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Sammanfattning 
Skadestånd för inkomstförlust enligt SkL 5 kap. 5 § 1 st. 2 p. uppdelas i två 
olika poster, en som avser förfluten tid i förhållande till prövningen och en 
som avser framtiden. Min uppsats behandlar den problematik som kan 
uppstå vad gäller beräkningen av den framtida inkomstförlusten.  
 
Det inkomstbortfall som ersätts definieras i andra stycket i den ovan nämnda 
bestämmelsen och utgörs av skillnaden mellan den inkomst som den 
skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han inte hade skadats, och den 
inkomst som han trots skadan kan antas komma att uppbära. Differensen 
mellan de två olika leden utgör sålunda den ersättningsgilla 
inkomstförlusten.  
 
I min uppsats utreder jag hur beräkningen av ersättning för framtida 
inkomstförlust sker. En viktigt förutsättning för att ersättning skall utgå är 
att den skadelidande kan visa att den ersättningsgilla skadan, även efter 
tidpunkten för prövningen, kommer att leda till förlust av inkomst. 
Dessutom uppställs naturligtvis krav på adekvat kausalitet mellan skadan 
och den framtida inkomstförlusten. 
 
Förvärvsarbetade den skadelidande vid tidpunkten för skadan kan 
domstolen, vid bedömningen av den framtida inkomstförlusten, ofta ta 
utgångspunkt i den inkomst den skadade uppbar vid tidpunkten för skadan 
och därtill lägga faktorer som den normala löneutvecklingen inom den 
skadelidandes yrke, utsikter till befordran och ökade inkomster på grund av 
övergång till annat arbete. 
 
Något besvärligare är det att beräkna barns framtida inkomstförlust. Ofta 
kan det vara ytterst svårt att t.ex. bedöma vilket yrke den skadelidande 
skulle ägnat sig åt om han eller hon inte skadats. I svåra fall, särskilt i 
allvarligare skadefall, väntar man därför med den slutliga prövningen tills 
den skadelidande uppnått en sådan ålder att bedömningen av de framtida 
förhållandena kan göras med en viss säkerhet. I avvaktan på det slutliga 
skadeståndet utbetalas en s.k. vänteersättning.  
 
Så snart ersättningen är bestämt till ett visst belopp uppkommer frågan i 
vilken form ersättningen skall utgå. Enligt SkL 5 kap. 4 § kan ersättning för 
framtida inkomstförlust betalas ut i form av livränta eller engångsbelopp 
eller som livränta jämte engångsbelopp. Är ersättningen av väsentlig 
betydelse för den skadelidandes försörjning skall den utgå som livränta om 
det inte finns särskilda skäl som talar däremot. Fördelen med engångsbelopp 
är att ersättningsfrågan en gång för alla kan avklaras. Den skadelidande 
kommer inte under en längre period vara beroende av den 
skadeståndsskyldiges betalningsvilja och betalningsförmåga. Samtidigt bör 
det framhållas att utbetalning av livränta ofta bättre tillgodoser den 
skadelidandes kontinuerliga försörjning. Ersättning i form av livränta 
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utbetalas i de flesta fall månadsvis, vilket många gånger kan vara 
fördelaktigare för att trygga försörjningen på lång sikt.  
 
Ändras de förhållanden som låg till grund för ersättningen väsentligt kan 
ersättningsfrågan i efterhand omprövas i enlighet med SkL 5 kap. 5 §. 
Möjligheten till omprövning är avsedd att användas med stor restriktivitet 
och är tänkt som en slags säkerhetsventil i de fall utvecklingen blivit en helt 
annan än vad som förutsågs vid den ursprungliga prövningen.  
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Förord 
Med den här uppsatsen avslutar jag mina studier vid Juridiska fakulteten i 
Lund. Min innerliga förhoppning är dock att detta inte innebär slutet för 
mina akademiska studier eller för den delen det livslånga inhämtandet av 
kunskap.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Eva Lindell-Frantz som 
kommit med värdefulla synpunkter. Jag vill dessutom tacka Johan Pieplow 
på IF försäkringar och Lars Henriksson och Ingegärd Öhlund på 
Trafikskadenämnden som varit behjälpliga med försäkringsinternt material 
och cirkulärreferat. Sist vill jag även tacka jur.stud. Caroline Sjögren som 
korrekturläst mitt material. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion till ämnet 
Efter att ha läst två artiklar i Dagens nyheter väcktes mitt intresse för frågor 
kring ersättning för framtida inkomstförlust. 1 I artiklarna hävdades att barns 
rätt till skadestånd för framtida inkomstförlust bedömdes utifrån 
föräldrarnas ekonomiska och sociala status. Ju högre lön föräldrarna hade 
desto högre ersättning ansåg artikelförfattarna att barnet erhöll. Slutsatsen 
var att ett skadelidande barn till lågavlönade eller arbetslösa föräldrar skulle 
få en mycket liten ersättning för den framtida inkomstförlusten. Jag fann 
problematiken mycket intressant och ville närmare undersöka hur 
skadestånd för framtida inkomstförlust faktiskt bestäms. Är det verkligen så 
att hänsyn tas till föräldrarnas ekonomiska och sociala status? 
 
Ersättning för inkomstförlust utgör en av ersättningsposterna för 
personskada i SkL 5 kap 1 §. Med inkomstförlust avses främst förlust av 
lön, men även förlust av överskottstillägg, risktillägg, traktamenten och 
dylikt faller inom begreppet i den mån tilläggen kan betraktas som 
lönetillskott.2  
 
Tanken är att ersättningen skall försätta den skadelidande i samma 
ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Beräkningen görs 
utifrån den så kallade differensmetoden. Ersättningen utgör skillnaden 
mellan den inkomst den skadelidande hade uppburit om skadan inte inträffat 
och den inkomst den skadelidande har uppburit eller kan beräknas uppbära 
trots skadan.3  
 
I den praktiska skaderegleringen delas ersättningen upp i två poster. 
Ersättning för redan liden förlust (inkomstförlust i förfluten tid) och 
framtida inkomstförlust ersätts för sig. Beräkningen av inkomstförlust för 
förfluten tid görs genom en jämförelse mellan vad den skadelidande borde 
ha haft för inkomst om skadan inte inträffat och den inkomst som han under 
den förflutna tiden de facto uppnått eller borde ha kunnat uppnå. 
Uträkningen torde, i de flesta fall, inte vålla några problem med tanke på att 
det ofta finns klara uppgifter över vilken inkomst den skadelidande skulle 
har uppnått om han kunnat utnyttja hela sin arbetskapacitet. När det gäller 
framtida förhållanden kommer ersättningen beräknas utifrån antaganden om 
den skadelidandes framtida inkomstmöjligheter som oskadad. Denna 
framtidsbedömning är i de flesta fall mer komplicerad än den bedömning 
som görs vid beräkning av ersättning för förfluten tid. Vid prövningen av 
                                                 
1 ”Betyg kan påverka skadestånd”  och ”Ändra reglerna vid skadestånd till barn”, Dagens 
Nyheter 2001-04-07 och 2001-04-08. 
2 SOU1995:33 s 73. 
3 Bengtsson/Stömbäck, s 152f, SkL 5 kap 1 § 2 st. 
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inkomstförlust i framtiden finns det, till skillnad från vid beräkningen av 
förlust i förfluten tid, inga konkreta siffror att basera underlaget på.4  
 
För barn och ungdomar uppstår det, vid beräkningen av ersättning för 
framtida inkomstförlust, särskilda komplikationer eftersom det inte finns 
några säkra uppgifter om vilket yrke och vilken inkomst de skulle ha haft 
om de inte skadats.  
 

1.2 Syfte och problemställningar 
Syftet med uppsatsen är att närmare analysera problematiken kring 
ersättning för framtida inkomstförlust. Jag tar min utgångspunkt i SkL 5 
kap. 1 § och ser närmare på beräkningen av ersättningen. 
 
Min ambition är att under arbetets gång besvara följande frågeställningar: 
 

  Hur beräknas ersättningen för framtida inkomstförlust? 
  Hur avgörs fall där den skadelidande inte förvärvsarbetade vid 

skadetillfället (barn, studerande, arbetslösa, hushållsarbetande etc.).  
  Hur avgörs fall där den skadelidande visar arbetsovilja? 
 

1.3 Avgränsningar 
Jag har valt att begränsa min framställning till att endast omfatta ersättning 
för framtida inkomstförlust såsom den kommer till uttryck i SkL 5 kap. 1 §. 
Jag avgränsar mig således till de situationer som SkL 5 kap. 1 § omfattar. 
 
För att utreda mina frågeställningar fullständigt kommer ett avsnitt ägnas åt 
den avräkning som enligt SkL 5 kap. 3 § görs vid bestämmandet av 
skadeståndet.  
 
Fokus ligger på ersättning för inkomstförlust som sådan men även förlust av 
framtida pension kommer kort att beröras. Anledningen är att förlust av 
inkomst i de flesta fall även medför förlust av framtida pension.5
 
Enskilda bestämmelser i såväl offentliga som privata försäkringar faller till 
stor del utanför mitt arbete. Att även behandla den typen av problematik 
skulle vara allt för utrymmeskrävande och lämpar sig bättre i en egen 
uppsats. Däremot kommer Trafikskadenämndens cirkulärreferat till stor 
användning med tanke på att trafikskadeersättningen beräknas enligt SkL 5 
kap.6 Offentliga försäkringar i övrigt berörs endast i liten utsträckning i 
samband med min redogörelse för reduktionsreglerna i SkL 5 kap. 3 §. 

                                                 
4 SOU 1973:51, s 260ff, SOU 1995:33, s 73 ff.  
5 IFU, Ersättning vid personskada, s. 202. 
6 Se TSL 9§ med hänvisning till SkL 5kap. 
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Privata försäkringar behandlas enbart till den del praxis eller bestämmelser 
från försäkringsbolagens sida berör något av relevans för besvarandet av 
mina frågeställningar.  
 
