har i sin granskning uppmärk-
sammat detta. De pekar på att enligt Försäk ringskassans re-
dovisning hade en fjärdedel av livräntefallen en handlägg-
ningstid överstigande 485 dagar 2006. 

Det fi nns en del rimliga förklaringar till att det tar lång tid. 
För det första är det ofta svårt att fastställa om en sjukdom är 
en arbetssjukdom. För det andra kan en lång handläggnings-
tid bero på att ärendet behandlas på fl era olika nivåer när 
den berörda individen inte är nöjd med beslutet i den första 
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instansen och överklagar detta beslut. Men att det tar lång 
tid innan en del ären den är avgjorda beror inte bara på dessa 
faktorer. En förklaring är att det har saknats sy stem för att 
följa ärendena och se till att de snabbt passerar genom syste-
met. Ett annat pro blem beror på att ärenden varit fördelade 
på många handläggare på olika enheter. Vid från varo eller 
vakanser på dessa poster kan förseningar lätt uppstå. Försäk-
ringskassan har vidtagit åt gärder för att minska dessa pro-
blem men det fi nns mer att göra. Ett annat problem är att er-
sättningen utgår från två kassor (socialförsäkringen och de 
avtalsbestämda ersättningarna) och att det fi nns en tidsför-
dröjning mellan att Försäkringskassan fattar beslut och att 
beslut fattas vad gäller den avtalsbestämda ersättningen. Det 
skulle inte ha varit ett problem om arbets skadeförsäkringen 
hade varit organiserad som en enhetlig försäkring.

Kostnaderna minskar inom ersättningssystemen för 
arbetsskador
Kostnaderna för arbetsskadelivräntor har minskat markant 
under senare år. Förklaringen är nästan helt att söka i att liv-
räntor inte längre betalas till dem som är över 65 år. För dem 
som är under 65 år är utbetalningarna nominellt ungefär 
oförändrade vilket pekar på att de realt sett minskat också 
till dem som är under 65 år. 65-årsgränsen har också med-
fört att antalet efterlevandelivräntor till vuxna har minskat 
markant. Ersättningar som betalas från avtalsförsäk ringar 
uppvisar betydande stabilitet. 

Ett problem vid försök att uppskatta omfattningen av er-
sättningarna är att det ofta tar lång tid från anmälan tills be-
slut fattas om ersättning. Det gör det svårt att jämföra aktu-
ella skade årgångar med varandra. Det är en del av ett stör-
re problem – att det tar tid innan beslut fattas och det tar 
tid mellan att beslut fattas i socialförsäkringssystemet och i 
avtalsförsäkringssyste met. 



88

Noter
1 Ett undantag är om en arbetsskada inträffar under den månad en person 

fyller 65 år eller senare. I sådant fall kan ersättning betalas till 67 års ålder. 

Se Riksrevisionen (2007, s. 21).

2 En uppdelning av ersättningarna på LAF och YFL redovisas i appendixta-

beller 8.2a och 8.2b.

3 Ett undantag är om en arbetsskada inträffar under den månad en person 

fyller 65 år eller senare. I sådant fall kan ersättning betalas till 67 års ålder. 

Se Riksrevisionen (2007, s. 21).

4 I Arbejdsskadestyrelsen (2007a) redovisas en uppföljning till och med 2006 

av alla arbetsskador i Danmark som avser 1997. Den visar att till och med 

2006 hade 73,0 procent av de anmälda arbetsolycksfall som avsåg 1997 

godkänts, medan 16,7 procent av de anmälda arbetssjukdomarna hade 

godkänts. Det är betydligt lägre tal än för Sverige. 

5 Se Riksrevisionen (2007, s. 21).
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9. Finansieringen av ersättning till följd 
 av arbetsskada

Arbetsskadeersättningen består av egenlivräntor, efterle-
vandelivräntor, begravningshjälp, särskild arbetsskadeer-
sättning, tandvårdsersättning, sjukvård utom riket, särskilda 
hjälpmedel samt statliga ålderspensionsavgifter. Avgiftssat-
sen för arbetsskadeavgiften i arbetsgivar avgif ten och egen-
avgiften är 0,68 procent av avgiftsunderlaget. Intäkterna 
till arbetsskade ersätt ningen var 7 683 miljoner kronor i av-
gifter, 61 miljoner kronor i lagstadgade statliga medel samt 
63 miljoner kronor i övriga anslag 2006. Kostnaderna för 
egenlivräntan uppgick till 6 005 miljoner kronor.1 Arbets-
skadeförsäkringen är inte en försäkring i den mening att 
kostna der och intäkter ska balansera varandra på kort eller 
lång sikt.

Ersättningen som betalas från socialförsäkringssyste-
met på grund av inkomstförlust till följd av en arbetsska-
da kan, förutom arbetsskadelivränta, bestå av sjukpen-
ning, rehabiliterings penning och sjuk- och aktivitetsersätt-
ning. Ett problem när man ska uppskatta kostnaderna för 
ar betsskadorna inom socialförsäkringssystemet är att den 
sjukpenning, rehabiliteringspenning och sjuk- och aktivi-
tetsersättning som utgått till följd av en arbetsskada inte sär-
redovisas. Försäk ringskassan har inte gjort några egna upp-
skattningar om hur mycket arbetsskadorna kostar för soci-
alförsäkringen.2 De fl esta egenlivräntor är samordnade med 



90

sjukersättning och sjuk ersättning utgör den större delen av 
den samordnade ersättningen. Sjukersättningen motsva rar 
64 procent av antagandeinkomsten under 7,5 prisbasbelopp 
och egenlivräntan top par upp sjukersättningen till 100 pro-
cent av inkomstförlusten upp till 7,5 prisbasbelopp. Skulle 
utgifterna för sjukersättning som utges för arbetsskador som 
medfört egenlivräntor räknas med i kostnaderna för arbets-
skador skulle dessa mer än fördubblas. Arbetsskadeavgif ten 
skulle således behöva vara lägst 1,36 procent.

Egenlivränta beviljas enbart om arbetsskadan förvän-
tas medföra en arbetsoförmåga om minst ett år (eller vid 
en rehabiliteringsåtgärd om högst ett år) vilket innebär att 
sjukpenning betalas för kortare tid med arbetsoförmåga. 
Som visades i tabell 8.1 ledde endast 10 till 15 procent av ar-
betsolyckorna som medfört sjukfrånvaro och arbetssjukdo-
marna till egenlivränta 2005. Öv rig frånvaro ersattes med 
sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Enligt Arbets-
miljö verkets undersökning om arbetsorsakade besvär 2005 
(Weiner och Hultin, 2006) upp gav 36 procent av kvinnorna 
och 30 procent av männen att deras sjukfrånvaro berodde på 
arbets orsakade besvär. Sjukförsäkringen fi nansieras genom 
sjukförsäkrings avgiften som är en del av arbetsgivar- och 
egenavgiften. Sjukförsäkringsavgiften är 8,78 procent för 
arbetsgivare och 9,61 procent för egenföretagare år 2007. 
Sjukförsäkringsavgiften fi nansierar sjukpenning och reha-
bilitering, sjuk- och aktivitetsersättning, havandeskapspen-
ning, närståendepenning m.m. År 2006 motsvarade utbe-
talningen för sjukpenning och rehabiliteringspenning 30 
pro cent av de totala kostnaderna för sjukförsäkringen. För 
att täcka kostnaderna för sjuk penning och rehabiliterings-
penning skulle egenavgifter på åtminstone 2,6 procent be-
höva tas ut.3 För att täcka utgifterna för sjukpenning och 
rehabiliter ingspenning vid arbetsskadades sjukfrån varo be-
hövs en avgift om 0,87 pro cent.4 Skulle även dessa kostna-
der för sjukpenning och rehabiliteringspenning räknas som 
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kostna der för arbetsskador skulle kostnaderna åtminstone 
tredubblas och en avgift om 2,23 (0,68+0,68+0,87) procent 
av bruttolönerna skulle behöva tas ut för att täcka utgifterna 
för arbetsskador i socialför säkringen.5

Samma resonemang som vi har fört angående kostnader-
na för arbetsskadeersättningen i socialför säkringen gäller 
även för den avtalade ersättning som kan beviljas till följd 
av en arbetsskada. Som vi nämnde i kapitel 5 kan en ar-
betsskadad få dels avtalsersättning från de avtalade arbets-
skadeförsäkringarna/ersättningarna TFA(-KL) eller PSA, 
dels kollektiv avtalat sjuktillägg. I detta avsnitt tar vi en-
dast upp ersättningen från kollektivavtalad arbets skade ersätt-
ning, men poängterar att det är viktigt att komma ihåg att 
många som är från va rande på grund av en arbetsskada även 

Tabell 9.1. Uppskattad avgift för inkomstersättning till följd av arbetsskada.

Frånvaro Ersättning Finansiering Avgiftens storlek

Kortare än 
ett år

Sjukpenning Sjukförsäk-
ringsavgift

8,78 % varav 1/3 fi nan-
sierar sjukpenningen. 
Ca 30 % av sjukpen-
ningen betalas i sam-
band med arbets-
skada. Detta ger en 
uppskattad avgift om 
0,87 % för att täcka 
kostnaden för sjukpen-
ning vid arbetsskada 
(8,78x0,3x0,33=0,87)

Längre än ett år

Inkomst 
< 64 %

Sjuk- eller ak-
tivitetsersätt-
ning

Sjukförsäk-
ringsavgift

8,78 %. En uppskattad 
avgift om lägst 0,68 % 
krävs för att täcka kost-
naden för sjuk- och ak-
tivitetsersättning vid ar-
betsskada

Inkomst
> 64 %

Livränta Arbetsskade-
avgift

0,68 %

Notera: Om livräntan inte samordnas med sjuk- eller aktivitetsersättning beta-
las livränta ut för 100 procent av inkomstförlusten upp till taket.
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får kollektivavtalad ersättning från t.ex. AGS(-KL), ITP-
sjukpen sion eller det statliga avtalet om sjuktillägg när man 
beräknar kostnaderna för inkomst ersättning till följd av ar-
betsskador. Vid anmälda arbetsolyckor som orsakar frånvaro 
mottog ca 80 procent avtalad arbetsskadeersättning medan 
andelen som inte fått avtalad ersätt ning till följd av en an-
mäld arbetssjukdom var betydligt större. Det fi nns anled-
ning att tro att en stor del av dem som inte fått avtalad ar-
betsskadeersättning i stället får avtalad sjukersätt ning om de 
inte uppfyller kraven för arbetsskadeersättning.

Den avtalade ersättningen TFA(-KL) fi nansieras genom 
att arbetsgivaren betalar en avgift till AFA Försäkring. Av-
giften till TFA(-KL) (för arbetstagare i kommun, landsting 
och privat sektor) baseras på bruttolönen. I tabell 9.2 redo-
visas TFA- och PSA-premiesatserna mel lan 2000 och 2007. 
På vissa områden har avgiften förändrats över tiden medan 
andra avtals områ den har haft en stabil premie. Inom Svenskt 
Näringsliv/LO-området var pre mien 0,02 procent av brut-
tolönen 2000, men sänktes till 0,01 procent för åren 2001 
till 2003 för att höjas till 0,26 procent för åren 2004 till 
2006. År 2007 sänktes Svenskt Närings liv/LO-områdets 
premie till 0,20 procent. Avgiften för kommuner och lands-
ting var 0,02 pro cent av bruttolönen 2000 och 2001, men 
sänktes sedan till 0,01 procent. För kooperationen var avgif-
ten för både arbe tare och tjänstemän 0,01 procent mellan 
2000 och 2004 för att därefter höjas till 0,25 procent för ar-
betare inom kooperationen 2005 och 2006 efter vilket den 
minskade till 0,19 pro cent medan avgiften för tjänstemän 
låg kvar på 0,01 procent under hela perioden. Premien för 
Svenskt Näringsliv/PTK-området har varit på 0,01 procent 
mellan 2000 och 2007.

År 2007 uppgick premieintäkterna till 650 miljoner kro-
nor och försäkringsersättningarna till 867 miljoner kronor. 
AFA Trygghetsförsäkring har en hög konsolideringsgrad 
samt en god kapitalavkastning, vilket medför att premie-
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intäkterna kan hållas betydligt lägre än de utbeta lade er-
sättningarna.6

Det statliga personskadeavtalet PSA administreras av AFA 
Försäkring men Statens pensions verk, SPV, ansvarar för fi -
nansieringen av PSA och betalar personskadeersättning till 
AFA Försäkring. PSA-premien har fl uktuerat mycket mel-
lan 2000 och 2007. År 2000 var PSA-premien 0,13 pro-
cent för att året därpå sänkas till 0,01 procent av bruttolö-
nen. År 2002 höjdes pre mien till 0,10 procent och 2003 till 
0,13 procent för att därefter sänkas varje år fram till 2007 då 
den var 0,07 procent av bruttolönesumman. År 2007 upp-
gick ersättningarna för person skadeersättning inom det stat-
liga området till 35,3 miljoner kronor. Premieintäkterna till 
Försäkringsrörelsen var 52,7 miljoner kronor 2007.7

Tabell 9.2. Premiesatser i procent av bruttolönen för TFA (Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada) och PSA (avtal om ersättning vid personskada) åren 2000 till 2007.

Avtal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TFA

Svenskt 
Näringsliv/LO

0,02 0,01 0,01 0,01 0,26 0,26 0,26 0,20 

Svenskt 
Näringsliv/PTK

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Kommuner och 
landsting

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Kooperativa 
området

– arbetare 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,25 0,25 0,19 

– tjänstemän 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

PSA

Statligt 
anställda

0,13 0,01 0,10 0,13 0,12 0,11 0,08 0,07 

Källa: AFA Försäkrings årsredovisning för respektive år, Statens avtalsförsäk-
ringar, årlig redovisning för åren 2001 till 2005 samt Statens pensionsverk, 
Årsredovisning 2006 och 2007.
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Noter
1 Informationen om fi nansieringen av arbetsskadeersättningen i socialför-

säkringssystemet är hämtad från Analyserar 2007:5.

2 Beräkningar för USA pekar på att en tredjedel av förtidspensioneringarna 

är relaterade till arbetsskador. Se Reville och Schoeni (2004).

3 2,6 procent beräknas baserat på att sjukpenningen och rehabiliteringspen-

ningen svarar för 30 procent av utgifterna från sjukförsäkringen. Sjukför-

säkringsavgiften i arbetsgivaravgiften är 8,78 procent. 8,78x0,3=2,634.

4 0,87 procent beräknas på att en tredjedel av kostnaderna för sjukpen-

ning och rehabiliteringspenning kan härledas från arbetsrelaterade besvär. 

2,634x0,33=0,86922.

5 Försäkringskasseförbundet har i mimeot ”En samlad arbetsskadeförsäk-

ring” kommit fram till att kostnaderna för arbetsskada är fyra gånger så 

stor som kostnadsposten för arbetsskadeersättning.

6 Informationen om avgifter, premieintäkter och försäkringsersättningar är 

hämtade från AFA Trygghetsförsäkrings årsredovisning för 2007.

7 Informationen om kostnader för PSA är hämtade från Statens pensions-

verks årsredovisning 2007.
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10. Ersättningssystemen vid arbetsskada 
 i andra länder

De frågor som diskuteras i denna studie är inte unika för 
Sverige. Alla länder har problem med arbetsskador men för-
söken att lösa dem skiljer sig åt. Andra länders system för fö-
rebyggande av arbetsskador, ersättning till dem som drab-
bas av arbetsskador och fi nansiering av kostna derna varierar, 
vilket kan göra det möjligt att tydligare se både fördelar och 
nackdelar i det svenska systemet. Det kan ge ett bättre un-
derlag för att diskutera förändringar av det svenska systemet 
och utforma alternativa lösningar. 

Arbetsskadeförsäkring var den socialförsäkring som in-
fördes först i de fl esta industri länder.1 Av de 18 OECD-
länder som ingår i SCIP-databasen hade alla infört en så-
dan försäk ring före 1920. Förklaringen kan enligt Kangas 
(2000) vara att arbetsgivarna var mer positiva till denna för-
säkring än till andra socialförsäkringar. De såg ersättning 
vid arbets skador som en naturlig del av produktionskost-
naderna och också som ett sätt att undvika tids ödande och 
kostsamma rättsliga processer. I sin start var ersättningen 
ofta reglerad på så sätt att arbetsgivaren var skyldig att be-
tala enligt vissa regler men det skedde en gradvis utveck ling 
mot en renodlad försäkring. I sin start täckte ersättnings-
systemen i regel bara vissa grup per av anställda, främst dem 
inom industrin. Täckningsgraden ökade efter hand och i 
mitten av 1990-talet täcktes i praktiken alla i Danmark, Nya 
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Zeeland, Sverige, Tyskland och Öster rike. Även i de övri-
ga länderna är andelen som täcks av försäkringen hög om 
än inte hundraprocentig. Andelen som täcktes var för de 
18 länderna i mitten av 1990-talet i genom snitt 89 procent 
mot 72 procent inom sjukförsäkringen och 65 procent inom 
arbetslöshetsförsäk ringen. Kompensationsgraden, den andel 
av inkomsten som täcks av försäk ringen, är hög och också 
den har stigit. I fl era fall är den 100 procent. Det gällde 1995 
i Australien, Finland, Norge, Tyskland och Österrike. För 
en del länder som ligger lågt är det i praktiken en under-
skattning då SCIP-databasen inte inkluderar avtalsbestämda 
för måner. År 1995 fanns en tydlig tendens till att de länder 
som hade en hög täckningsgrad också hade en hög kompen-
sationsgrad (1930 var tendensen den omvända; länder med 
hög täcknings grad hade lägre kompensationsgrad). 

Vi kommer inte här att kunna behandla ett stort antal 
länder utan koncentrerar oss på dels det system som fi nns 
i USA, dels systemen i de nordiska länderna. De nordis-
ka grannländer nas system är av intresse bland annat för att 
det är fråga om länder som i många andra avseenden upp-
visar stora likheter med Sverige men som inte har samma 
lösningar som i Sverige. USA är intressant av två skäl. För 
det första har USA ett system som markant avvi ker från det 
svenska i fl era väsentliga avseenden. För det andra är det 
viktigt med kunskaper om det amerikanska systemet vid be-
dömningen av forskningen på området som mycket base ras 
på erfarenheterna från just USA. För att kunna bedöma re-
levansen av denna forskning är det viktigt att ha en bild av 
det amerikanska systemet för ersättning vid arbetsskador. Vi 
behand lar den nationalekonomiska forskningen om arbets-
skador i kapitel 11.
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USA2

I USA infördes gradvis ett system för ersättning för arbets-
skador under de båda första decenni erna av 1900-talet. År 
1908 blev statligt anställda i farliga yrken täckta och 1916 
reste rande statligt anställda. År 1911 införde nio delstater en 
arbetsskadeförsäkring, 1921 hade alla delstater utom sex in-
fört en sådan försäkring och nu har alla delstater en sådan 
försäk ring. Se Sengupta och Reno (2007). 

Försäkringen innebär att de som drabbas kompenseras för 
sin inkomstförlust och att kostna derna för medicinsk be-
handling täcks. En arbetsskadad som mottar ersättning av-
står samtidigt från skadeståndsanspråk. Kompensationen är 
inte hundraprocentig. Det fi nns en karensperiod på mellan 
tre och sju dagar och kompensationen efter karensperioden 
är inte fullständig (ande len av inkomsten som ersätts lik-
som antalet karensdagar varierar mellan olika delstater). Ar-
betsgivare måste i alla delstater utom Texas försäkra sina an-
ställda. Det fi nns en del andra undantag också. Undantagen 
varierar mellan delstaterna och avser i regel små företag och 
arbetsgivare inom jordbruket. De arbetsgivare som inte för-
säkrar sina anställda riskerar ska deståndsprocesser. I prakti-
ken är de allra fl esta täckta av en försäkring – 97,4 procent av 
alla anställda 2004. Egenföretagarna saknar däremot skydd 
via arbetsskadeförsäkringen.

Något mer än hälften av kostnaderna avser kontant er-
sättning till dem som drabbats av en arbetsskada och alltså 
något mindre än hälften av kostnaderna medicinsk behand-
ling. Finansie ringen sker via arbetsgivaravgifter som mot-
svarar ca 2 procent av lönekostnaderna.

Danmark3

I Danmark infördes en olyckfallsförsäkring 1898 som före-
skrev att arbetsgivare inom vissa verksamheter med speciellt 
stor risk för arbetsskador skulle teckna en försäkring för sina 
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an ställda. Lagen vidgades efter hand till att täcka fl er grup-
per och även arbetssjukdomar kom att om fattas. Lagen om-
fattar nu alla anställda, även lärlingar.

Ersättning betalas för behandlingsutgifter, kostnader för 
hjälpmedel, gottgörelse för varaktig funktionsnedsättning, 
ersättning för förlorad inkomst och ersättning till efterle-
vande. För att få er sättning måste funktionsnedsättningen 
vara minst 5 procent och förlusten i arbetskapacitet minst 
15 procent.  Kompensationsgraden är 80 procent av förlorad 
inkomst. Ersättningen kan, i de fall den kompletteras med 
andra försäkringar eller ersättningar, bli högre (till och med 
högre än 100 procent).

Arbetsskadeförsäkring för arbetsolycksfall tecknas i regel 
i privata försäkringsbolag (något fl er än 20) som också beta-
lar ut ersättning.4 För administrationen och avgörandet vad 
gäller om någon är ersättningsberättigad eller inte svarar Ar-
bejdsskadestyrelsen som sedan 1993 är en statlig myndighet. 
För arbetssjukdomar fi nns sedan 1999 en Arbejdsmarkedets 
Erhverv sygdom sikring (AES) som är en självägd offentligt 
reglerad verksamhet. Alla arbetsgivare måste teckna försäk-
ring i AES. Avgifterna varierar efter branschtillhörighet (95 
grupper), antal anställda och förväntade utgifter hos arbets-
givaren. Variationerna är stora mellan olika branscher.

År 2004 gjordes en förändring av lagstiftningen som 
innebar en vidare defi nition av vad som räknas som arbets-
sjukdomar. Antalet arbetssjukdomar har sedan dess ökat 
med 35 procent medan antalet arbetsolycksfall varit rela-
tivt stabilt. 

Finland5

Finland har lagstadgad arbetsskadeförsäkring genom vilken 
arbetstagare är försäkrade mot förluster vid arbetsolycksfall 
och yrkessjukdomar.6 Den första lagen kom redan 1895 me-
dan den nuvarande är från 1948. Den har dock ändrats ett 
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antal gånger. Arbetsgivaren är skyldig att teckna en försäk-
ring för sina anställda. Även om en arbetsgivare inte skulle ha 
tecknat en försäkring är den anställde skyddad. Ersättningen 
kommer i sådant fall från Olycksfallsförsäkrings anstalternas 
förbund som är ett samarbetsorgan inom branschen. Försäk-
ringen fi nansieras genom premier som arbetsgivarna beta-
lar. Det fi nns tolv försäkringsbolag som konkurrerar med 
varandra. För statsanställda utgår ersättning från statsmedel. 
Ersätt ningen betalas av Statskontoret. Lantbrukarna är ock-
så försäkrade. Olycksfallsförsäkringen för lant brukare sköts 
av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Andra företagare 
har inte försäkrings skyldighet men kan teckna frivillig för-
säkring enligt olycksfallsförsäkringslagen.