Vidare utelämnas skatterättsliga aspekter, främst med tanke på att jag inte 
besitter några djupare kunskaper i skatterätt, men även med tanke på att jag 
vill koncentrera min uppsats till att innefatta en mer djupgående analys av 
beräkningen av ersättningen för framtida inkomstförlust och vilka faktorer 
som inverkar vid mera tveksamma fall. Kort kan det dock vara värt att 
nämna att skadestånd för inkomstförlust beskattas i enlighet med normala 
bestämmelser för skatt på inkomst.7 Utgår ersättning i form av ett 
engångsbelopp avräknas däremot 40 % (dock högst 15 basbelopp) enligt IL 
11 kap 39 §.  
 
Någon komparativ jämförelse mellan olika rättssystem kommer inte göras. 
Inte heller kommer processuella frågor om t.ex. bevisbörda eller liknande att 
behandlas. Frågor av den karaktären kräver, för att ges rättvisa, större 
utrymme än vad jag skulle ha möjlighet att ge dem i den här 
framställningen.  
 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen bygger i stora delar på traditionell juridisk metod. Jag använder 
mig av doktrin, praxis och förarbeten. Framställningen kommer även till 
viss del att präglas av mina egna värderingar. Jag ansluter mig emellertid till 
den Benthamska separationsmetoden och skiljer klart mellan de lege lata 
och de lege ferenda.  
 
Bengtssons och Strömbäcks bok ”Skadeståndslagen En kommentar” 
behandlar ämnet tydligt och djupgående och är därför något av en 
huvudkälla i mitt arbete. Även Hellner har i sin bok ”Skadeståndsrätt” 
berört ersättningsberäkningen för framtida inkomstförlust, men i övrigt finns 
det inte mycket litteratur att tillgå. Viss information finns i äldre doktrin 
men jag intar en något försiktig ställning vid användandet av de källorna 
med tanke på att rättsläget nu inte helt är detsamma. Praxis från Högsta 
domstolen är tämligen mager, i vart fall från tiden efter nuvarande 
Skadeståndslagens tillkomst. De fall som berör mitt ämne refereras och 
analyseras i min framställning. Även förarbetena till SkL används tämligen 
flitigt mot bakgrund av att ämnet utförligt diskuterats där.  
 
Förutom de klassiska juridiska hjälpmedlen använder jag mig av 
Trafikskadenämndens avgöranden, s.k. cirkulärreferat, och även 
försäkringsbranschens utbildningsinstituts publikation ”Ersättning vid 
personskada”.8  Trafikskadenämndens cirkulärreferat är intressanta mot 

                                                 
7 Bengtsson/Strömbäck, s 170. 
8 Utbildningsinstitutet förkortas IFU. IFU förlag är ett marknadsområde inom Financial 
Education.  
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bakgrund av att nämnden tillämpar SkL 5 kap.9 Visserligen kan referaten 
naturligtvis inte tillmätas samma värde som ett avgörande från Högsta 
domstolen men med tanke på den expertis nämnden besitter torde man med 
god behållning kunna tillgodogöra sig Trafikskadenämndens avgöranden. 
Publikationen ”Ersättning vid personskada” innehåller ett separat avsnitt om 
inkomstförlust och är därför av  intresse för min framställning. Skriften ges 
ut två gånger per år. Den upplaga jag använder mig av är från våren 2004 
men fram till idag har, vad gäller avsnittet om inkomstförlust, inga 
ändringar skett.  
 
Analys och egna kommentarer görs till viss del löpande i texten, men ges 
störst utrymme i ett separat avsnitt i slutet av varje kapitel.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds, i kapitel två, med en beskrivning av de generella 
beräkningsgrunderna. Här berörs vad som innefattas i begreppet 
inkomstförlust, i vilken mån hänsyn tas till andra omständigheter än rent 
medicinska, hur avräkning  sker mot andra förmåner som utgår på grund av 
skadan och hur kravet på adekvat kausalitet upprätthålls.  
 
I kapitel tre, fyra och fem går jag närmare in på vilka faktorer som påverkar 
domstolens bedömning beroende på om den skadelidande är arbetstagare, 
arbetslös, barn, ungdom, företagare, om den skadelidande arbetar i hemmet 
osv. I kapitel tre utreds anställdas och arbetslösas framtida inkomstförlust, i 
kapitel fyra barns, ungdomars och studenters framtida inkomstförlust och i 
kapitel fem ersättning för framtida inkomstförlust vid arbete utanför 
anställning.  
 
I kapitel sex redogör jag för i vilken form skadeståndet skall utbetalas.  
Uppsatsen avslutas i kapitel sju där omprövningsproblematiken kort berörs.  
Att i min framställning även innefatta en beskrivning av i vilken form 
skadeståndet skall utbetalas och i vilken mån ersättningsfrågan kan 
omprövas anser jag skapa en ökad förståelse för prövningen av ersättningen 
för framtida inkomstförlust.  
 
I övrigt åtföljs varje kapitel av en sammanfattande analys och till viss del 
mina egna kommentarer och reflektioner.  
 

1.6 Några centrala begrepp 
För att ge ökad förståelse för ämnet och även för min uppsats vill jag kort 
beskriva innebörden av några centrala begrepp. Löpande, i hela min 
framställning berör jag två olika former av invaliditet, dels medicinsk 

                                                 
9 Se TSL 9 § med hänvisning till SkL 5 kap.  
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invaliditet dels ekonomisk invaliditet. Den medicinska invaliditeten 
motsvarar skadans medicinska invaliditetsgrad, sålunda den medicinska 
sakkunskapens gradering av skadan utifrån graden av inverkan på den 
mänskliga prestationsförmågan. Ekonomisk invaliditet motsvarar istället 
skadans ekonomiska konsekvenser i det enskilda fallet. Vid beräkningen tas 
hänsyn till en mängd individuella omständigheter, däribland den medicinska 
invaliditeten.10  
 
I samband med bland annat min redogörelse för fördelar och nackdelar med 
olika ersättningsformer, men även i kapitel två där jag utreder de generella 
beräkningsgrunderna använder jag mig av termen ersättningsneuros. 
Propositionen definierar begreppet som ”en olämplig fixering hos den 
skadelidande vid ersättningsfrågan som kan leda till att skadan förvärras”. 
Förmodligen framgår detta av samanhanget där begreppet används men den 
förklaring departementschefen avgivit anser jag ändå vara värd att nämna.  
 
Slutligen vill jag ta upp begreppet vänteersättning. Visserligen har ordet 
som sådant inte någon större betydelse för min framställning men tål att 
förklaras, om inte annat för att undvika onödig huvudbry. Vänteersättning är 
en tidsbestämd ersättning, t.ex. i form av livränta, som utbetalas i de fall 
domstolen beslutar att avvakta med att bestämma det slutliga skadeståndet. 
Utbetalning av vänteersättning blir ofta aktuellt när den skadelidande 
drabbas av skada som väldigt ung. Då vill domstolen i de flesta fall vänta 
med att slutligt avgöra ersättningsfrågan.11

 

                                                 
10 SOU 1995:33, s. 74f. 
11 Prop. 1975:12, s. 107. 
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2 Generella 
beräkningsgrundsatser 

 

2.1 Brytpunkten mellan inkomstförlust i 
förfluten tid och framtida 
inkomstförlust 

Vid beräkning av inkomstförlust delas ersättningen i normala fall upp i två 
poster, en som avser förfluten tid i förhållande till skadeståndsprövningen 
och en som avser framtiden. Vid beräkningen av inkomstförlust i förfluten 
tid begagnas en konkret beräkning av den faktiska förlusten medan det vid 
beräkning av den väntade inkomstförlusten krävs en abstrakt och mer 
skönsmässig beräkning.12   
 
Vad som räknas till vilken post beror på när skaderegleringen eller 
domstolsprövningen sker. Lämpligast är dock att brytpunkten inte ligger allt 
för nära skadetillfället eftersom konsekvenserna av en skada lättast och på 
mest korrekt vis kan bedömas sedan viss tid förflutit. På så sätt underlättas 
beräkningen av den framtida inkomstförlusten. Naturligtvis finns det 
möjlighet till omprövning enligt SkL 5 kap. 5 § men med tanke på de 
kostnader en domstolsprövning för med sig är detta inget alternativ som bör 
användas allt för frekvent.13  
 
Värt att nämna här är Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämndens avgörande 
i RFS B4:1986:1. Fallet gällde frågan om tidpunkt för beräkning av 
vänteersättning vid ekonomisk invaliditet. Beviljat beslut om 
invaliditetsersättning lämnades den 4 april 1984 men eftersom rätten till 
invaliditetskapital ansågs ha inträtt redan den 1 december 1983 hade 
käranden från och med sistnämnda dag fått utbetalt så kallad 
vänteersättning. Käranden, som råkade ut för ett olycksfall 1977, yrkade 
dock vänteersättning hos försäkringsbolaget från tidigare tidpunkt än den 1 
december 1983. Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden uttalade att 
bestående nedsättning av arbetsförmågan inte kan anses vara för handen så 
länge den skadelidande rehabiliteras. Eftersom käranden rehabiliterades 
fram tills den 1 december 1983 då läkarna konstaterade att det inte längre 
var möjligt att rehabilitera käranden ansågs ingen skyldighet föreligga för 
bolaget att utbetala vänteersättning. Fallet visar på att man väntat med att 
bestämma slutgiltig invaliditetsersättning till dess rehabiliteringen var 
avslutad och en bestående arbetsoförmåga kunnat konstateras.  
 