Ersättningen kan betalas för sjukvård (läkararvoden, lä-
kemedel, resekostnader)7, dagpenning, olycksfallspension, 
ersättning för men, kostnader för hjälp i hemmet, alla typer 
av rehabiliterings kostnader, kostnader för hjälpmedel (som 
glasögon, hörapparat) och andra nödvän diga kostnader, be-
gravningshjälp och stöd till efterlevande familjemedlem-
mar. Det fi nns en karensperiod för arbetsskadepenning om 
tre dagar. Pension kan beviljas om arbets skadan kvarstår i 
minst ett år och uppgår till högst 85 procent av inkomsten 
upp till fyllda 65 år (därefter är ersättningen 70 procent).

En viktig skillnad mellan Finland och Sverige är att ar-
betsskadeförsäkringen är en primär försäkring i Finland och 
en sekundär försäkring i Sverige. Det betyder att i Finland 
utgår ersätt ning från andra försäkringar samtidigt med er-
sättning från arbetsskadeförsäkringen en dast om det innebär 
en högre ersättningsnivå och då som komplement till er-
sättningen från arbetsskadeförsäkringen medan ersättning-
en från arbetsskadeförsäkringen i Sverige utgår som kom-
plement till övriga försäkringar. 
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Norge8

I Norge inrättades en olycksfallsförsäkring för industriar-
betare 1894. Efterhand utvidgades den till andra grupper. 
Arbetsgivarna fi nansierade försäkringen och blev samti-
digt befriade från ansvar för att i övrigt lämna ersättning 
till drabbade (befriade från skadeståndsanspråk). Denna an-
svarsfrihet upphörde 1976. Det uppkom då kompletteran-
de försäkringar som arbets givarna kunde teckna. I ett nästa 
steg infördes en obligatorisk yrkesskadeförsäkring gäl lande 
från 1990 som gjorde det obligatoriskt för arbetsgivare att 
teckna olycksfallsförsäkring för sina anställda. Då återinför-
des också ansvarsfriheten.

Yrkesskadeförsäkringen fi nansieras genom avgifter från 
arbetsgivarna till försäkringsbolagen. För säkringsbolagen 
ska förutom ersättning till de drabbade betala till 
socialförsäkrings sys te met för dess utgifter för de arbetsska-
dade genom en överföring från försäkringsbolagen motsva-
rande 1,20 kronor för varje krona de betalar ut i ersättning. 

De avgifter som arbetsgivarna betalar beror dels på vilken 
bransch de tillhör, dels på en kon kret riskvärdering och slut-
ligen på den konkreta konkurrenssituationen mellan försäk-
ringsbolagen.

Vad kan vi lära av andra länder?
Vad kan vi då lära oss av de internationella erfarenheter-
na? För det första att Sverige inte är unikt i att ha en hög 
täckningsgrad och en hög kompensationsnivå vid arbetsska-
dor. Flera andra länder har liksom Sverige ett system som 
gör att alla eller nästan alla omfattas av för säk ringen. Det 
fi nns länder som har högre kompensationsnivå än Sverige 
vid arbetsskador inom socialförsäkringssystemet även om 
Sverige också ligger högt. En annan lärdom är att det fi nns 
fl era olika sätt att organisera en lagstiftad, statligt reglerad 
arbetsskade för säk ring. Vi behöver bara se på våra grannlän-
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der inom Norden för att hitta andra lösningar. Till exem-
pel är arbetsskadeförsäkringen i Sverige en sekundär (kom-
pletterande) försäkring medan den i andra länder ofta är en 
primär försäkring som andra försäkringar kompletterar. En 
annan fråga är vad som är den bästa vad gäller valet av hu-
vudman för arbetsskadeförsäkring i syfte att minska antalet 
arbetsskador och få en kostnadseffektiv administration. På 
detta område fi nns tyvärr ännu ingen forskning som kan bi-
dra med ett svar.

Noter
1 Detta avsnitt bygger på Kangas (2000). Hans studier bygger på den så 

kallade SCIP-databasen som omfattar uppgifter om socialförsäkringarna 

i 18 OECD-länder mellan 1930 och 1995. Länderna är Danmark, Finland, 

Norge, Sverige, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz, 

Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland 

och Japan.

2 För en bra översikt av ersättningssystemet i USA se Burton och Spieler 

(2001). Se också de årliga rapporterna från National Academy of Social In-

surance, Sengupta, Reno och Burton (2005, 2006 och 2007) och artiklar 

baserade på dem som Sengupta och Reno (2007).

3 En bra beskrivning av det danska systemet fi nns i NOU 2004:3. Se också 

Arbejdsskadestyrelsen (2007a, b).

4 Stat och kommuner kan avstå från att teckna en försäkring och själva sva-

ra för ersättningen.

5 En kortfattad pedagogisk framställning fi nns i NOU 2004:3. Se också Ar-

betsolycksfallsförsäkringar och -er sätt ningar (2007) och Olycksfallsförsäk-

ringsanstalternas Förbund (2007). De relevanta lagarna är Lag om Olycks-

fallsförsäkring 20.8.1948 och Yrkessjukdomslag 29.12.1988 med föränd-

ringar. För en översikt av de fi nska socialförsäkringarna, se Niemelä och 

Salminen (2006). 

6 Det fi nns en lag för arbetsolycksfall och en för arbetssjukdomar.

7 För skador som inträffade från och med den 1 januari 2005 betalas de fak-

tiska kostnaderna inom sjukvården.

8 Se NOU 2004:3 för en detaljerad presentation av det norska systemet.
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11. Nationalekonomisk forskning om 
 arbetsskador och arbetsskade-
 försäkring

Det fi nns mycket nationalekonomisk forskning om orsaker 
till inkomstbortfall och om försäk ringar och andra for m er 
av inkomstkompensation vid inkomstbortfall. Inte minst 
forskningen om arbetslöshet och arbets löshets försäkringen 
och dess effekter är omfattande. Också forsk ningen om 
ålders pen sione ring, ersättning vid sjukdom och förtidspen-
sion (sjukersättning) är mycket stor. Nationalekonomer har 
däremot i betydligt mindre utsträckning ägnat sig åt att stu-
dera arbetsskadorna – orsaker, kostnader och ersättningssys-
tem. Forskningen om arbets skador fi nns framför allt inom 
medicin, psykologi och teknik. Forskningen inom dessa di-
scipliner behandlar andra frågor än de som är i fokus i vår 
studie. Det betyder att vi i denna genomgång har få forsk-
ningsresultat att bygga på. 

Kostnaderna för arbetsskador
Det är viktigt, men samtidigt svårt, att få en uppskattning 
av kostnaderna för arbetsskador. Svårighe terna är fl era. För 
det första fi nns det ett stort antal olika kostnadsposter – det 
gäller bortfall av produktion och då inte bara på arbetsplat-
sen utan också i hemmet, kostnader för behandling och oli-
ka typer av rehabilitering och ett stort antal andra kostnader 
som berör arbets givaren, tredje man och den direkt drab-
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bade. För det andra är fl era av kostnaderna svåra att beräk-
na. Vad är värdet av bortfallen hushållsproduktion? Hur ska 
psykiskt och fysiskt li dande värderas? Hur länge dröjer det 
innan den arbetsskadade kommer tillbaka och kommer per-
sonen vid återkomsten att ha samma arbete och samma pro-
duktivitet? Det är några av de komplicerade frågorna. För 
det tredje fi nns det ett betydande mörkertal – alla arbets-
skador rapporteras inte. Det gäller kanske främst de mindre 
allvarliga, men om de är många kan de sammanlagda kon-
sekvenserna bli stora. 

Butler, Baldwin och Johnson (2006) visar i en uppfölj-
ning av arbetsskadade i Kanada att de som blir arbetsskada-
de blir klart mindre produktiva, inte bara på kort sikt, utan 
även efter en treårsperiod. Det gäller både dem som åter-
vänder till arbetet direkt och stannar kvar där och än mer 
dem som har ett längre uppehåll och sedan återvänder till 
arbete.

Det fi nns en samlingsvolym från en konferens (Mos-
sink och Licher 1997) som innehåller ett stort antal artiklar 
om kostnader för arbetsskador. De ger ingen enhetlig bild. 
Huvudslut sats erna är att kostnadsposterna är många, de är 
svåra att värdera och att talen varierar mycket mellan olika 
länder.

Kompenserande löneskillnader
I en perfekt fungerande marknad svarar ersättningen för ar-
bete mot värdet av det som en indi vid producerar. Lika pro-
duktiva individer får samma lön oavsett vilket arbete de har. 
Det förut sätter bland annat att de som arbetar uppfattar ar-
beten som lika i andra avseenden än lön. Nu är inte alla ar-
beten lika utan det kan fi nnas stora skillnader i bland annat 
arbetsmiljö. Vi skulle då kunna förvänta oss att det uppstår 
löneskillnader för att kompensera för skillnader i arbetsmil-
jön. Det är en av fl era olika typer av kompenserande löne-
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skillnader, ett begrepp som intro ducerades av Adam Smith i 
hans Wealth of Nations 1776.

Det skulle alltså innebära att de som löper större risk än 
andra att utsättas för skador i sitt ar bete kompenseras för 
detta. Arbeten som byggnadsarbete och gruvarbete skulle 
ge högre lön än andra arbeten med samma kvalifi kations-
krav men med mindre risk för arbetsskador. Denna typ av 
skillnader i lön fyller två funktioner. För det första ger det 
kompensation till dem som har farligt arbete. För det andra 
innebär det högre arbetskostnader för de arbetsgivare som 
har sämre arbetsmiljö och därmed får de incitament till att 
göra miljön bättre så att arbetsska dorna blir färre. 

De kompenserande löneskillnadernas styrande effekt kan 
minska om den offentliga sektorn eller försäkringar gör att 
nackdelen med att ha ett arbete som innebär en högre risk 
för arbetsska dor blir mindre.

Den empiriskt inriktade litteraturen om kompenserande 
löneskillnader ger inte särskilt starkt stöd åt förekomsten av 
markanta sådana effekter. Ehrenberg (1985) pekar på att ef-
fekterna, om de fi nns, långt ifrån kompenserar för skillna-
den i riskerna för arbetsskador i USA. Många studier pekar 
tvärtom på en positiv samvariation mellan hög lön och bra 
arbetsmiljö även om konstanthållning görs för kön, utbild-
ning och arbetslivserfarenhet. En förklaring till denna sam-
variation skulle kunna vara att de som har hög kapacitet tar 
ut belöningen för denna dels i form av högre lön (och in-
komst), dels i form av bättre arbetsmiljö, och alltså inte det 
hela i form av högre inkomst. Hamermesh (1998) får som 
resultat i en undersökning att risken för arbetsskador mins-
kar snabbare i de branscher som har en hög löneökningstakt. 
Han tolkar det som ett stöd åt hypotesen att bra arbetsmiljö 
(färre arbetsskador) är något som individer priorite rar när de 
får högre inkomster.

I en ny studie av Kluve och Schaffner (2007) undersöks 
om risken för dödsfall i olika yrken påverkar lönerna i Tysk-
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land och i USA. De fi nner att så är fallet – de som arbetar i 
farligare yrken får högre lön givet ett stort antal andra va-
riabler. De fi nner också att detta kan bidra till att förklara 
en del av skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner i de 
båda länderna (dock endast en mindre del av de totala löne-
skillnaderna mellan män och kvinnor). 

Den slutsats man kan dra av undersökningarna på områ-
det är att man inte kan förlita sig på att kom penserande lö-
neskillnader fullt ut uppväger en högre risk för arbetsskador. 
Man kan framför allt inte dra slutsatsen att de är tillräckliga 
för att ge arbetsgivarna starka incita ment till en arbetsmiljö 
med liten risk för arbetsskador.

Incitament och arbetsskador1

Centralt i diskussionen om ersättningssystemen är vilka ef-
fekter variationer i kompensations graden ger. Leder en hög-
re ersättning till fl er (rapporterade) arbetsskador? Leder ett 
ökat arbets givarinträde till att arbetsskadorna minskar? Det 
fi nns inte särskilt mycket forskning på detta område. Vi re-
dogör för några resultat. 