                                                 
12 Hellner, Johansson, s. 382. 
13 Roos, s. 145f. 
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I de fall man avvaktar med att bestämma den slutgiltiga ersättningen bör den 
skadelidande tillerkännas en tidsbestämd ersättning, t.ex. livränta som får 
gälla ett visst antal år.14

 
Inom personskaderätten finns det däremot även ett starkt intresse av att 
avgöra skadeståndsfrågan skyndsamt. Detta för att motverka s.k. 
ersättningsneuroser och annan allt för intensiv fixering av ersättningsfrågan 
som kan leda till att skadan förvärras.15 Att det vid avvaktan med att 
bestämma den slutgiltiga ersättningen utgår tidsbestämd ersättning 
motverkar uppkomsten av ersättningsneuroser och liknande tillstånd.16

Enligt förarbetena kan det dock i undantagsfall finnas anledning att utan att 
avvakta den framtida utvecklingen, fastställa skadeståndet. I särskilt 
komplicerade fall där bedömningen, oavsett när den sker, måste bygga på 
mycket vaga antaganden kan det vara lämpligt att genast fastställa ett 
skadestånd.17  
 
Tidigare delades ersättningen upp utifrån akut sjukdomstid och 
invaliditetstid. När ett invaliditetstillstånd inträtt före skadeståndets 
fastställande förekom det att invaliditetsersättningen i sin helhet bestämdes i 
enlighet med de skönsmässiga normer som tillämpas för beräkning av 
framtida inkomstförlust. Detta trots att ersättningen till viss del hänförde sig 
till tiden före prövningen. Numera bestäms dock ersättning för förfluten tid i 
förhållande till prövningen med hänsyn till den faktiska inkomstförlusten. 
Departementschefen motiverar ändringen mot bakgrund av att ”det inte är 
lämpligt med en abstrakt bedömning när faktiskt underlag finns att tillgå”. 
Principen tillämpas således även om ett bestående invaliditetstillstånd inträtt 
före ersättningsprövningen.18 Detta innebär vidare att posten framtida 
inkomstförlust kan komma att innefatta inte bara inkomstförlust under den 
tid då invaliditeten är bestående utan också inkomstförlust som kan 
uppkomma under tiden fram tills invaliditeten inträffar. Det senare torde 
dock inte uppkomma rent praktiskt med tanke på lämpligheten i att avvakta 
med prövningen av den slutgiltiga ersättningen till dess att det har kunnat 
konstateras om invaliditetstillståndet är av stadigvarande natur.19  
 
Att bestämma ersättningen utifrån skilda poster där ersättningen för 
förfluten tid avser den individuella och faktiska förlusten medför en stor 
fördel för den ersättningsskyldige. Faran att den skadelidande söker fördröja 
den slutliga invaliditetsprövningen genom upprepade rättegångar där 
ersättning för förfluten tid yrkas torde bli avsevärt mindre. Nu bestäms 
genom en fastställelsetalan det skadestånd, t.ex. i form av livränta, som den 
ersättningsskyldige skall utge för framtiden.20

 

                                                 
14 Prop. 1975:12, s. 107. 
15 Prop. 1975:12, s. 107f. 
16 Lech, s. 151. 
17 Prop. 1975:12, s. 108. 
18 Prop. 1975:12, s. 102ff.  
19 Prop. 1975:12, s. 148f.  
20 Lech, SvJt 1968, s. 433ff. 
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Uppdelningen mellan ersättning för förfluten tid och ersättning för 
framtiden medför inte att domstolen skulle vara förhindrad att låta samma 
principer vägleda prövningen av de båda posterna när detta är lämpligt. 
Visar det sig t.ex. att den skadelidande visat arbetsovilja och i större 
utsträckning bort bidra till sin försörjning finns det anledning att reducera 
ersättningen för förfluten tid. Samtidigt kan förhållandet också påverka 
beräkningen av ersättning för framtida inkomstförlust. Justering av den 
faktiska förlusten kan alltså göras i de fall man, hos den skadelidande, kan 
konstatera underlåtenhet att begränsa skadan. På samma sätt låter man 
antaganden om liknande underlåtenhet påverka prövningen av ersättning för 
framtiden.21  
 

2.2 Ersättningsgill inkomstförlust 
 

2.2.1 Allmänt 
I SkL 5 kap. 1 § 2 st. anges närmare hur ersättningen för inkomstförlust 
skall bestämmas. Förlorad inkomst skall enligt bestämmelsen beräknas efter 
en jämförelse mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat 
uppbära om han inte hade skadats och den inkomst som han har uppnått 
eller kan antas komma att uppnå i sitt skadade skick. Denna s.k. 
differensmetod används för att beräkna såväl inkomstförlust i förfluten tid 
som framtida inkomstförlust. 
 
Ersättningen baseras på ett inkomstunderlag. Inkomstunderlaget är tänkt att 
motsvara en inkomst som den skadelidande hade uppburit om skadan inte 
inträffat. Underlaget korresponderar därmed med den första parametern 
enligt differensmetoden. Den andra parametern utgör inkomsten trots 
skadan. Skillnaden mellan de två framräknade beloppen utgör en 
ersättningsgill inkomstförlust enligt SkL 5 kap. 2 st.22  
 
Ersättning för inkomstförlust omfattar enbart ersättning för förlorad 
inkomst. Med förlorad inkomst förstås först och främst bortfall av lön. 
Förutom förlust av lön omfattas även förlust av olika slags tillägg, vilka 
ingår i ersättningen för arbetsprestationen. Det kan röra sig om t.ex. 
övertidstillägg, risktillägg, traktamenten, reseersättning och liknande 
förmåner.23  
  
Kostnader ersätts inte som inkomstförlust även om de skulle ha ett faktiskt 
samband med den skadelidandes förvärvsverksamhet. Inte heller ersätts här 

                                                 
21 SOU 1973:51, s. 152. 
22 Bengtsson, Strömbäck, s. 155f.  
23 SOU 1995:33,s. 73.  
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skador av ideell natur. Istället får den typen av skador ersättas enligt SkL 5 
kap. 1 § 1st. 1p. (kostnader) respektive 5 kap. 1 § 1st. 3 p. (ideella skador).24  
Hänsyn tas dock till vissa förluster som inte avser inkomst i egentlig 
mening, t.ex. förlust av semester. Förlust av semester är något som hänförs 
till inkomstförlust i förfluten tid (förlusten är vid prövningen redan ett 
faktum) varför jag inte närmare berör problematiken kring detta. 
Förlust av fritid ersätts emellertid inte som inkomstförlust utan som ideell 
skada i enlighet med SkL 5 kap. 1 § 1 st. 3 p.25   
 
Hur hushållsarbete och eget företagande skall värderas och beräknas 
behandlar jag ingående i kap fem och går därför inte in på de spörsmålen 
här.  
 

2.2.2 Tillägg 
Avgörande för om förlust av ett tillägg ersätts är om tillägget kan betraktas 
som lönetillskott eller om det endast har till syfte att täcka merkostnader vid 
t.ex. en tjänsteresa. Betraktas tillägget som ett lönetillskott ersätts förlusten i 
enlighet med bestämmelserna om ersättning för inkomstförlust medan 
tillägg som endast är avsett att täcka kostnader inte anses vara förlust av 
inkomst.26  
 
Skadeståndskommittén anför att när det gäller ersättningar som har 
karaktären av traktamente eller liknande, får det prövas om ersättningen 
uteslutande täcker kostnader eller om den till någon del kan betraktas som 
lönetillskott.27 I propositionen till SkL förordas en prövning ifall 
ersättningen uteslutande ”har till syfte” att täcka kostnader eller om den helt 
eller delvis är ett lönetillskott.28 Onekligen uttrycker sig 
Skadeståndskommittén och det föredragande statsrådet olika. Det 
föredragande statsrådets uttalande i propositionen får däremot uppfattas som 
ett avsiktligt ställningstagande av innebörd att det skall vara syftet med 
förmånen som avgör om den skall räknas in i inkomstunderlaget eller inte.29

 
I de allra flesta fall syftar skattefria tillägg, t.ex. traktamenten, enbart till att 
täcka kostnader medan skattepliktiga tillägg som den skadelidande skulle 
uppburit i större omfattning presumeras utgöra lönetillskott och räknas 
därmed med i inkomstunderlaget. Det är dock nödvändigt att inte dra allt för 
stora generella slutsatser utan noga utreda förhållandena i varje enskilt fall. I 
en enskild utredning kan det då visa sig att syftet med tillägget varit annat 
än vad de generella riktlinjerna ger vid handen.30  
 

                                                 
24 Prop 1975:12, s. 147. 
25 Prop 1975:12, s. 147. 
26 SOU 1973:51, s. 264. 
27 SOU 1973:51, s. 264. 
28 Prop. 1975:12, s. 147. 
29 Se HD:s domskäl i NJA 1985 s. 843. 
30 IFU, Ersättning vid personskada, s. 173. 
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NJA 1985 s. 843 gällde en tvist huruvida förlust av statliga traktamenten 
skulle ersättas som förlust av inkomst. Käranden påstod som grund för sin 
talan att enligt gällande skadeståndsrätt varje faktiskt skadebetingad förlust 
skall ersättas. HD uttalade att det är syftet med tillägget eller förmånen som 
är avgörande för om förlusten skall räknas in i underlaget. Är traktamentet 
ett öppet eller dolt lönetillskott och därmed även skattepliktig intäkt ersätts 
förlusten. Eftersom det i målet var ostridigt att det statliga traktamentet var 
avsett att täcka merkostnader och inte till någon del utgjorde lönetillskott 
beaktades inte tillägget vid bestämmandet av skadeståndet till käranden. 
Domstolens ställningstagande i det här rättsfallet stämmer väl överens med 
utgången i NJA 1939 s. 34 där ett av käranden framställt anspråk på 
ersättning för förlust av måltidspengar och nattlogiersättning, som vid arbete 
utanför hemorten utbetalades till arbetare, ogillades. 
 