Ehrenberg (1985) redovisar i en översiktsartikel att de 
fl esta undersökningar ger som resul tat att en högre ersätt-
ningsnivå leder till fl er rapporterade arbetsskador. Om det 
beror på att rapporteringsgraden ökar och/eller på att anta-
let arbetsskador ökar är däremot inte klart.

En studie av Krueger (1990) som bygger på ett naturligt 
experiment (ökade ersättningar till vissa grupper; oföränd-
rade ersättningar till andra grupper) ger som resultat att en 
ökning med 5 procent av ersättningsnivån leder till en 8-
procentig ökning av ersättningstiderna.
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Effekter av rehabilitering och åtgärder mot 
arbetsskador
Det fi nns en stark önskan att minska antalet arbetsskador och 
att de som blir arbetsskadade ska bli rehabiliterade. Också på 
dessa områden, förebyggande åtgärder och rehabilitering, 
fi nns endast få nationalekonomiska studier. 

Det fi nns ett fåtal svenska studier av om det är lönsamt 
med medicinsk rehabilitering efter arbetsskador. De pekar 
på en mycket hög lönsamhet. Se Ekholm och Schüldt Ek-
holm (2008).

Bach, Datta Gupta och Høgelund (2007) visar i en un-
dersökning avseende Danmark att arbetsreha bilitering i 
form av utbildning leder till att antalet som kommer i ar-
bete ökar, främst i subventionerade arbeten men också i and-
ra arbeten.

Thomason (2005) pekar i en översiktsartikel på att tidi-
gare studier ofta inte fi ck några resultat av olika typer av åt-
gärder men att senare studier med mer kvalifi cerade meto-
der pekar på att regleringar av olika slag minskar förekoms-
ten av arbetsskador.

Bradbury (2006) belyser betydelsen av på vilken nivå det 
förebyggande arbetet är reglerat. I det system som fi nns i 
USA, The Occupational Safety and Health Act (OSHA), 
sätter staten minimistandarden på central nivå, men delsta-
terna kan ta över ansvaret och sätta egna regler. Undersök-
ningen visar att de delstater som har tagit över regleringen 
själva har färre dödsfall i arbetslivet än andra delstater, givet 
olika skillnader mellan delstaterna. Det pekar på att regler 
har betydelse och att det också har betydelse på vilken nivå 
de sätts.

Åtgärder mot arbetsskador leder till olika kostnader för 
företagen på kort sikt (kostnader för att bygga om maskiner 
m.m.). En undersökning av Robinson (1995) om utveck-
lingen i USA mellan 1974 och 1986, efter introduktionen av 
OSHA, pekar på att det också kan fi nnas långsik tiga effekter 
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genom att innovationstakten och produktivitetsutveckling-
en påverkas negativt. Regler kan göra det svårare och lång-
sammare att introducera ny teknik.

Varför så lite forskning?
Det fi nns intressant ekonomisk forskning om arbetsskador 
och arbetsskadeförsäkring. Den är dock inte särskilt omfat-
tande. Med tanke på att arbetsskador och ersättningen vid 
dem är en viktig fråga kan man undra varför det är så. En 
förklaring är att de fl esta forskare inom socialförsäkrings-
området har sökt sig till de större försäkringarna: arbetslös-
hetsförsäkringen, sjukförsäkringen, förtidspensioneringen 
och ålderspensioneringen, då de är mer i fokus i den allmän-
na och i den vetenskapliga debatten. En andra förklaring 
skulle kunna vara att data på arbetsskadeområdet är mindre 
lättillgängliga och svårare att tolka. Det fi nns all anledning 
att uppmuntra till mer forskning på området.

Noter
1 För en översikt se Thomason (2005).
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12. Problem med ersättningssystemet 
 vid arbetsskada

I tidigare kapitel har vi berört olika problem i samband med 
ersättningen vid arbetsskada och åtgärder för att förebygga 
arbetsskador och rehabilitera dem som drabbas. I detta ka-
pitel kom mer vi att ta upp brister i systemet med ersättning 
för olika kostnader i samband med arbets skada och vid re-
habilitering av dem som skadats.

Avtalsförsäkringar täcker inte alla individer 
Syftet med socialförsäkringar är i regel att alla ska täckas 
av dem. Syftet med avtalsbestämda ersättningar är att täcka 
dem som har avtal. Om alla eller nästan alla har avtal så blir 
skillna den ingen eller liten jämfört med en socialförsäkring. 
En viktig fråga är hur många som inte täcks av avtalsförsäk-
ringar och vem som hamnar utanför.

Anställda
Ersättningsgraden från socialförsäkringen är 100 procent 
under taket om 7,5 prisbasbelopp vid arbetsskada som berät-
tigar till livränta. Av alla anställda hade 34 procent en lön 
över taket 2006 (se tabell 12.1). Andelen med lön över taket 
skiljer sig kraftigt åt mellan sekto rerna samt mellan män och 
kvinnor. I privat sektor hade 57 procent av de anställda en 
lön över taket 2006 och i statlig sektor 49 procent, jämfört 
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med enbart 16 procent av privat anställda arbe tare. Det fi nns 
stora könsskillnader inom samtliga sektorer. Bland kommu-
nal- och landstings anställda samt privatanställda arbetare är 
andelen som har en lön över taket dub belt så hög bland män 
som bland kvinnor. Även inom statlig sektor och bland pri-
vatanställda tjänste män fi nns stora könsskillnader i andelen 
med lön över taket. 

Denna redovisning pekar på att drygt en tredjedel av 
de anställda inte får en fullstän dig kompensa tion genom 
socialförsäk ringen för inkomstbortfall förorsakat av arbets-
skada. Andelen anställda som har en lön över taket ökar i 
takt med att reallönerna ökar i ekonomin. För dem som har 
kollektivavtal är ersättningen 100 procent även över taket. 
Arbetsgivare kan också i de fall det inte fi nns ett kollektivav-
tal teckna försäkringarna/ersättningarna TFA(-KL) för att 
ge anställda som drabbas av arbetsskada fullständig inkomst-
kompensation även över taket. För statligt anställda tecknar 
Arbetsgivarverket avtal om PSA. Här ska understrykas att 
ersätt ningen följer prisindex och inte något löneindex. Det 
innebär att kompensationsgraden satt i relation till det aktu-
ella löneläget gradvis sjunker vid stigande reallöner. 

Tabell 12.1. Andel (%) med lön över 25 000 kronor per månad 2006.

Män Kvinnor Alla

Statligt anställda 58 38 49 

Kommunalanställda 28 14 17 

Landstingsanställda 56 29 35 

Privatanställda tjänstemän 69 41 57 

Privatanställda arbetare 20 9 16 

Totalt 43 24 34 

Källa: SCB:s Lönestrukturstatistik.
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Kunskapen om kollektivavtalens täckningsgrad på den 
svenska arbetsmarkna den är begränsad. Medlingsinstitutet 
har till uppgift att kontakta de företag som anmäler nya kol-
lektivavtal och samla in uppgifter om hur många som täcks 
av de nya avtalen. En ligt Medlingsinstitutets beräk ningar 
arbetar 92 procent av de anställda på företag med kollektiv-
avtal eller hängavtal och har därmed en TFA-försäkring el-
ler ett PSA-avtal.

I Socialförsäkringsutredningens PM nr 3 ”Tilläggsför-
säkringar vid sidan av socialförsäkring arna” diskuteras frå-
gan om hur stor andel av de anställda som får en komplette-
rande avtalsersätt ning. Utredarna vände sig till administra-
törerna av de kollektiv avtalade ersättning arna vid sjukdom 
och uppsägningar på grund av arbetsbrist för att under söka 
kollektivavtalens täckningsgrad. De fi nner att en mindre 
andel än dem som har ett kollektivavtal (dvs. mindre än 92 
procent) fak tiskt får ersättning från kollektivavtalen. De un-
dersöker dock inte dem som får TFA(-KL)- eller PSA-er-
sättning vid arbetsskada utan koncentrerar sig på hur många 
som får kollektivavtalad ersättning vid arbetslöshet och 
sjukdom.

I ”Ett svårlagt pussel – kompletterande ersättningar vid 
inkomstbortfall” (Sjögren Lindquist och Wadensjö, 2007) 
undersöker vi dels hur stor andel av de anställda som har ett 
kollektiv avtal, dels hur stor andel av dem med kollektivav-
tal som faktiskt kvalifi cerar sig för olika ersättningar vid in-
komstbortfall genom att använda Arbetsplatsundersökning-
en för år 2000 som är ett datamaterial representativt för ar-
betsplatser med minst tio anställda. Undersökningen visar 
att 96 procent av de anställda arbetar på en arbetsplats som 
täcks av kollektivavtal. Anledningen till att vi får en något 
högre täckningsgrad än Medlingsinstitutet beror troligtvis 
främst på att vi undersöker enbart arbetsplatser med minst 
tio anställda. Företag som teck nar kollektivavtal är i genom-
snitt större än dem som inte gör det och det är vanligare att 
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inte ha kollektivavtal i privat sektor där andelen arbetsställen 
med mindre än tio anställda är högst.

Då kraven för att få de olika avtalade ersättningarna skil-
jer sig kraftigt åt mellan er sättnings slag och sektor har vi 
även beräknat hur stor andel av dem som har ett kollek-
tivavtal som fak tiskt kvalifi cerade sig för ersättning vid ar-
betsskada, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets ersätt ning samt 
föräldraledighet. Då TFA(-KL) och PSA gäller redan från 
första anställ ningsdagen och det inte fi nns några åldersgrän-
ser kvalifi cerar sig alla som har ett kollektiv avtal för ersätt-
ningen, givet att de råkat ut för en arbetsskada som uppfyl-
ler kraven för ersättning vad gäller längden på sjukfrånvaro 
etc.

Med hjälp av registerbaserad statistik från Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) studerar vi i ”Ett svårlagt pussel – kom-
pletterande ersättningar vid inkomstbortfall” andelen av de 
kommunal- och landstingsanställda samt arbetarna i privat 
sektor som faktiskt fi ck en utbetalning från sin avtalsförsäk-
ring (AGS(-KL) samt TFA(-KL)) då de fi ck sjukpenning 
eller sjuk/aktivitetsersättning från socialförsäkringen under 
2004. Vi fann att 25 till 30 procent av de anställda, bero-
ende på sektor, inte har mottagit AGS(-KL) eller TFA(-KL) 
under tid med sjukpenning trots att de uppfyller kraven för 
att få ersättning. Vid sjuk- och aktivitetsersätt ning har 15 
till 40 procent, beroende på sektor, inte mottagit ersättning 
från AGS(-KL) trots att de uppfyllt kraven för att få ersätt-
ning. Att alla som kvalifi cerar sig för ersättning i realite ten 
inte får ersättning beror dels på att skaderegleringen tar lång 
tid vilket leder till eftersläp ning i statistiken, dels på infor-
mationsbrister om den kollektivavtalade försäkringen. För 
att få er sättning måste individen själv aktivt söka ersättning. 
Bristande information kan leda till att en del av dem som 
har rätt till ersättning inte söker och därmed inte får ersätt-
ning.