2.2.3 Ideella värden 
Som redan påpekats ersätts inte förlust av ideella värden, t.ex. förlust av 
fritid inom ramen för inkomstförlust. Istället får ersättning sökas för ideell 
skada, närmast särskilda olägenheter. Alla de ekonomiska konsekvenser 
som skadan för med sig på grund av att den skadelidande inte kan utnyttja 
sin arbetskraft beaktas således inte. Ersättning för att den skadelidande inte 
kan utnyttja sin arbetskraft för uppgifter som ligger utanför egentligt 
förvärvsarbete utgår inte som ersättning för inkomstförlust utan som 
ersättning för ideell skada. I propositionen till SkL anges som exempel att 
den skadelidande på grund av skadan inte längre kan ägna sig åt 
fritidsverksamhet som i och för sig kan ha ekonomisk betydelse för honom, 
t.ex. arbete på ett fritidshus. Den här typen av skada bör då i första hand 
ersättas som en ideell skada enligt SkL 5 kap. 1 § 1 st. 3 p.31  
 
Ersättning för prestationer som haft direkt betydelse för den skadelidandes 
försörjning och som han inte längre kan utföra kan däremot tänkas ersättas 
som inkomstförlust. Så kan vara fallet om den skadelidande utöver sin 
löneanställning t.ex. drivit en rörelse på fritiden.32  
 

2.2.4 Pensionsförlust 
Vid beräkningen av pensionsförlust är ambitionen att göra en individuell 
beräkning men i de fall detta inte är möjligt finns det schabloner att tillgå.33 
Trafikskadenämnden har i Cirkulär 3-2003 utfärdat anvisningar för hur 
förlust av allmän pension skall beräknas. Cirkuläret finns bifogat min 
framställning.  
 
Förutom förlust av allmän pension kan förlust av tjänstepension uppstå efter 
en skada. Trafikskadenämndens råd behandlade den 4 juni 2003 och den 2 
                                                 
31 Prop. 1975:12, s. 147f. 
32 Prop. 1975:12, s. 147f. 
33 Bengtsson, Strömbäck, s. 251. 
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december 2003 frågan om hur denna förlust skall beräknas. Rådet beslutade 
att förlust av tjänstepension skall beräknas enligt följande: 

a) ”om utredning finns som visar att den skadade omfattas av en 
premiebefrielseförsäkrning eller avgiftsbefrielseförsäkring: 13 
procent av skillnaden mellan 
pensionsmedförande/pensionsgrundande lön som oskadad och 
skadad 

b) 13 procent av inkomstförlusten, om det saknas utredning om den 
skadade omfattas av försäkring enligt a) 

c) 13 procent av inkomstunderlaget i fall då den skadade är oförsäkrad 
för tjänstepension” 

Trafikskadenämnden kommer inom kort att utförda ett cirkulär men 
anvisningar för hur förlusten av tjänstepension skall beräknas.34

 
De vanligaste fallen där pensionsförlust kan tänkas uppkomma är när den 
skadelidande helt eller delvis förlorar förvärvsförmåga och uppbär 
sjukersättning, när den skadelidande på grund av skadan går miste om en 
befordran som skulle lett till betydligt högre lön och när den skadelidande 
skadas svårt som barn och därigenom kanske aldrig kommer att tjäna in rätt 
till ålderspension.35

 

2.3 Det ekonomiska invaliditetsbegreppet 
Vid prövningen av den bestående arbetsoförmågan sker en beräkning av 
vilken inverkan skadan kan väntas ha på den skadelidandes inkomst i 
framtiden. Prövningen kommer naturligtvis att i stor utsträckning bygga på 
antaganden med tanke på att det inte finns några faktiska siffror att tillgå för 
att beräkna den framtida förlusten.36   
 
Före 1975 års lagstiftning användes medicinska tabeller för att bestämma 
den bestående funktionsinskränkningen. Som underlag användes ett 
procenttal som uttryckte nedsättningen av arbetsförmågan. Genom 
beräkningen av denna medicinska invaliditet bestämdes ett 
ersättningsbelopp som motsvarande den medicinska värderingen. Någon 
individuell bedömning av skadans faktiska följder för den skadelidandes 
förvärvsförmåga gjordes inte utan presumtionen var att den medicinska 
invaliditetsgraden avspeglade den faktiska nedsättningen av 
förvärvsförmågan.37

 
Nu görs emellertid en individuell prövning med utgångspunkt i ett 
ekonomiskt invaliditetsbegrepp. I propositionen definieras det ekonomiska 
invaliditetsbegreppet som en beräkning av den framtida inkomstförlusten 
”med beaktande av den skadelidandes förmåga att trots skadan bereda sig 
                                                 
34 IFU, Ersättning vid personskada, s. 202. 
35 IFU, Ersättning vid personskada, s. 190. 
36 Bengtsson, Strömbäck, s. 162ff. 
37 SOU 1973:51, s. 41f, Lech, s. 131f. Se även NJA 1966 s. 254 där principen tydligt 
kommer till uttryck.  
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inkomst genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter 
och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning 
och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, 
bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter”. Numera är 
sålunda den medicinska invaliditetsgraden endast en faktor bland många 
som domstolen har att ta hänsyn till vid bedömningen av den kvarvarande 
arbetsförmågan.38  
 
Principen kommer nu till uttryck i SkL 5 kap. 1 § 2 st. och överensstämmer i 
väsentliga delar med det begrepp som tillämpas vid allmän försäkring (AFL 
7 kap. 3 §) och arbetsskadeförsäkring (lagen om arbetsskadeförsäkring (4 
kap. 3 §). Genom överensstämmelsen vinner man fördelar genom att kunna 
använda gemensamt utredningsmaterial. Det bör dock påpekas att de olika 
systemen skiljer sig något, främst med tanke på att den allmänna 
försäkringen kräver viss minsta nedsättning av arbetsförmågan. Den här 
begränsningen görs som bekant inte i SkL 5 kap. 1 §. Vidare spelar 
skadeorsaken ingen roll i den allmänna försäkringen medan 
skadeståndsrätten upprätthåller ett krav på kausalitet mellan skada och 
inkomstförlust.39

 
Förlusten bedöms individuellt, vilket förutsätter utredning angående 
möjligheter till inkomster i framtiden, vilket jämförs med 
inkomstmöjligheterna om skadan inte inträffat. Att istället göra en 
individuell, ekonomisk bedömning medför att det finns utrymme att ta 
hänsyn till andra omständigheter än endast den medicinska invaliditeten. 
Konsekvensen blir att en skada som åsatts en medicinsk invaliditetsgrad inte 
automatiskt leder till ersättning för framtida inkomstförlust. Att en skada 
leder till en medicinsk invaliditetsgrad om x procent medför inte att 
förvärvsförmågan i alla fall nedsätts med samma procent.40 I de flesta fall 
leder en lägre medicinsk invaliditetsgrad inte till någon påtaglig inverkan på 
den skadelidandes förvärvsförmåga medan skador som föranleder högre 
medicinsk invaliditetsgrad inte sällan påverkar förvärvsförmågan i större 
utsträckning än vad invaliditetsgraden motsvarar.41 Självfallet kan även det 
motsatta förhållandet föreligga. Att en jurist tvingas amputera ett ben leder 
sannolikt till en hög medicinsk invaliditet men jag ser inte att det skulle vara 
självklart att den framtida förvärvsförmågan påverkas med samma 
procenttal. Kanske påverkas förvärvsförmågan inte alls. 
 

2.4 Medicinsk invaliditet 
Trots användningen av det ekonomiska invaliditetsbegreppet spelar 
naturligtvis den mediciniska invaliditeten en viss roll, i förening med andra 
omständigheter, vid prövningen av den framtida inkomstförlusten. Ytterst 

                                                 
38 Prop. 1975:12, s. 105. 
39 Prop. 1975:12, s. 152. 
40 Bengtsson, Strömbäck, s. 162f. 
41 SOU 1973:51, s. 155ff. 
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grundas den skadelidandes arbetsförmåga i skadat skick på medicinska 
faktorer. Även om det numera inte kan sättas ett likhetstecken mellan 
medicinsk invaliditet och kvarvarande förvärvsförmåga fungerar den 
medicinska invaliditetsgraden som ett mått på den nedsättning av 
funktionsförmågan som skadan medfört.42  
 
Den medicinska utredningen är med andra ord väsentlig för att kunna pröva 
en rad faktorer, såsom skadans art, läkningstid, kausalitet mellan skada och 
skadeföljd, inverkan av andra sjukdomar och skador m.m. Vid 
ersättningsprövningen är det s.k. invaliditetsintyget, utfärdat av den 
behandlande läkaren, av stor vikt. Innehållet i intyget varierar beroende på 
den beslutande instansens krav men innehåller sällan uppgifter om graden 
av kausalitet mellan skadan och invaliditeten. Försäkringsbolagen kräver 
ofta en fullständig beskrivning av skadan, skadediagnos, annan sjukhistoria, 
den skadelidandes subjektiva besvär, läkarens objektiva fynd och uttalanden 
om prognos.43

 
För att den medicinska invaliditeten skall kunna bedömas enhetligt antog  
Försäkringsförbundet 1996 ett medicinskt tabellverk ”Medicinsk invaliditet. 
Gradering av medicinsk invaliditet - 1996”. Försäkringsförbundet definierar 
medicinsk invaliditet som ”fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning 
oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen 
eller andra speciella förhållanden”. Den medicinska 
invaliditetsbedömningen ger sålunda uttryck för en bräkning av 
funktionsnedsättningen oberoende av orsak. Försäkringsförbundets 
tabellverk anger ramvärden för att ange total förlust/funktionsdefekt inom 
en viss angiven anatomisk struktur/kroppsregion. Inte enbart 
funktionsförlust utan även bevarad funktionsförmåga har vägts in vid 
bestämmandet av invaliditetsgraden. Därför är ramvärdet vägt mot en 
bibehållen normal kroppsfunktion. Skulle flera funktionsförluster föreligga 
samtidigt görs en sammanvägning enligt en angiven formel där den största 
invaliditeten adderas med den tillkommande funktionsförlusten 
multiplicerad med den resterande funktionsförmågan. Förfarandet benämns 
kumulativ procentuell sammanvägning.44 Tabellverket med graderingen av 
olika skador återfinns som bilaga till mitt arbete.  
 
Det bör återigen framhållas att medicinsk invaliditet inte automatiskt medför 
skadestånd för framtida inkomstförlust. Det väsentliga är att bedöma 
nedsättningen i arbetsförmågan. I kapitel 2.3 anger jag som exempel att en 
jurist tvingas amputera ett ben. Förmodligen kommer inte den medicinska 
invaliditetsgraden motsvara den ekonomiska. Kanske blir inte 
förvärvsförmågan nedsatt överhuvudtaget. Det bör dock poängteras att i de 
fall den medicinska invaliditeten inte föranleder något skadestånd för 
framtida inkomstförlust kan en förhöjd ersättning i form av ideellt 
skadestånd utgå.45

                                                 
42 Prop. 1975:12, s. 153f. 
43 Bengtsson, Strömbäck, s. 178ff. 
44 Medicinsk invaliditet. Gradering av medicinsk invaliditet – 1996, s. 8ff. 
45 Prop. 1975:12, s. 153. 
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Ytterligare en aspekt som bör beaktas vad gäller den medicinska 
invaliditeten är möjligheten att funktionsnedsättningens påverkan på 
förvärvsförmågan kan förändras i framtiden. Vid prövningen bör man 
sålunda ta hänsyn till risken för att den beräknade inkomstförlusten kan 
komma att bli större i framtiden och då bestämma ersättningen med viss 
marginal för den kommande utvecklingen. På samma sätt bör man utreda 
om konsekvenserna i framtiden möjligtvis kan komma att bli mindre.46  
 

2.5 Samordning 
 

2.5.1 Allmänt 
När en enligt 5 kap. 1 § 2 p. ersättningsgill skada uppkommer har den 
skadelidande ofta rätt till ersättning utöver skadeståndet. Det kan röra sig 
om förmåner från socialförsäkringen, förmåner på grund av 
anställningsavtal och förmåner från enskild försäkring.47

 
Har förmånen till syfte att täcka just det som skadeståndet är avsett att 
kompensera sker det en avräkning för att undvika överkompensation. 
Skadeståndet minskas då med beloppet av förmånen. Förfarandet kallas 
samordning eftersom förmånen samordnas med skadeståndet.48  
 
Enligt SkL 5 kap. 3 § avräknas, vid bestämmande av skadeståndet, förmån 
som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av 
”ersättning som betalas på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring eller på grund av lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring, eller någon annan likartad förmån”, ”pension eller 
annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en 
arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån”. 
 
Tidigare omfattades inte ersättning från alla privata försäkringar som 
bekostas av arbetsgivaren, men detta ändrades genom en lagändring 1996.49

 
Reglerna om avräkningsförmåner bygger således på tanken att den 
skadelidande skall få full kompensation för den ekonomiska förlust som 
skadan medfört men inte mera. Skulle ingen avräkning ske medför detta att 
den skadelidande kommer att bli kompenserad två gånger för samma förlust. 
Sker en avräkning undviker man överkompensation vilket framstår som 
rationellt från samhällsekonomisk synpunkt.50

                                                 
46 Prop. 1975:12, s. 153. 
47 Prop. 1975:12, s. 123. 
48 Bengtsson, Strömbäck, s. 231ff. 
49 Se prop. 1994/95:229. 
50 Bengtsson, Strömbäck, s. 231ff. 
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Överkompensation accepteras däremot, i de flesta fall, när det gäller 
ersättning från försäkringar som den skadelidande själv bekostat utanför 
samordningsregeln. Det har inte ansetts legitimt att avräkna förmåner som är 
ett resultat av eget sparande. Detta är en konsekvens av att den skadelidande 
inte skall behöva bära en del av förlusten själv.51 Att avräkna den här typen 
av förmåner skulle vidare leda till att skadevållaren gynnas av den 
skadelidandes försiktighetsåtgärder, vilket inte heller ansetts acceptabelt. 
Dock kan egna förmåner beaktas skönsmässigt vid en bedömning av en 
efterlevandes försörjningsförmåga.52  
 
Exempel på förmåner där överkompensation accepteras är alla former av 
ersättning från livförsäkring utom pension från försäkring som är 
anställningsförmån och alla former av ersättning ur olycksfalls- eller 
sjukförsäkring som inte avser de verkliga kostnaderna och som inte är en 
anställningsförmån.53

 

2.5.2 Krav på samband avseende ändamål, 
syfte och tid  

En första förutsättning för att avräkning skall kunna ske är att förmånen som 
skall avräknas utgår med anledning av förlusten. Det är således endast 
förmåner som har till ändamål att täcka inkomstförluster vid personskada 
som kan komma i fråga vid avräkningen. Bedömningen av om ändamålet 
med skadeståndet och förmånen sammanfaller eller inte är inte alltid lätt att 
göra. En olycksfallsförsäkring har t.ex. inslag av kompensation för såväl 
ekonomisk som ideell skada. Syftet att gottgöra inkomstförlust får dock 
oftast anses vara dominerande och avräknas därmed i enlighet med reglerna 
i SkL 5 kap. 3 §.54  
 
Vidare innebär kravet på att förmånen som skall avräknas utgår med 
anledning av förlusten att förmånen skall ha till syfte att ersätta den 
ekonomiska förändring som är en följd av den skada som 
skadeståndsanspråket avser. Även om skadeståndets och förmånens ändamål 
sammanfaller kan det tänkas att syftena skiljer sig. I propositionen ges 
exemplet att en person som redan uppbär yrkesskadelivränta med anledning 
av en handamputation förlamas i benen efter en trafikolycka. Då kan det 
knappast bli aktuellt att avräkna livräntan från trafikskadeersättningen.55  
 
Ytterligare ett krav för att avräkning skall kunna ske är att skadeståndet och 
förmånen avser samma tidsperiod. Begärs skadestånd för inkomstförlust 
avseende en viss tidsperiod avräknas inte sjuklön som utgått under en 

                                                 
51 Ds 1994:7,3 s. 7ff. 
52 Bengtsson, Strömbäck, s. 231ff. 
53 Bengtsson, Strömbäck, s. 241. 
54 Prop. 1975:12, s. 160ff. 
55 Prop. 1975:12, s. 160ff. 
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annan, må vara närliggande, tidsperiod.56 Teoretiskt verkar principen om 
tidsmässigt samband inte vara svår att uppfylla men i praktiken kan den vara 
svårtillämpad. Eftersom sjukpenning vanligen utgår med 80% av den 
sjukpenninggrundade inkomsten dividerat med 365 och den lön från vilken 
avräkningen skall ske ofta kan fördela sig ojämnt över den aktuella 
tidsperioden kan komplikationer uppstå.57 I NJA 1977 s. 157 slog emellertid 
Högsta domstolen fast att vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust 
till säsongsarbetare skall uppburen sjukpenning endast avräknas för den tid 
då säsongsarbetet skulle ha utförts. Fallet gällde en kvinna som under flera 
år varit anställd av samma företag med en årlig arbetsperiod av cirka sex 
månader. Efter ett olycksfall i arbetet uppstod skadeståndsskyldighet för 
bolaget. Bolaget medgav full skadeståndsskyldighet men ansåg sig ha rätt 
att göra avdrag för sjukpenning även för den tid då kvinnan inte skulle ha 
arbetat hos bolaget. Domstolen konstaterade att för tidsperioden då 
säsongsarbetet inte skulle ha utförts förelåg inte något inkomstbortfall för 
kvinnan och därmed inte heller någon skada som skulle ersättas av bolaget. 
Således fanns det ingen skyldighet för den skadelidande att vidkännas 
avräkning för sjukpenning i vidare mån än för den tid då hon skulle arbetat 
hos bolaget.  
 

2.5.3 Avräkningsmetoder 
Vid bestämmandet av skadestånd kan avräkning ske antingen enligt en 
bruttometod eller enligt en nettometod. Enligt bruttometoden sker 
avräkningen vid utbetalningen av skadeståndet, således efter det att 
skadeståndet fastställts till ett konkret belopp som svarar mot hela skadan. 
När skadeståndet bestäms är därmed det belopp som skadevållaren till sist 
tvingas betala inte känt. Eftersom metoden innebär att regresskrav kan 
framställas för utgivna avräkningsförmåner beror det slutgiltiga 
skadeståndsbeloppet dels på hur avräkningen till sist utfaller, dels på i 
vilken mån regressrätt finns och utnyttjats.58

 
Nettometoden innebär däremot att skadeståndet fastställs till ett nettobelopp. 
Redan vid bestämmandet av skadeståndet sker en slutlig avräkning där 
skillnaden mellan den totala skadan och avräkningsförmånerna utgör 
ersättningen.59  Eftersom förmånerna då avräknas med de belopp som är 
aktuella när skadeståndet bestäms påverkas skadeståndsbeloppet därefter 
inte om storleken på förmånerna skulle ändras. Avräkningen enligt 
nettometoden leder till att skadeståndsskyldighet endast uppkommer om den 
totala förlusten skulle överstiga summan av de avräkningsförmåner som den 
skadelidande är berättigad till. Konsekvensen blir att det inte finns någon 
möjlighet för den som utgett avräkningsförmånen att framställa ett 

                                                 
56 Prop. 1975:12, s. 160ff. 
57 Bengtsson, Strömbäck, s. 242. 
58 SOU 2002:1, s. 70f. 
59 Prop. 1975:12, s. 127ff. 
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regresskrav gentemot skadevållaren eftersom det inte finns någon 
skadeståndsrätt att inträda i.60

  
Onekligen kan de olika metoderna leda till skilda resultat. 
Departementschefen förordar i proposition 1975:12 att avräkning alltid sker 
enligt nettometoden med tanke på att parterna då redan från början med 
säkerhet kan beräkna skadeståndets storlek. Nackdelen är dock att det i 
många fall kan leda till svårigheter att beräkna avräkningsförmånernas 
storlek. Enligt departementschefen kan man i många fall undvika felaktiga 
resultat genom att ”man beaktar storleken av förmånerna vid tidpunkten för 
skaderegleringen samt sådana förändringar som kan förutses komma att 
inträffa i framtiden”. I sista hand finns naturligtvis fortfarande möjlighet att 
begära omprövning av skadeståndet om förhållanden som låg till grund för 
ersättningen väsentligen ändrats.61