Av samma anledning fi nns det en risk för att en del av 



112

dem som har en kollektivavtalad ersätt ning som ska kom-
plettera livräntan faktiskt inte får ersättning trots att de är 
berättigade till detta. I SCB:s register fi nns information om 
dels egenlivränteutbetalningar, dels TFA(KL)-utbetalning-
ar. I praktiken är det alltså möjligt att undersöka TFA(-KL)-
utbetalning arna i rela tion till egenlivränteutbetalningarna. 
Vi har dock inte närmare undersökt om fattningen av ute-
bliven ersättning från TFA(-KL) vid livränta då det data-
material vi har tillgång till innehål ler uppgifter från 2002 
till 2004 och eftersläpningen i skaderegleringen är så pass 
stor att långt ifrån samtliga skador som berättigar till TFA-
ersättning har bokförts i statisti ken. Av prelimi nära beräk-
ningar har vi dragit slutsatsen att vårt datamaterial markant 
överskattar andelen som inte får kollektivavtalad arbetsska-
deersättning trots att de får egenliv ränta från socialförsäk-
ringen och att vi därför inte kan använda beräkningarna. 
Det krävs paneldata som täcker fl er år. Här får vi nöja oss 
med att konstatera att alla de an ställda som har ett kollek-
tivavtal, vilket enligt Medlingsinstitutet är 92 procent av 
de anställda, fak tiskt kvalifi cerar sig för ersättning givet att 
skadan eller sjukdomen är av sådan art att den ger rätt till 
ersättning då TFA(-KL) och PSA-avtalet gäller från första 
anställningsdagen. 

Egenföretagare
Egenföretagare och uppdragstagare täcks inte av sina an-
ställdas kollektivavtalade försäkringar utan måste teckna 
försäkringar separat. Det fi nns ett undantag, TFA-försäk-
ringen, som gäller för egenföretagaren om denne tecknar 
avtal för sina anställda om AFA-försäkringar och Avtals-
pension SAF-LO. Görs detta täcks per automatik egenföre-
tagaren av TFA. De egen företagare som inte har några an-
ställda kan teckna en ”bered skaps försäk ring” som gör att de 
täcks av TFA. Har egenföretagaren endast tjänstemän an-
ställda kan ett grundavtal om TFA teck nas för tjänstemän-
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nen och därefter kan egenföretagaren teckna AFA-försäk-
ringarna för egen del. 

Omkring 200 000 egenföretagare har en TFA-försäk-
ring hos AFA För säkring (Sjögren Lindquist och Waden-
sjö, 2007). Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknads-
statistik (RAMS) fi ck drygt 380 000 förvärvsarbetande sin 
huvudsakliga in komst från företagande under 2005. Detta 
betyder att 53 procent av egenföretagarna har en TFA-för-
säkring, nästan hälften av dem står alltså utan kompletteran-
de försäkring vid arbetsskada. 

Socialförsäkringen täcker inte alla skador
Skador som medför att förvärvsförmågan nedsatts med 
mindre än en femtondel samt sveda, värk, lyte och men er-
sätts inte av den allmänna försäkringen utan av avtalsför-
säkringen. Detta le der till att 8 procent av de anställda och 
knappt hälften av egenföretagarna inte har något skydd mot 
skador som ger en begränsad nedsättning i arbetsförmågan 
eller förorsakar fysiskt eller psykiskt lidande av övergående 
natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte och men). 
Vid sveda och värk lämnas ersättning om sjukskrivningen 
på går mer än en månad och är orsakad av olycksfall i arbe-
tet, färdolycksfall eller arbetssjukdom (arbetssjukdom vål-
lad av arbetsgivaren). Normalbeloppet för sveda och värk 
är 2 200 kronor per månad, men varje skada bedöms indi-
viduellt och högre ersättning kan t.ex. lämnas vid sjukhus-
vård, för svåra skall skador, sträckbehandling eller omfattan-
de gipsförband.  Beloppet reduceras efter ett års sjukskriv-
ning. Vid lyte och men baseras ersättningens storlek på den 
medicinska invaliditets graden, åldern (en avtrappning sker 
från 25 års ålder) samt om den skadade går tillbaka till ar-
bete eller inte. Ersättningen lämnas enligt samma ersätt-
ningstabell som vid en trafi kskada. Exempel på ersättningar 
är 888 000 kronor för totalt synbortfall, 100 000 kronor för 
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amputa tion av hela armen, 78 000 kronor för amputation 
av hand, 12 000 kronor för amputa tion av fi nger, 123 200–
218 700 kronor för uppenbart vanprydande ärr i ansiktet 
och 17 900–24 600 kronor för uppenbart vanprydande ärr 
på bålen.

Arbetsskadeförsäkringens oförmåga att bidra till en 
förbättring av arbetsmiljön 
Ett annat problem är att arbetsskadeförsäkringen inte bi-
drar till att ge arbetsgivaren incita ment till att för bättra ar-
betsmiljön för att förebygga arbetsskador. Finansieringen 
av arbets skadeförsäk ringen ger inga incitament till arbets-
miljöförbättringar då företag som genom för förebyggande 
åtgär der inte premieras med lägre avgifter inom vare sig den 
all männa eller den av talade försäk ringen. Vidare subven-
tionerar branscher och yrken med rela tivt få arbetsskador 
dem med rela tivt många arbetsskador då premierna inte är 
baserade på yrkets eller branschens risk (dock är premierna 
till TFA för LO-kollektivet, samt för arbetarna inom ko-
operationen, något högre i procent av underlaget än övriga 
avtalsområ dens pre mier). 

I dagens system kontrollerar Arbetsmiljöverket att ar-
betsmiljölagen följs samt att arbetsgiva ren fullgör sina skyl-
digheter beträffande arbetsanpassning och rehabilitering. 
Social försäkrings utredningen (se ”Vad säger ekonomer-
na?”) hittar visst stöd i forskningen för att re gleringar i form 
av arbetsmiljölagstiftning har sämre effekt än ekonomiska 
incitament i premie sättningen. Det hindrar inte att det kan 
vara bra att använda båda metoderna.

Arbetsskadeförsäkringens oförmåga att bidra till 
rehabilitering
Det fi nns för närvarande inte några incitament för arbets-
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givaren i arbetsskade försäkringen att snabbt få in sin ska-
dade arbetskraft i rehabilitering eller att snabbt få tillbaka 
dem i arbete. En av tankarna bakom arbetsgivarnas med-
fi nansiering av sjukpenningkostna derna var just att öka in-
citamenten för arbetsplatsanpassning och rehabilitering 
då medfi nansie ringen upp hörde när den sjukskrivne kom 
igång med arbetslivsinriktad rehabilitering eller återgick till 
arbetet. Med fi  nansieringen infördes den 1 januari 2005 och 
togs bort den 1 januari 2007 (ingen avgift togs ut för utbe-
tald sjukpenning efter den 31 oktober 2006).

Brister i arbetsgivarnas ansvar för re habilitering och 
arbetsplat sanpassning fi nns dokumente rade.  Fram till 31 
juni 2007 var det obligatoriskt för arbetsgivaren att inkom-
ma med en rehabiliter ingsutredning till Försäk ringskassan. 
Försäkringskassans genomgång av sina akter vi sar att 
rehabiliteringsutred ning saknades i drygt 50 procent av fal-
len (se Analyserar, 2005:17). Detta bekräftas även av Statis-
tiska centralbyråns arbetskraftsundersök ning (AKU) i vil-
ken den intervjuade tillfrågades om arbetsgivaren hade ge-
nomfört en rehabiliterings utredning givet att kraven för 
denna är uppfyllda. Endast 48 pro cent av männen och 59 
procent av kvin norna uppgav att så var fallet. 

Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsut-
redning för anställda som varit sjuka längre än fyra veckor 
slopades den 1 juli 2007. Arbetsgivaren ska dock fortfaran-
de lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs 
för att den försäkrades/anställdes behov av rehabilitering 
snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka i 
rehabiliterings processen. Det kan till exempel handla om 
upplysningar som rör den försäkra des arbetsuppgif ter eller 
att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheter-
na till att bereda den försäkrade andra arbetsuppgifter. Bak-
grunden till de ändrade reglerna är bland annat att arbetsgi-
varen i många fall inte har tillgång till den medicinska in-
formation som oftast behövs för att kunna bedöma om och 
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när det är lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgär der. Vida-
re avskaffa des de tidsfrister avseende avstämningsmöte och 
rehabiliter ingsplan som fanns i la gen om allmän försäkring. 
Beslutet medförde inga förändringar när det gällde arbetsgi-
varens anpassnings- och rehabiliterings ansvar enligt arbets-
miljölagen, lagen om anställningsskydd eller andra författ-
ningar inom arbetsrätten. 

Brister vad gäller det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet har många olika delar. Lagstift-
ningen är viktig, men viktig är också uppföljningen av att 
reglerna följs och att det fi nns sanktioner mot dem som bry-
ter mot reg lerna. I ett tidigare kapitel pekar vi på att det 
fi nns stora skillnader mellan branscher och yrken vad gäl-
ler det systematiska arbetsmiljöarbetet. Antalet inspektioner 
är också relativt få jämfört med det stora antalet arbetsplat-
ser. Mycket talar för att det kan var en god idé att närmare 
granska verksamheten för att se vilka effekter inspektioner-
na har och att tillföra resurser till området om resultaten är 
positiva.

I detta sammanhang är också forskning om olika arbets-
sjukdomar viktig så att kunskapen om vilka faktorer i ar-
betslivet som påverkar risken att drabbas av dem blir bättre 
och mer aktuell. Sådan kunskap kan också bidra till att un-
derlätta fastställandet om en sjukdom är en arbetssjuk dom 
eller inte.1 Forskningen på detta område har minskat under 
de senaste två åren i och med nedläggningen av Arbetslivs-
institutet.

Noter
1 Arbetslivsinstitutet publicerade tidigare denna typ av översikter i serien Ar-

bete och hälsa. Utgivningen av denna serie har nu övertagits av Göteborgs 

universitet. 
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13. Förslag till åtgärder och förändringar 
 i det svenska systemet för fi nansie-
 ring och ersättning vid arbetsskador

Vår framställning ovan pekar på problem med de olika sy-
stemen för att motverka arbetsska dor, för att fi nansiera kost-
naderna för arbetsskadorna och för att ersätta dem som drab-
bas av arbetsskador. Vi kommer här att diskutera olika lös-
ningar och lämna en del förslag. Det är förslag som i fl ertalet 
fall kräver ytterligare och mer detaljerade under sökningar.

En ny försäkring vid arbetsskador

En enhetlig försäkring
De som blir arbetsskadade får ersättning från olika kassor – 
från arbetsgivaren, från en eller fl era av socialförsäkringarna 
och från en eller fl era avtalsbestämda ersättningar (en del av 
dessa går direkt från arbetsgivaren). Det fi nns som vi fram-
hållit kostnader inte bara för de system som är inrättade för 
att ersätta just vid arbetsskador utan även för andra system. 
Dessa ersätt ningar bildar tillsammans ett komplicerat sy-
stem och det fi nns anledning att förenkla dem på olika sätt, 
dels för att underlätta för de drabbade individerna, dels för 
att bättre samordna hjälpinsat serna. Det skulle också kunna 
leda till en bättre översikt över de totala kostnaderna och 
deras sammansättning.

Ett första steg är att samordna arbetsskadeförsäkringen 
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inom socialförsäkringssystemet med de avtalsbestämda sys te-
men för ersättning vid arbetsskador. Det kan göras på olika 
sätt. Det första alternativet är att socialförsäkringssystemet 
tar över hela ansvaret för hela ersättningen. Det kräver att 
ersättning utgår också över det nu gällande taket i social-
försäkringssystemet. Det andra alternativet är att låta avtals-
försäkringarna ta över hela ansvaret för ersättning vid ar-
betsskador. Det främsta problemet är att det då gäller att få 
med också dem som inte omfat tas av kollektivavtalade er-
sättningar. Det kan ske i olika former. Ett sätt är att göra det 
obligato riskt att ansluta sig till en avtalsförsäkring. Ett annat 
sätt är att inrätta en ny ”alfakassa” för arbetsskadeförsäkring. 
Ett speciellt problem är hur egenföretagarna ska kunna in-
tegreras i systemet. Ett tredje sätt är att kombinera en regel 
om att alla arbetsgivare och egenföretagare måste teckna en 
försäkring och ett statligt ramverk vad gäller kompensations-
nivåer och prövning av om rätt till ersättning föreligger 
med konkurrerande privata försäkringsbolag.

Ett andra steg är att få med också de ersättningar för ar-
betsskador som utbetalas från andra socialförsäkringar och 
avtalsbestämda ersättningar, dvs. främst från de ersättnings-
system som är inriktade på dem som är sjukskrivna eller för-
tidspensionerade. En fördel om dessa ersätt ningar inklude-
ras är att det då blir betydligt lättare att se hur stora de totala 
kostnaderna är för ersättning vid arbetsskador. En andra för-
del är att det då blir lättare att utforma fi nansierings system 
som ger starkare incitament till att förebygga arbetsskador.

Ett tredje steg är att i ett utökat försäkringssystem ta med 
kostnaderna för medicinsk behand ling och rehabilitering. 
Försäkringen kommer alltså i en sådan utvidgad försäkring 
att er sätta landstingen eller andra som har hand om sjukvår-
den för deras kostnader för dem som skadas i arbetslivet. Det 
vore inte en unik lösning. Arbetsskadeförsäkringen i USA 
ersätter, som framgår av kapitel 10, de drabbade för de sjuk-
vårdskostnader som arbetsskadorna medför. 
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Ett fjärde steg är att också inkludera arbetsrehabilite-
ringen i en utvidgad försäkring, på unge fär samma sätt som 
dessa kostnader är på väg att inkluderas i trafi kförsäkringen 
för dem som skadas i trafi ken. Det vore en fördel om sam-
ma organisation hade ansvar för fi nansieringen av såväl den 
medicinska behandlingen och rehabiliteringen som arbets-
rehabiliteringen. Det kan bli lättare att undvika att det upp-
står ett tidsmässigt glapp mellan de olika formerna av reha-
bilitering. Även här är en av fördelarna att det blir lät tare 
att få en samlad bild av de kostna der som arbetsskadorna 
leder till och att det då också går att åstadkomma starka-
re incita ment till förebyggande åtgärder mot arbetsskador 
vid en differentiering av avgifterna. En annan fördel är att 
det då blir lättare att göra avvägningar inom ramen för den 
budget man arbetar med. En ökad satsning på rehabilitering 
kan till exempel innebära minskade kostnader för inkomst-
över föringar och i ett samhällsekonomiskt perspektiv mind-
re kostnader för produktions bortfall. 

Vad som ska ingå i arbetsskadeförsäkringen är som nämnts 
en grundläggande fråga. Ska ar bets skade försäk ringen vara 
den primära försäkringen som står för alla kostnaderna vid 
arbets skador eller en sekundär försäkring som kompletterar 
ersättning från andra försäkringar?

Vi har här talat om olika steg i utbyggnaden av en ge-
mensam försäkring som tar merparten av kost naderna för 
arbetsskador. En annan möjlighet är att göra två separata 
försäkringar, en försäkring för de olika formerna av inkomst-
kompen sa tion vid arbetsskador och en för de olika for merna 
av rehabilitering. Ytterligare en möjlighet är att inrätta en 
försäkring på ett område där det nu inte fi nns en försäkring, 
nämligen för arbetsrehabiliteringen. 
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Offentliga utredningar om ersättning vid arbetsskada
En lång rad statliga utredningar har behandlat försäkringar vid ar-
betsskador. De har bildat underlag för de förändringar över åren 
som behandlats på olika ställen i denna text. Gemen samt för dem 
är att de främst sett på arbetsskadeförsäkringen som en social-
försäkring, i regel inte behandlat avtalsförsäkringarna och att de 
behandlat arbetsskadeförsäkringen som en sekundär försäkring 
kompletterande andra socialför säkringar.
Ålderdomsförsäkringskommittén. Betänkande angående försäk-
ring för olycksfall i arbete, 1916
SOU 1951:25 Utredning och förslag angående yrkesskadeförsäk-
ringslag m.m.
SOU 1975:84 Ersättning vid arbetsskada.
SOU 1985:54 Översyn av arbetsskadeförsäkringen
SOU 1992:39 Begreppet arbetsskada.
SOU 1994:72 Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension: för-
utsättningar och erfarenheter.
SOU 1995:149 Försäkringsskydd vid sjukdom. Ett delbetänkande 
om rätten till ersättning och be räkning av inkomstunderlag un-
der sjukpenningtid.
SOU 1996:13 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och 
rehabilitering.
SOU 2006:86 Mer försäkring och mera arbete, Socialförsäk-
ringsutredningen.

En självständig försäkring
För att en försäkring ska vara en försäkring måste inkomster 
och kostnader för försäkringen svara mot varandra på lång 
sikt (men däremot inte för varje år om det fi nns en fonde-
ring). Det gäller inte nu för de delar av arbetsskadekompen-
sationen som ligger inom socialförsäkringen. Avgifterna be-
stäms inte av utvecklingen av de faktiska kostnaderna. Det 
är viktigt att en så dan försäkringsmässighet införs oavsett 
om socialförsäkringen utvidgas till att omfatta de avtalsbe-
stämda förmånerna eller inte. Försäkringen bör inte vara en 
del av den allmänna stat liga budgeten.
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Det är än viktigare med en sådan ökad försäkringsmäs-
sighet om försäkringen utvidgas i ett eller fl era steg. Det kan 
öka medvetenheten om kostnaderna och vikten av att vidta 
åtgärder så att kostnaderna hålls nere. Det kan också innebä-
ra att man slipper en icke-optimal politisk styrning av delar 
av kostnaderna, t.ex. kostnaderna för personal.

Incitament till färre arbetsskador
Att föra fl er av de många olika kostnaderna till ett ersätt-
ningssystem ökar överblickbarheten och kan leda till sam-
ordningsvinster och till förbättrad handläggning av olika 
ärenden. Det leder däremot inte i sig självt till ökade inci-
tament för att minska arbetsskadorna. För det be hövs andra 
lösningar.

En möjlighet är att öka incitamenten för arbetsgivarna. 
Ett första steg är att differentiera premi erna efter riskerna 
för arbetsskador och förväntade kostnader i olika branscher. 
Det gör att ”farliga” branscher får betala mer och att dessa 
branscher allt annat givet kommer att minska i omfattning 
jämfört med de branscher där riskerna är små. Det upp-
kommer också incitament för branschorganisationerna till 
att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön så att avgif-
terna till försäkringen sjunker för branschen. Ju fl er av kost-
nadsslagen som förs till ett er sättningssystem desto starkare 
blir dessa effekter för branschernas relativa kostnadsläge och 
för incitament till branschorganisationerna att minska kost-
naderna. 

För att arbetsgivarna ska få starka incitament för att för-
bättra arbetsmiljön räcker inte differen tie ring av avgifterna 
mellan branscherna utan det krävs en differentiering efter 
vilka risker som fi nns på det konkre ta arbetsstället och vilka 
kostnader som följer av arbetsskadorna just där. Den enklas-
te formen av risk differentiering är ett totalt arbetsgivarin-
träde. Ett pro blem med en sådan modell är att det kan drab-
ba speciellt mindre företag hårt för händelser som inte har 
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sin grund i att det är en då lig arbetsmiljö i just detta före-
tag.1 Det fi nns ett inslag av slumpmässighet i arbetsolyckor. 
Alter na tiva lösningar är att låta avgifterna variera med vilka 
arbetsskador som har förekommit tidigare på arbetsplatsen 
(experience rating) eller att införa en självrisk. Det senare 
kan till exempel inne bära att arbetsgivaren betalar en viss 
procent andel av kostnaderna upp till ett visst takbelopp. 

Även individen kan påverkas av incitament på området. 
Forskningen pekar på att kompensations graden har bety-
delse. Den kan för det första ha betydelse genom att den 
påver kar om individer försöker få en skada eller nedsättning 
klassifi cerad som arbetsskada. Om ersättningen är lika stor 
vid sjukdom och arbetsskada så fi nns det ingen större anled-
ning att söka få ersättningen klassifi cerad som arbetsskada. 
Om det däremot fi nns en tydlig skillnad kan det fi nnas in-
citament att försöka få en sådan klassifi cering. Det innebär 
inte någon påverkan på antalet arbetsskador utan endast vil-
ken kassa ersättningen betalas ifrån. Det kan själv klart även 
fi nnas fall där personer försöker få något som inte är en ar-
betsskada klassifi cerat som detta. Kompensationsgraden kan 
för det andra ha betydelse för beteendet – om det fi nns en 
självrisk (en kompensationsgrad som är lägre än 100 pro-
cent) kan individer bli mer försiktiga än om det inte fi nns 
en självrisk. Det fi nns vissa belägg i forskningen för att det 
kan fi nnas effekter på risktagandet även om ett sådant infl y-
tande inte ska överdrivas. För det tredje är det möjligt att en 
fullständig inkomstkompensation påverkar incitamentet att 
komma tillbaka till arbetslivet – en tillbakagång till arbets-
livet kan leda till lägre inkomst i synnerhet om kompen-
sationen är baserad på en period med höga inkomster. Ett 
alterna tiv till sänkt kompensationsgrad är att livräntan för 
dem som återgår till arbete inte minskar med lika mycket 
som den arbetsinkomst de får (marginaleffekten blir mindre 
än 100 procent) eller att de som återgår till arbete får en en-
gångsersättning.2
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Utred alternativa organisationsformer för ersättningssystemet
En försäkring för att täcka kostnader som orsakas av arbets-
skada kan organiseras på många olika sätt. En fråga som 
vi tidigare behandlat är vilka kostnader som ska täckas av 
försäk ringen. Ska den bara täcka kontant ersättning utöver 
ersättning från andra socialförsäk ringar eller ska all kontant 
ersättning ingå (alltså även det som nu täcks av sjukpen ning 
och sjukersättning samt kompletterande avtalsbestämda er-
sättningar) och ska också ersättning för medicinsk vård, re-
habilitering och arbetsrehabilitering ingå? Och vem ska sva-
ra för försäkringen? Ska det som nu vara en kombination 
där staten och arbetsmarknadens par ter svarar för försäk-
ringen eller ska staten ensam, arbetsmarknadens parter en-
samma eller privata försäkringsbolag svara för den? Ytterli-
gare kombinationer är tänkbara.

När vi diskuterar organisationen av försäkringen är det 
viktigt att ställa frågan vilka krav vi ställer på den. Ett krav 
är att alla förvärvsarbetande ska vara täckta av en försäkring 
vid arbets skada. Det betyder antingen en statlig försäkring 
eller ett krav på arbetsgivarna att de måste teckna försäkring 
för sina anställda och egenföretagarna för sig själva. Vid en 
lösning med arbetsmarknadens parter som försäkringsgivare 
måste arbetsgivare som inte har kollektiv avtal och egenföre-
tagare teckna avtal med denna försäkringsgivare eller med 
något annat alternativt försäkringsbolag. I de fall arbetsgi-
varen underlåter att teckna en försäkring måste det fi nnas 
ett skydd för de anställda hos dessa arbetsgivare om de skulle 
råka ut för en arbetsskada. En lösning som bygger på privata 
försäkringsbolag måste också bygga på att alla ar betsgivare 
(inklusive egenföretagare) ska teckna en försäkring för sina 
anställda och att det måste fi nnas en fi nansiering för dem 
som är anställda hos arbetsgivare som underlåter att teckna 
en försäkring (som till exempel är fallet i Finland).

Ett annat krav är att bedömningen av arbetsskador ska 
vara enhetlig. Det som räknas som arbetsskada för en per-
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son ska också räknas som arbetsskada för en annan person. 
Det kan lösas på olika sätt, och i samtliga fall bygga på att 
det måste fi nnas enhetliga regler som försäk ringsgivarna ska 
följa. Vid ett statligt system eller ett enda avtalsbestämt sys-
tem är det viktigt att det fi nns ett arbete för att få enhetlig-
het och en instans för överklagande eller en speciell myn-
dighet som granskar att det görs enhetliga bedömningar. I 
ett system för privata försäkringsbolag är den mest närlig-
gande lösningen att det fi nns en oberoende instans som be-
dömer vad som är arbetsskada så att alla försäkringsbolag 
tillämpar samma regler. 