 
Avräkningsbestämmelsens nuvarande lydelse är helt i linje med 
departementschefens förslag. Bestämmelsen har utformats i enlighet med 
den enklare tillämpbara nettometoden, främst med tanke på att man numera 
sällan behöver räkna med att förmåner vid personskada är förenade med 
regressrätt för utgivaren. Skadeståndet utgör numera endast en restpost som 
skall ersätta det avräkningsförmånen inte bedöms täcka vid den tidpunkt då 
skadeståndet fastställs.62 Genom valet av nettometoden avser lagstiftaren att 
förenkla skadeståndsberäkningen och få bort regressklausuler och 
regressutövning på personskadeområdet.63

 
Vad gäller förmåner som faller utanför samordningsbestämmelsens 
tillämpningsområde kan det däremot finnas regressrätt för den som betalar 
ut förmånen. När regressrätt finns skall samordning ske enligt 
bruttometoden. Finns inte regressrätt kumuleras förmånen med 
skadeståndet. Den skadelidande får då uppbära både förmånen och 
skadeståndet även om detta leder till överkompensation för förlusten.64

 
Bill Dufwa förordar införandet av en regressrätt för utbetalad ersättning ur 
socialförsäkringen. Dufwa hänvisar till att en sådan regressrätt redan finns i 
många europeiska länder och att Sveriges regressförbud medför gynnsamma 
förhållanden för utländska företag att bedriva verksamhet som kan ge 
upphov till personskador. Konsekvensen blir en markant skillnad i de 
ekonomiska möjligheterna att driva verksamhet i det ena eller det andra 
landet. Dufwa pekar på de enorma kostnader som kan uppkomma om 
utländska företag flyttar sin verksamhet hit för att utnyttja vårt system och 
undvika det kostnadsansvar vid personskada som är normalt i Europa.  
 

                                                 
60 SOU 2002:1, s. 70f. 
61 Prop. 1975:12, s. 127ff. 
62 SOU 2002:1, s. 70f, prop. 1994/95:229, s. 128f. 
63 Bengtsson, Strömbäck, s. 234. 
64 Prop. 1994/95:229, s. 13f. 
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Personskadekommittén motsätter sig dock införandet av den regressrätt 
Dufwa förordar.65

 

2.5.4 Förmåner som inte utnyttjas 
Skulle den skadelidande välja att inte utnyttja de förmåner han har rätt till 
med anledning av skadefallet och som skall avräknas från skadeståndet är 
tanken att detta skall gå ut över honom själv och inte över skadevållaren. 
Detta markeras i lagtexten genom att det i SkL 5 kap. 3 § anges att 
avräkning skall ske vad gäller förmån som den skadelidande med anledning 
av förlusten ”har rätt till”. Ordvalet ger uttryck för principen att den 
skadelidande är skyldig att medverka till att skadeföljderna 
begränsas.66Trafikskadenämnden behandlade i cirkulärreferat 1/1978 ett fall 
där en skadelidande underlåtit att ansöka om förmåner han hade laglig rätt 
till. Nämnden ansåg att den skadelidande brustit i sitt ansvar och att 
avräkning trots allt skulle ske.  
 
Samma bedömning bör dock inte göras om försummelsen hänför sig till 
tiden före skadetillfället. Detta bör inte föranleda att den skadelidande vid 
avräkningen skall anses ha rätt till förmånen i vidare mån än vad han 
faktiskt har. I förarbetena ges exemplet att en person underlåter att anmäla 
stadigvarande inkomständring vilket medför att han kommer att uppbära en 
sjukpenning som inte svarar mot den nya inkomsten. I det här fallet skall 
den sjukpenning som faktiskt utgår och inte den korrekta avräknas.67

 
Vidare bör det inte heller ske någon samordning i det fall en 
avräkningsförmån som den skadelidande har rätt till faktiskt inte utbetalas. 
Propositionen ger exempel på en värdelös konkursfordran gällande 
sjuklön.68

 

2.5.5 Utländska förmåner 
Även utländska förmåner innefattas av avräkningsregelns 
tillämpningsområde så länge de utgår enligt i huvudsak samma grunder som 
förmåner på grund av obligatorisk försäkring enligt AFL och lagen om 
arbetsskadeförsäkring. Dessutom krävs det naturligtvis att de utländska 
förmånerna uppfyller de generella kraven på samband med skadeståndet vad 
gäller ändamål, syfte och tid.  
 
Prövningen avseende om den utländska förmånen utgår enligt samma 
grunder som obligatorisk försäkring enligt AFL och lagen om 
arbetsskadeförsäkring är inte alltid lätt att göra. Främst skall sådana 
omständigheter beaktas som finansieringen av ersättningssystemet och 
                                                 
65 SOU 2002:1, s. 263f. 
66 Bengtsson, Strömbäck, s. 244f. 
67 SOU 1973:51, s. 297f. 
68 Prop. 1975:12, s. 164. 
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förutsättningarna för ersättning. Vad gäller utländska anställningsförmåner 
bedöms de på samma sätt som de svenska. Det avgörande är sålunda om 
ersättningen betalas av arbetsgivaren.69

 

2.5.6 Avräkning för ersättning ur obligatorisk 
försäkring 

Enligt SkL 5 kap. 3 § första punkten avräknas från skadeståndet ”ersättning, 
som betalas på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring eller på grund av lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring, eller någon annan likartad förmån.  
 
Bestämmelsen tar först och främst sikte på sjukpenning ur allmän försäkring 
(AFL 3 kap.), förtidspension ur folkpension och allmän tilläggspension 
(AFL 7 och 13 kap.) och livränta från arbetsskadeförsäkringen (lagen om 
arbetsskadeförsäkring 4 kap). Hänvisningen till likartade förmåner avser 
exempelvis ersättning till värnpliktiga enligt lag (1977:265) om statligt 
personskadeskydd, som på sitt område väsentligen bygger på samma 
principer som AFL.70 Även socialförsäkringsförmån enligt utländsk lag 
innefattas i begreppet ”annan likartad förmån”.71

 
Förmåner som utgår ur individuell frivillig sjukförsäkring skall enligt 
motiven behandlas på samma sätt som annan frivillig försäkring. 
Departementschefen förordar här en avräkning efter en 
skälighetsbedömning. På så sätt kan domstolen premiera den skadelidandes 
försiktighetsåtgärd genom att helt eller delvis underlåta avräkning. Föra att 
undvika allt för stor överkompensation bör dock, i många fall, viss 
avräkning ske.72

 

2.5.7 Avräkning för förmåner som utgår på 
grund av ett anställningsförhållande 

SkL 5 kap. 3 § andra punkten trädde i kraft 1996 och avser förmåner som 
betalas i ett anställningsförhållande, dvs. ”pension eller annan periodisk 
ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på 
grund av en försäkring som är en anställningsförmån”. Förmånerna betalas 
antingen direkt av arbetsgivaren eller ur en försäkring i form av en 
anställningsförmån, kollektivt eller individuellt tecknad.  
 
Sjuklön definieras i propositionen som ”ersättning som betalas av en 
arbetsgivare till en arbetstagare för utebliven inkomst i anställningen under 

                                                 
69 SOU 2002:1, s. 74. Se även NJA 1990 s. 726 och NJA 1990 s. 734 där Högsta domstolen 
prövade frågan om utländsk försäkringsgivares eventuella regressrätt.  
70 Hellner, Johansson, s. 393. 
71 Bengtsson, Strömbäck, s. 237. 
72 Prop. 1975:12, s. 127. 
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en sjukdomstid”. Om arbetsgivaren betalar sjuklönen på grund av en 
bestämmelse i lag eller avtal eller på någon annan grund spelar sålunda 
ingen roll så länge sjuklönen betalas till den skadelidande inom ramen för 
anställningsförhållandet.73  
 
Pension eller annan periodisk ersättning som betalas av arbetsgivaren kan 
vara en rad olika förmåner. Avgörande för om förmånen skall avräknas är 
inte dess benämning utan dess syfte.74

 
I SOU 2002:1 föreslår personskadekommittén att en arbetsgivare som betalt 
ut sjuklön till en anställd som tillfogats personskada, skall ha regressrätt 
gentemot skadevållaren. Motivet är framförallt att gynna småföretagen, 
vilka annars kan drabbas av stora kostnader som egentligen orsakats av en 
ersättningsskyldig skadevållare. Förslaget har dock ännu inte lett till någon 
lagändring.  
 

2.6 Kausalitet 
 

2.6.1 Allmänt om beviskravet 
Skadeståndet har, som bekant, som målsättning att gottgöra den skada som 
har åsamkats genom den händelse som utlöst skadeståndsansvaret. I alla fall 
är inte sambandet mellan skadan och den påstådda inkomstförlusten lätt att 
fastslå. Ofta finns det alternativa möjligheter till på vilket sätt skadan kan ha 
uppkommit. Kausalitetskravet innebär att skadeståndet uteslutande skall 
avse de försörjningsekonomiska konsekvenser som kan härledas just till den 
aktuella skadehändelsen.75

 
Högsta domstolen har angående kravet på samband mellan ersättningsgill 
förlust och skadeorsak uttalat följande: ”I princip gäller i tvistemål att den 
part som har bevisbördan för ett visst sakförhållande skall styrka att detta 
förhållande föreligger. HD har i ett flertal avgöranden haft anledning till att 
uttala sig om vilken grad av bevisning som skall krävas till styrkande av att 
en uppkommen skada haft viss angiven orsak. Ett något lägre beviskrav än 
eljest har därvid uppställts i fall då särskilda svårigheter ansetts föreligga att 
framlägga en fullständig bevisning om att andra skadeorsaker varit 
uteslutna. Kravet har härvid i vissa fall formulerats så att det i betraktande 
av samtliga omständigheter skall framstå som klart mera sannolikt att 
orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de 
sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken (se NJA 
1991 s. 481 och där anmärkta rättsfall)”.76 Beviskravet har på senare tid 

                                                 
73 Prop. 1994/95:229, s. 28. 
74 Bengtsson, Strömbäck, s. 237. 
75 SOU 1973:51, s. 44f. 
76 NJA 1993 s. 764. 
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klart kommit till uttryck i ett antal avgöranden där domstolarna gjort en 
samlad bedömning avgjort huruvida det var klart mera sannolikt att den 
skadelidandes besvär orsakats av olyckan än att de inte gjort det.77