Ett tredje krav är att ett system ska ge arbetsgivarna star-
ka incitament till att undvika arbets skador. Premierna som 
arbetsgivaren ska betala bör därför variera med risken för 
arbetsskador. Ett sätt att åstadkomma detta är att det stat-
liga försäkringsbolaget eller det bolag som arbets marknads-
parterna driver åläggs att riskdifferentiera. En annan lös-
ning är att låta privata bolag konkurrera om kunderna. Det 
försäkringsbolag som inte differentierar premierna efter 
ris kerna förlorar de kunder som har låga risker till försäk-
ringsbolag som differentie rar premierna så att de motsva-
rar riskerna. Konkurrensen driver fram en differentie ring 
av premierna. Det ska uppmärksammas att premierna kan 
bli mycket höga för vissa arbets givare. Det ska också under-
strykas att alla måste teckna försäkring i ett sådant system 
och att försäkringsbolagen måste acceptera alla arbetsgivare 
som kunder.

Vi tar inte här ställning till en lösning framför andra, 
men menar att denna fråga bör studeras mer i detalj och bor-
de bli föremål för en noggrann offentlig utredning där erfa-
renheterna från länder med olika system bör jämföras.
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Hur påverkas arbetstagarna av en differentiering av 
avgifterna?
En differentiering av avgifterna som inte bara är marginell påver-
kar på två sätt arbetstagarna som grupp genom att arbetsplatserna 
i genomsnitt blir säkrare, dels genom att de arbetsplatser som är 
säkrare expanderar när avgiften blir lägre och de arbetsplatser som 
är mindre säkra minskar sin verksamhet när de får högre avgif-
ter, dels genom att arbetsgivarna i ökad utsträckning vidtar åtgär-
der för att göra arbetsplatserna säkrare. Dock kan det på kort sikt 
bli problem för dem som är anställda på arbetsplatser som får sina 
avgifter höjda. Om arbetsplatsen t.ex. läggs ner kan det innebära 
ökad risk för arbetslöshet. Om de anställda är bundna till orten 
och arbetsplatsen kan de höjda avgifterna komma att (delvis) bä-
ras av dem genom lägre lön. Hur vanliga sådana effekter är beror 
bland annat på hur rörlig arbetskraften är och på fackföreningar-
nas styrka. 

Statistik om kostnaderna för arbetsskador
Arbetsskadorna medför kostnader. En beräkning redovisad i 
en internationell samman ställ ning pekar på att kostnaderna 
för Sveriges del i början av 1990-talet uppgick till 8,3 pro-
cent av BNP.3 EU anger att kostnaderna för arbetsskador 
varierar mellan 2,6 och 3,8 procent av BNP i EU15-länder-
na, vilket kanske är mer realistiska tal.4 Men det ska betonas 
att alla så dana kostnads beräk ningar är osäkra. 

Arbetsskador leder till många olika typer av kostnader. 
Det fi nns för det första kostnader för bortfall av produktion. 
De som drabbats av en skada kan bli borta från arbetslivet 
under en kortare eller en längre tidsperiod. En arbetsskada 
kan också leda till att det arbete som görs i hushållet blir 
mindre eller måste göras av andra. Det fi nns också kostna-
der för medicinsk behand ling och rehabilitering, för social 
rehabilitering och för arbetsrehabilitering. Dessa kostna der 
kan i en del fall vara mycket betydande. Det kan också fi nnas 
kostnader för tredje man i samband med en arbetsolycka, till 
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exempel i samband med en transportolycka. Arbets givaren 
kan också behöva göra anpassningar av arbetsplatsen om nå-
gon genom arbetsskadan fått en funktionsnedsättning. Dessa 
kostnader bärs av olika parter – av alla eller många gemen-
samt via skatter och försäkringar, av de drabbade själva och 
av arbetsgivarna. Till detta kan läggas psykiskt och fysiskt 
lidande för de drabbade och deras anhöriga. 

Problemet är att det inte fi nns någon samlad statistik över 
dessa kostnader. För vissa av kost nadsposterna går det att 
hitta någon form av information, för andra saknas informa-
tion helt och hållet. Det är ytterst angeläget att initiera en 
sådan regelbunden informationsinsamling. Allt kan säkert 
inte tas med i en första omgång, men det går att gradvis byg-
ga ut ett sådant informa tions  system.

Nästa område är att se på de ersättningar som betalas till 
personer som drabbats av arbets skada. Betalning sker dels 
från de speciella ersättningssystemen för arbetsskadade både 
inom social- och avtals försäkrings systemen, dels från andra 
typer av ersättningar som inte primärt är riktade till dem som 
är arbetsskadade utan till dem som är sjuka (sjukskrivna) el-
ler har en långvarig nedsätt ning av arbetsförmågan (förtids-
pensionerade). Det gäller i båda fallen såväl ersättning från 
social försäkrings systemet – sjukpenning, respektive sjuker-
sättning/aktivi tets ersättning – som avtals  bestämda förmå-
ner som sjuklön eller andra typer av avtalsbestämda förmå-
ner såsom ersätt ning från en avtalsförsäkring. Först då dessa 
ersättningar inkluderas går det att se hur mycket som totalt 
betalas ut i ersätt ning till dem som blir arbetsskadade. 

Det behövs också en regelbunden sammanställning av 
de kostnader som går till förebyggande åt gärder. Det gäl-
ler främst Arbetsmiljöverkets kostnader men det kan ock-
så fi nnas kostnader för kommunerna i deras tillsyn av olika 
verksamheter. Däremot är det knappast realistiskt att samla 
in uppgifter om de kostnader som olika arbetsgivare har för 
att förebygga arbetsskador – i många fall är det förebyggan-
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de arbetet ett led i det allmänna arbetet med att organisera 
verksamheten och en integrerad del av beslut om olika in-
vesteringar där det knappast är möj ligt att skilja ut vad som 
är kostnader för att förebygga arbetsskador.

De kostnader som vi här behandlat går att hänföra till 
skador som godkänts som arbetsskador. Utöver dessa ska-
dor fi nns samband mellan arbetsmiljö och hälsa som inte är 
tillräckligt entydiga i det enskilda fallet så att det går att få 
skadan relaterad till en speci fi k händelse som arbetsolycks-
fall eller som arbetssjukdom. Samband går till viss del att 
fi nna vid intervju- och enkätundersökningar där individer-
na själva svarar på om de har en nedsättning som är arbets-
relaterad. Det fi nns självklart en osäkerhet förknippad med 
en sådan undersökningsmetod, men sådana undersökningar 

Tabell 13.1. Kostnader för arbetsrelaterad ohälsa och kostnader för att före-
bygga arbets skador i Nederländerna 2001.

Kostnadsposter Kostnad per 
anställd (€)

% av totala 
kostnader

Kostnader till följd av ohälsa 1 368 77,3

  Kostnader för frånvaro 527 29,8

  Kostnader för förtida pension 609 34,4

  Kostnader för stöd vid återgång till arbetet 103 5,8

  Kostnader för medicinsk rehabilitering 129 7,3

Kostnader för skadeförebyggande 400 22,7

  Kostnader för företagshälsovård 120 6,8

  Företagsinvesteringar för säkerhet 157 8,9

  Forskning och utvecklingsarbete 10 0,6

  Kostnader för rättssystemet 2 0,1

  Administrationskostnader för företagen 102 5,8

  Kostnader för lagstiftning och inspektioner 6 0,3

  Subvention för arbetsplatsförbättringar 3 0,2

Totala kostnader 1 768 100

Källa: Eurofound (2004). 



128

kan trots allt ge vissa indikationer. Samban den går också att 
undersöka vid bearbetningar av stora individdatamaterial. 
Det går att un dersöka om det fi nns överrisker för nedsätt-
ningar och sjukdomar i vissa typer av arbeten och på vissa 
arbetsplatser. Det går inte från sådana undersökningar att 
säga om specifi ka perso ner fått sin nedsättning genom arbe-
tet. Men kunskap om sådana samband kan vara ett sätt att se 
var det fi nns speciellt starka skäl för att sätta in åtgärder för 
att minska riskerna för skador.

Från olika studier genomförda av bland annat EU och 
ILO går det att få en uppfattning om vilka kostnadspos ter 
som är aktuella. Vi återger här en tablå hämtad från en un-
dersökning avseende Ne derländerna. Den visar på de olika 
kostnadsposter som det krävs uppgifter om och ger samti-
digt en antydan om att det kan bli svårt att få bra underlag 
för alla länder. Det pekar på vikten av ett noggrant under-
sökningsarbete. De totala kostnaderna motsvarar 2,96 pro-
cent av Nederländernas BNP.

En inventering av de ovan beskrivna kostnadsposterna 
kan ge en bild av de totala kostna derna för arbets skador och 
av kostnaderna för att förebygga arbetsskador. Om en sådan 
in ventering görs i form av årligen återkommande statistik 
blir det också möj ligt att följa utvecklingen på olika områ-
den och därmed få bättre underlag för analyser.

Förbättra det förebyggande arbetet
Antalet arbetsskador har minskat men denna minskning 
verkar ha avstannat. Omfattningen av arbetsskador är min-
dre än i många andra länder men nivån är fortfarande hög. 
Många drab bas av arbetsskador i Sverige. Antalet dödsfall i 
arbetslivet har minskat markant under lång tid men har slu-
tat sjunka sedan några år tillbaka. EU har som mål att an-
talet arbetsskador ska minska med 25 procent mellan 2007 
och 2012. Frågan är om Sverige kommer att kunna bidra till 
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att detta mål uppnås inom EU eller om vi måste förlita oss 
på att nedgången blir större än 25 procent i andra länder för 
att det gemensamma målet ska kunna uppnås.

Det fi nns anledning att granska och vidareutveckla det 
förebyggande arbetet på olika sätt. De svenska satsningar-
na på bättre arbetsmiljö är omfattande i ett internationellt 
perspektiv, men det fi nns ingen systematisk utvärdering av 
dessa insatser.5 Vi ska komma ihåg att kostna derna för detta 
arbete är små jämfört med kostnaderna för arbetsskadorna. 
Det arbete som nu bedrivs täcker i praktiken endast en liten 
del av alla arbetsplatser och den tillsyn som sker skulle kun-
na var mer omfattande. Det är i detta sammanhang oroande 
att antalet inspektio ner minskar. Det behövs fl er, inte färre, 
resurser till arbetsinspektioner. 

Det som behövs är kanske inte bara insatser som förbätt-
rar den fysiska/tekniska arbetsmiljön. Det behövs också ett 
ökat säkerhetstänkande där anställda och arbetsledning ak-
tivt arbetar för ett säkrare arbetsliv.6 Ett ökat beaktande av 
psykosociala faktorer kan också vara ett viktigt led i arbe-
tet.

Inte minst behövs mer forskning om olika risker i arbets-
livet och effekter av olika åtgärder för att förebygga arbets-
skador. Viktigt är i detta sammanhang också översikter av 
internationell forskning, och råd baserade på sådana över-
sikter. Sådan kunskap kan också bidra till bättre underlag 
för att snabba upp besluten vad gäller ersättning.

Snabbare behandling – snabbare till rehabilitering
Av vår redovisning, och av olika studier, framgår att ett stort 
problem är att det tar lång tid att besluta om ersättning och 
också om rehabilitering – inte minst att gå från medicinsk 
till arbets rehabilitering. Det kan ta lång tid innan en hän-
delse blir godkänd som arbetsolycksfall och framför allt tar 
det ofta mycket lång tid innan det bestäms om en sjukdom 
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är att betrakta som en arbetssjukdom eller inte. En sådan 
tidsfördröjning kan försvåra rehabiliteringen.