 

2.6.2 Psykiska neuroser till följd av fysisk 
skada 

Särskilt komplicerad blir bedömningen av psykiska besvär. Inte allt för 
sällan orsakar en fysisk skada neuros hos den skadelidande, vilket kan leda 
till att den skadelidande förstorar upp den ursprungliga skadan.78 I enlighet 
med praxis fastslagen i NJA 1937 s. 277 ersätts inkomstförlust på grund av 
arbetsoförmåga till följd av neuros om neurosen är en adekvat följd av 
skadan. Domstolen konstaterade att sjukdomen, s.k. traumatisk neuros, var 
förorsakad av den misshandel som den skadelidande varit utsatt för. Därmed 
blev skadevållaren ersättningsskyldig för den inkomstförlust som neurosen 
orsakat. Däremot kan skadestånd vägras till den del neurosen kan hänföras 
till andra orsaker. Även skadeståndskommittén har uttalat att en 
skadelidande som redan innan skadan drabbats av fysiska eller psykiska 
defekter bör bli fullt ersatt även om följderna av den skadeståndsgrundade 
skadan, t.ex. nedsättning i arbetsförmågan blivit mer omfattande än 
normalt.79

 
I NJA 1964 s. 177 var den skadelidande arbetsoförmögen under betydligt 
längre tid än vad som ansågs normalt med hänsyn till de vid olyckan 
uppkomna skadorna. Anledningen till den ökade arbetsoförmågan ansågs 
vara den skadelidandes psykiskt labila och neurotiska läggning. Högsta 
domstolen uttalade att den skadelidande visserligen var berättigad till 
ersättning motsvarande mot vad verkningarna blivit i hennes fall men att ett 
krav var att de till grund för ersättningsanspråket åberopade 
sjukdomstecknen i det väsentliga var hänförliga till olyckan. Mot bakgrund 
av att det vid läkarundersökningar inte kunde hittas organiska förändringar 
vilka skulle kunna förklara sambandet mellan olyckan och besvären och mot 
bakgrund av den skadelidandes läggning ansåg rätten det framstå som mest 
sannolikt att arbetsoförmågan berott på andra faktorer än olyckan och de 
ursprungliga kroppsskadorna. Med hänsyn till det anförda medgavs inte 
ersättning för den arbetsoförmåga som var att hänföra till neurosen. 
 
I NJA 1992 s. 740 II drabbades en misshandlad kvinna av psykiska besvär. 
Den skadelidande hade även tidigare lidit av psykiska besvär och domstolen 
hade att ta ställning till huruvida besvären var att hänföra till misshandeln. 
Med motiveringen att det med hänsyn till utlåtande från psykolog och det 
tidsmässiga sambandet mellan misshandeln och de psykiska besvären 
förelåg övervägande sannolikhet för att besvären utlöst av misshandeln blev 
                                                 
77 Se NJA 1992 s. 740, Hovrätten för Nedre Norrland, Avd. 2, dom den 9 december 1993 i 
mål nr T 22-93, Svea Hovrätt, And. 14, dom den 28 april 2000 i mål nr T 5983-99 och  
Svea Hovrätt, Avd. 11, dom den 12 maj 2000 i mål nr T1247-98. 
78 SOU 1973:51, s. 269ff. 
79 SOU 1973:51, s. 270f. 
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gärningsmannen skyldig att utge ersättning för den tid de psykiska besvären 
bestod. 
 

2.6.3 Konkurrerande skadeorsaker 
 

2.6.3.1 Sjukdom 
Vad gäller konkurrerande skadeorsaker är typfallet att en skadelidande, som 
är arbetsoförmögen genom en skada orsakad av en skadeståndsgrundande 
handling, senare drabbas av en sjukdom som även den inverkar på 
arbetsförmågan. Skadestånd utges i de här fallen inte för de skadeföljer som 
sjukdomen ensam kunnat vara orsak till.80  
 
Högsta domstolen har uttalat att det vid en tillstötande sjukdom som inte har 
något samband med en föregående olycka och som är av den beskaffenheten 
att den medför arbetsoförmåga, skall göras en mycket stark reduktion av de 
skadestånd som annars skulle utgå med anledning av olyckan. I det aktuella 
fallet hade en posttjänsteman påkörts av en bli och skadats vilket ledde till 
arbetsoförmåga under en viss tid. Under tiden den skadelidande var 
arbetsoförmögen drabbades han av sjukdom som inte var relaterad till 
skadan. Domen ledde till att ingen ersättning utgick under den tid för vilken 
sjukdomen var en tillräcklig betingelse för förlusten av arbetsinkomst.81

 
Ansvarsförsäkringens personskadenämnd avgjorde 1997 två fall där 
ställning togs till frågan om samband mellan ansvarsskadan och 
uppkommen arbetsoförmåga. Det första fallet gällde en 53-årig kvinna som 
genom ett olycksfall 1990 ådragit sig frakturer på vänster hand. Kvinnan var 
sedan 1993 arbetslös och dessutom sedan 1995 sjukskriven på grund av 
axel- och ryggbesvär, dvs. ej skadebetingade besvär. Nämnden uttalade att 
ansvarsskadan bidragit till att kvinnans arbetsförmåga varit nedsatt under 
viss tid, men att även de icke skadebetingade besvären påverkat 
arbetsförmågan. Nämnden konstaterade att det inte närmare var utrett hur 
kvinnans arbetssituation skulle ha varit, om skadan inte inträffat och i vilken 
utsträckning hon då skulle ha kunnat arbeta, med hänsyn till de 
konkurrerande besvären. Därför ansåg sig nämnden vara hänvisad till att 
göra en skälighetsbedömning och uppskattade inkomstförlusten till följd av 
ansvarsskadan till ett belopp om 25 000 kr utan någon vidare motivering.82  
 
Det andra fallet gällde en 59-årig kvinna som 1991 råkat ut för en olycka, 
vilken lett till en axelskada. Kvinnan sjukskrevs, på grund av axelbesvären, 
tre månader efter skadan och var under sjukskrivningen inlagd på sjukhus på 
grund av inflammation i grovtarmen. Efter två år återgick kvinnan i arbete 
med sjukskrevs efter en tid på grund av ischiasbesvär. Efter ytterligare ett år 
som sjukskriven beviljades kvinnan förtidspension. Nämnden konstaterade 
                                                 
80 SOU 1973:51 s. 271. 
81 NJA 1950 s. 650, Lech, SvJT 1955 s.1ff. 
82 RFS B:6 1997:9. 
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att det genom den i ärendet företagna utredningen stod klart mera sannolikt 
att det var axelskadan som låg till grund för förtidspensioneringen än att 
denna föranletts av andra besvär.83

 
Visserligen är fallen från Ansvarsförsäkringens personskadenämnd inte 
avgjorda av domstol men nämndavgörandena visar på de sannolikhets- och 
skälighetsbedömningar som måste göras i fall där det finns konkurrerande 
besvär. Jag kan tänka mig att konkurrerande besvär inte är ovanliga, särskilt 
inte när den skadelidande är en äldre människa.  
 

2.6.3.2 Två skadegörande handlingar 
Leder emellertid två skadeståndsgrundande handlingar fram till en skada där 
det inte kan fastställas vilken del av skadan som kan härledas från vilken 
handling blir utgången att båda skadeståndsskyldiga blir ansvariga för hela 
skadan. Visserligen finns det därefter möjlighet till regresstalan men av 
primärt intresse för den skadelidande torde vara att kunna kräva ut 
ersättning för hela skadan.84  
 
Praxis ger i ett fall från 1961 klart uttryck för principen att båda 
skadeståndsskyldiga ansvarar för hela skadan. Den skadelidande råkade ut 
för en misshandel och  några år senare även för en trafikolycka. Den 
skadelidande led av smärtor, troligen på grund av en skallskada, såväl före 
som efter trafikolyckan och eftersom det inte kunde fastställas i vilken 
omfattning de olika händelserna medverkat till skadan ansåg domstolen att 
varje skadevållare skulle svara för hela den uppkomna skadan.85

 

2.7 Analys och sammanfattning 
I det här avsnittet har jag för avsikt att analysera det som skrivits i kapitel 2 
mot bakgrund av min första frågeställning. Här vill jag sålunda klargöra hur 
ersättning för framtida inkomstförlust formellt beräknas. Vilka faktorer som 
påverkar bedömningen i enskilda fall kommer behandlas i kapitel 3, 4 och 5. 
 
För att skadestånd skall kunna utgå krävs som en första förutsättning 
adekvat kausalitet mellan den i och för sig ersättningsgilla skadan och den 
påstådda inkomstförlusten. Kausalitetskravet innebär att skadeståndet 
uteslutande skall avse de försörjningsekonomiska konsekvenser som kan 
härledas just till den aktuella skadehändelsen.86 Däremot upprätthålls inte 
den vanliga graden av bevisning. Den skadelidande måste inte styrka 
adekvat samband. Det räcker att det i beaktande av samtliga omständigheter 
framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den 
skadelidande påstått än att någon av de sakförhållande som hans motpart 

                                                 
83 RFS B:6 1997:8. 
84 Hellner, Johansson s. 218f. 
85 NJA 1961 s. 425. 
86 SOU 1973:51, s. 44f. 
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åberopat utgjort skadeorsaken.87 Beviskravet kommer till uttryck i en rad 
avgörande. I kapitel 2.5 hänvisar jag till såväl avgörande från Högsta 
domstolen och Hovrätterna som från Trafikskadenämnden. Samtliga 
instanser gjorde i sina avgöranden en samlad bedömning av huruvida det var 
klart mera sannolikt att den skadelidandes besvär orsakats av olyckan än att 
de inte gjort det.  
 