Vi tror att det är lättare att introducera en snabbare be-
handling om arbetsskade ärendena samlas på färre ställen än 
vad som nu är fallet. Men även om så inte sker är det vik-
tigt att system för snabbare handläggning introduceras. Det 
kan till exempel vara fråga om system där någon handläg-
gare följer ett visst ärende under hela dess tid – fram till att 
beslut om ersättning fattats, men även efter att beslut fattas i 
rehabiliteringsfasen. En annan me tod kan vara att ha väck-
arklockor när ärenden passerar vissa tidsgränser som ger en 
signal som betyder att ärendet måste ges förtur. Det har vid-
tagits en hel del åtgärder av Försäkrings kassan under senare 
år men mer återstår att göra.7

Ökade kunskaper
Vi har på många olika ställen pekat på behovet av mer kun-
skaper på arbetsmiljöområdet. Det behövs olika typer av 
kunskap. Det behövs inte minst forskning om grundläggan-
de samband på området. Vilka faktorer påverkar uppkoms-
ten av arbetsskador? Vilka effekter har olika utformningar 
av arbetsskadeförsäkringen på omfattningen av antalet ar-
betsskador? Vilka effekter har olika regler och insatser för 
att se till att dessa regler efterlevs? Vad är effekterna av olika 
typer av rehabilitering och olika sätt att organisera rehabi-
literingen? Hur är sambandet mellan arbetsmiljö och  före-
komsten av olika sjukdomar och antalet dödsfall i befolk-
ningen? Det är några frågor som det är viktigt att det be-
drivs forskning om.

Det behövs inte bara forskning utan också regelbunden 
uppföljning av de olika åtgärderna. Det gäller såväl olika ty-
per av kontantstöd som andra åtgärder. Hur går det för dem 
som anmäler en arbetsskada, ansöker om livränta eller blir 
beviljad livränta? Vad blir resul tatet för arbetsmiljön av in-
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spektioner och anmälningar? Hur går det för dem som ge-
nomgår medicinsk rehabilitering eller arbetsrehabi li tering?

Bra forskning, utredningar och uppföljningar kräver bra 
statistik. Vi har i denna skrift på olika ställen lyft fram pro-
blem med statistiken. Vi vill här på nytt understryka hur 
viktigt det är att det fi nns en väl fungerande regelbunden 
statistik, lämplig som underlag för forskning och utredning, 
och från vilken det också regelbundet publiceras informa-
tion på ett lättillgängligt sätt för den intresserade allmän-
heten.

Noter
1 Mellan 1902 och 1916 hade Sverige ett totalt arbetsgivarinträde för arbets-

olycksfall. Ett problem var att en del företag gick i konkurs och inte kunde 

betala. 

2 Se Riksrevisionen (2007).

3 Se Beatson och Coleman (1997) som bygger på en undersökning från 

Nordiska ministerrådet avseende 1991. Talen är 3,8 procent för Danmark, 

3,1 procent för Finland och 6,0 procent för Norge. Flera kostnadsposter in-

går inte i underlaget för beräkningarna. Undersökningar för Danmark och 

Finland avseende 1992 ger något högre tal, 4,3 respektive 5,5 procent.

4 Commission of European Communities (2007), Impact Assessment, s. 5.

5 Se Tåhlin (2001a) samt efterföljande debattinlägg i samma tidskrift; von 

Otter (2001), Johansson och Mellander (2001) och Tåhlin (2001b).

6 Se Törner (2008) för en översikt av forskning om säkerhetsklimat och dess 

betydelse för säkerheten i arbetet. 

7 Se Riksrevisionen (2007).
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Sammanfattning av förslagen 
till åtgärder 

1. En ny arbetsskadeförsäkring
 • En enhetlig försäkring – slå samman social- och av-

talsförsäkringarna
 • Arbetsskadeförsäkringen ska vara en primär försäk-

ring – även kostnaderna för sjukskrivning och sjuker-
sättning till följd av arbetsskador ska ingå

 • Inkludera även kostnader för medicinsk behandling 
och rehabilitering i försäkringen

 • Inkludera även kostnaderna för arbetsrehabilitering i 
försäkringen

 • Försäkringen ska vara en självständig försäkring, inte 
en del av statsbudgeten

 • Differentiera avgifterna efter riskerna
 • Utred organisationsformen
2. Statistik över kostnaderna för arbetsskadorna
 • Genomför en utredning av de totala kostnaderna för 

arbetsskadorna
 • Gör en regelbunden statistik för denna typ av kostna-

der
3. Förbättra det förebyggande arbetet
 • Utred och utvärdera de olika typerna av förebyggande 

åtgärder: regler, uppföljningar, inspektioner
4. Förbättra rehabiliteringen
 • Påskynda starten av rehabiliteringen
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5. Ökade kunskaper
 • Mer forskning om samband och effekter av olika åt-

gärder
 • Regelbunden uppföljning av olika insatser
 • Bättre statistik för forskning, utredning, uppföljning 

och information för allmänheten
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Appendix: tabeller
Tabell A4.4a. Andel (%) som svarat ”ja” på angiven fråga om förebyggande 
arbetsmiljöarbete.

Frågor om systematiskt miljöarbete (SAM) 2003
Deltar skyddsombudet mycket eller ganska mycket i det systematis-
ka arbets miljöarbetet (SAM)? 

Manligt skyddsombud 51 

Kvinnligt skyddsombud 48 

Har en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall på arbets-
platsen gjorts eller pågår arbete med detta?

Manlig chef med arbetsmiljöuppgift 76 

Kvinnlig chef med arbetsmiljöuppgift 82 

Manligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 84 

Kvinnligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 83 

Frågor till de arbetsplatser som har gjort riskbedömningar
Åtgärdsarbete
De risker man fann för ohälsa och olycksfall har åtgärdats eller 
arbete pågår med detta

Manlig chef med arbetsmiljöuppgift 87 

Kvinnlig chef med arbetsmiljöuppgift 81 

Manligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 87 

Kvinnligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 76 

Man fann inga risker som krävde åtgärder

Manlig chef med arbetsmiljöuppgift 8 

Kvinnlig chef med arbetsmiljöuppgift 12 

Manligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 4 

Kvinnligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 9 

Handlingsplan
En handlingsplan för de risker som inte åtgärdades direkt har 
upprättats

Manlig chef med arbetsmiljöuppgift 58 

Kvinnlig chef med arbetsmiljöuppgift 57 

Manligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 68 

Kvinnligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 65 

Inga risker återstod att åtgärda

Manlig chef med arbetsmiljöuppgift 25 

Kvinnlig chef med arbetsmiljöuppgift 24 

Manligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 10 

Kvinnligt skyddsombud eller ledamot i arbetsmiljökommitté 12 

Källa: Arbetsmiljön 2003.
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Tabell A8.2a. Utbetalningar av egenlivränta från LAF, årsbelopp i 1 000-tal 
kronor i 2006 års priser.

År Män 
20–64 år

Kvinnor
 20–64 år

Män
 65– år

Kvinnor 
65– år

1999 2 445 887 1 640 316 81 617 112 758

2000 2 437 992 1 627 245 85 418 114 457

2001 2 426 793 1 594 132 87 693 117 928

2002 2 460 191 1 607 314 88 881 117 903

2003 2 514 251 1 655 541 90 204 128 731

2004 2 544 192 1 667 579 89 347 128 353

2005 2 513 195 1 649 287 86 442 125 566

2006 2 405 994 1 531 404 68 869 101 577

2007 2 296 851 1 440 135 579 –

Källa: Försäkringskassans statistik.

Tabell A8.2b. Utbetalningar av egenlivränta från YFL, årsbelopp i 1 000-tal 
kronor i 2006 års priser.

År Män 
20–64 år

Kvinnor
 20–64 år

Män
 65– år

Kvinnor
 65– år

1999 346 408 54 494 490 595 50 380

2000 321 221 51 123 474 716 49 170

2001 294 268 47 722 449 239 46 487

2002 271 468 46 428 438 863 47 544

2003 251 328 42 103 425 045 44 375

2004 233 781 39 973 416 449 43 823

2005 210 659 37 427 400 658 41 565

2006 187 097 34 521 381 907 39 920

2007 162 597 31 237 363 762 38 341

Källa: Försäkringskassans statistik.
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Ordlista
AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring.

AGS Avtalsgruppsjukförsäkring. Gäller privatanställda arbetare.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring. Gäller anställda i kommuner och 
landsting.

ILO International Labour Organization.

LAF Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

PSA Avtal om ersättning vid personskada. Gäller statligt anställda.

SGI Sjukpenninggrundande inkomst.

TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller privatanställda 
och egenföreta gare.

TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller anställda i kom-
muner och landsting.

TFY Trygghetsförsäkring vid yrkesskada.

TGL Tjänstegrupplivförsäkring.

YFL Lag (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.
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ILO-förteckningen över sjukdomar som medför rätt till 
ersättning 
Yrkessjukdomar Arbete som medför exponering

Pneumokonioser orsakade av 
fi brosframkal lande mineral partiklar (si-
likos, antrakosili kos, asbestos) och si-
likotuberkulos förutsatt att silikos i vä-
sentlig grad orsakat arbetsoför mågan 
eller döden.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar i andningsorganen orsaka-
de av hårdmetall damm.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar i andningsorganen orsaka-
de av damm av bomull (byssinos), lin, 
hampa eller sisal.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Astma orsakad av sensibiliserande 
eller irrite rande ämnen som kan ge 
dessa effekter och som förekommer i 
arbetsprocessen.1

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Extrinsic allergisk alveolit och sviter 
därav orsakade av inandning av orga-
niska dammpar tiklar (enligt bestäm-
melser i landets lagstiftning).

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av beryllium eller 
gif tiga före ningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av kadmium eller 
gif tiga före ningar därav. 

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av fosfor eller gif-
tiga föreningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av krom eller gif-
tiga föreningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av mangan eller 
giftiga före ningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av arsenik eller 
giftiga föreningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av kvicksilver el-
ler gif tiga före ningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga 
före ningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av fl uor eller gif-
tiga föreningar därav.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av koldisulfi d. Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av toxiska 
halogenderi vat av alifa tiska eller aro-
matiska kolväten.

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

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av giftiga amino- 
och nitroderivat av bensen eller dess 
homologer. 

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av nitroglycerin 
eller andra estrar av salpetersyra. 

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av alkoholer, gly-
koler eller ketoner.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av kvävande ga-
ser: kolmo noxid, cyanväte eller toxiska 
före ningar därav, svavelväte. 

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Hörselnedsättning orsakad av buller.2 Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av vibrationer 
(rubb ningar i muskler, senor, ben, le-
der, perifera blodkärl eller perifera ner-
ver).3

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av arbete i kom-
primerad luft.

Allt arbete där arbetstagaren blir 
utsatt för denna risk.

Sjukdomar orsakade av joniserande 
strålning.

Allt arbete som medför exponering 
av jonise rande strålning.

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

Allt arbete som medför exponering 
för den aktuella risken.

Primär hudcancer orsakad av tjära, 
beck, mineralolja, antracen eller för-
eningar, produk ter eller rester av dessa 
substanser.

Allt arbete som medför exponering 
för den aktuella risken.

Lungcancer eller mesoteliom orsakade 
av asbest.

Allt arbete som medför exponering 
för den aktuella risken.

Infektions- eller parasitsjukdomar för-
värvade i yrkesarbete som medför sär-
skilt stor risk för smitta.

a) Hälsovårds- och laboratorie-
arbete.
b) Veterinärarbete.
c) Hantering av djur, djurkroppar, 
delar av djurkropp och handelsva-
ror som kan ha blivit kontamine-
rade av djur, djurkroppar eller de lar 
av djur kroppar.
d) Annat arbete som medför sär-
skilt stor risk för kontaminering

1  Även astma orsakad av ”sjuka hus” omfattas, men inte andra sjukdomar 

orsakade därav.

2 Omfattar även tinnitus och/eller hyperacusi (ljudkänslighet) utan samtidig 

hörselnedsättning.

3 Omfattar även karpaltunnelsyndrom som orsakats av vibrationer.
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