Ofta leder den fysiska skadan även till psykiska neuroser, vilket medför att 
den skadelidande förstorar upp skadan med ökade inkomstförluster som 
följd.88 Av rättsfallet NJA 1937 s. 277 framgår att inkomstförlust på grund 
av arbetsoförmåga till följd av neuros skall ersättas om neurosen är en 
adekvat följd av skadan. I NJA 1964 s. 177 och NJA 1992 s. 740 II led den 
skadelidande redan före tidpunkten för skadan av psykiska problem. Efter 
tidpunkten för skadan förvärrades emellertid neurosen och domstolen hade 
att ta ställning till om ersättning skulle lämnas för den del av förlusten som 
var hänförlig till de psykiska problemen. I det senare fallet lämnades 
ersättning med motiveringen att det med hänsyn till utlåtande från psykolog 
och det tidsmässiga sambandet mellan misshandeln och de psykiska 
besvären förelåg övervägande sannolikhet för att besvären utlöst av 
misshandeln. I NJA 1964 s. 177 lämnades emellertid ingen ersättning för 
den del av förlusten som kunde hänföras till neurosen eftersom besvären 
ansågs huvudsakligen psykologiskt betingade och inte direkt relaterade till 
själva olyckan. Även om fallen naturligtvis inte går att jämställa anser jag 
det vara tveksamt att vägra ersättning på grund av att besvären 
huvudsakligen anses psykologiskt betingade. Enligt ett uttalande från 
skadeståndskommittén skall en skadelidande som redan innan skadan 
drabbats av fysiska eller psykiska defekter bli fullt ersatt även om följderna 
av den skadeståndsgrundande skadan, t.ex. nedsättning i arbetsförmågan, 
blivit mera omfattande än normalt.89 För min del anser jag att 
ställningstagandet stämmer väl överens med principen om att skadevållaren 
får ta den skadelidande som han finner honom. Att skadorna i NJA 1964 s. 
177 blev värre hade visserligen sin förklaring i de tidigare psykiska 
problemen men förvärrades i samband med skadan. Här har jag svårt för att 
hålla med domstolen i sitt domslut. Jag förordar en bedömning i enlighet 
med den princip skadeståndskommittén framhävt. Principen kommer väl till 
uttryck i NJA 1992 s. 740 II och förmodligen kommer den i enlighet med 
praxis i det här rättsfallet även upprätthållas i fortsättningen. 
 
Drabbas en skadelidande som redan är arbetsoförmögen genom en skada 
orsakad av en skadeståndsgrundande handling senare av en sjukdom som 
även den inverkar på arbetsförmågan måste det utredas vilka skadeföljder 
som sjukdomen kan anses vara orsak till. Skadestånd utges inte för de 
skadeföljderna.90 Uttalandena i förarbetena stämmer väl överens med 
praxis91 och konsekvensen bli att den skadelidande som under viss tid 

                                                 
87 NJA 1991 s. 481. 
88 SOU 1973:51, s. 269ff. 
89 SOU 1973:51, s. 270f. 
90 SOU 1973:51, s. 271. 
91 Se kapitel 2.5.3.  
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förlorar inkomst på grund av en sjukdom likställs men en, på grund av 
sjukdom, förtidspensionerad person. Råkar en förtidspensionerad ut för en 
skadeståndsgrundande skada medför ju inte det att den förtidspensionerade 
lider förlust av arbetsinkomst. 92

 
Leder två skadegörande handlingar fram till en skada och det inte går att 
fastställa vilken del av skadan som kan härledas från vilken handling blir 
båda skadevållarna solidariskt skadeståndsskyldiga. Därefter är 
skadevållarna hänvisade till att föra regresstalan gentemot varandra. Detta 
slås fast i NJA 1961 s. 425. Visserligen kan man argumentera för att 
principen om solidariskt ansvar kan drabba en enskild skadvållare allt för 
hårt. Har hans handlande inte givit upphov till hela skadan borde han inte 
heller tvingas ta konsekvenserna av hela skadan. Naturligtvis finns 
möjlighet att föra regresstalan mot övriga skadevållare men det är långt ifrån 
säkert att de har tillräckliga tillgångar för att ersätta sin del av skadan. Allt 
detta får vägas mot den skadelidandes intresse av att få sin skada ersatt. För 
min del väger den skadelidandes intresse betydligt tyngre i det här fallet. 
Även om den enskilde skadevållaren inte givit upphov till hela skadan har 
han trots allt bidragit till skadan och det rimligaste borde då vara att det vid 
ett val mellan skadevållaren och skadelidande, det är skadevållaren som får 
stå konsekvenserna av skadan.  
 
En beräkning av den framtida inkomstförlusten blir aktuell enbart om det 
kan visas att den ersättningsgilla skadan, även efter tidpunkten för 
prövningen, kommer att leda till förlust av inkomst. Det görs sålunda, vid 
tidpunkten för prövningen, en uppdelning mellan inkomstförlust i förfluten 
tid och framtida inkomstförlust.93  
 
Däremot är det inte alls säkert att ersättningsfrågan slutligt avgörs i 
anslutning till skadetillfället. Tvärtom kan det vara lämpligt att brytpunkten 
inte ligger allt för nära tidpunkten för skadan eftersom konsekvenserna av 
en skada lättast och på mest korrekt vis kan bedömas sedan viss tid förflutit.  
Avvaktar man med att bestämma den slutliga ersättningen skall den 
skadelidande tillerkännas en tidsbestämd ersättning. Anledningen är, 
bortsett från att täcka försörjningen, att motverka uppkomsten av 
ersättningsneuroser och liknande tillstånd. Rör det sig emellertid om svårt 
skadade kan det vara lämpligt att genast fastställa ett skadestånd för 
framtida inkomstförlust med tanke på att bedömningen kanske inte 
underlättas enbart av den anledningen att ersättningsfrågan skjuts upp.94  
 
Att ersättningen delas upp i två olika poster hindrar dock inte domstolen för 
att låta samma principer vara vägledande vid prövningen. I förarbetena ges 
exemplet att arbetsovilja skulle kunna påverka bedömningen för såväl 
förfluten tid som för framtiden. Till detta intar jag en kritisk ställning. Går 
det att bevisa arbetsovilja vad gäller den tid som redan passerat skall 
ersättningen självklart reduceras men att låta arbetsoviljan även påverka 
                                                 
92 Hellner, Johansson, s. 218. 
93 Prop. 1975:12, s. 102ff. 
94 Prop. 1975:12, s. 107f. 
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beräkningen av ersättningen för framtida inkomstförlust är som att återigen, 
i förebyggande syfte, fängsla en brottslig som redan sonat för sitt brott. 
Däremot kan jag tänka mig andra fall där det skulle kunna vara lämpligt och 
till och med praktiskt önskvärt att ta hänsyn till samma omständigheter vid 
prövningen av de olika ersättningsposterna. Den skadelidandes aktuella 
arbetsförhållanden anges ju t.ex. som en faktor, till vilken hänsyn bör tas för 
att beräkna inkomstförlusten för både förfluten tid och för framtiden.95 De 
inkomstförhållanden som förelåg vid skadetillfället är onekligen en faktor 
där stor ledning kan hämtas för att beräkna den framtida inkomstförlusten 
för en arbetstagare. Också i många andra fall kan man naturligtvis inte helt 
särskilja prövningen beroende på om frågan rör förfluten tid eller framtiden. 
Stor vägledning fås självfallet genom att undersöka den skadelidandes 
situation vid tidpunkten för skadan.  
 
När uppdelningen mellan förfluten och framtida inkomstförlust är klar 
måste ytterligare en uppdelning göras enligt den s.k. differensmetoden. 
Ersättning lämnas för differensen mellan den inkomst den skadelidande 
sannolikt uppburit som oskadad och den inkomst den skadelidande uppnått 
eller kan tänkas uppnå i sitt skadade skick. För framtida inkomstförlust blir 
naturligtvis den inkomst den skadelidande kan tänkas uppnå i sitt skadade 
inkomst aktuell.96

 
Ersättning för inkomstförlust omfattar enbart ersättning för förlorad 
inkomst, inklusive ersättning för förlust av övertidstillägg, risktillägg, 
traktamenten, reseersättning, traktamenten och liknande förmåner.97 
Avgörande för om förlust av ett tillägg ersätts är om tillägget kan betraktas 
som lönetillskott eller om det endast har till syfte att täcka merkostnader vid 
t.ex. en tjänsteresa. 98 Att inte ersätta förmåner eller tillägg som enbart är 
avsedda att täcka merkostnader anser jag vara helt i enlighet med syftet att 
inte tillåta överkompensation. Förlust av den här typen av förmåner eller 
tillägg medför ju dessutom att ingen merkostnad uppkommit. Därmed 
existerar det ingen merkostnad och det skulle onekligen vara svårt att 
motivera ersättning för en kostnad som inte finns.  
 
Skadeståndet baseras på ett inkomstunderlag, vilket är tänkt att motsvara 
den inkomst som den skadelidande hade uppburit om skadan inte inträffat. 
Vid prövningen av den bestående arbetsförmågan används ett ekonomiskt 
invaliditetsbegrepp där hänsyn tas till den skadelidandes individuella 
situation och inte enbart till den medicinska invaliditeten, vilket var vanligt 
tidigare.99 Vilka faktorer som påverkar bedömningen i de båda leden i 
differensbedömningen kommer att analyseras i kapitel 3, 4 och 5. 
 
När skadeståndet har beräknats i enlighet med differensbedömningen mot 
bakgrund av den skadelidandes individuella situation skall ersättningen 

                                                 
95 Bengtsson, Strömbäck, s. 155. 
96 SOU 1973:51, s. 260ff, SOU 1995:33, s. 73ff. 
97 SOU 1995:33, s. 73. 
98 SOU 1973:12, s. 264. 
99 Bengtsson, Strömbäck, s. 162ff. 
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samordnas med en del andra förmåner som den skadelidande har rätt till 
med anledning av förlusten. Samordningen innebär att de förmåner som 
räknas upp i SkL 5 kap. 3 § avräknas från skadeståndet för att undvika 
överkompensation.100 Skulle ingen avräkning ske skulle den skadelidande 
bli kompenserad två gånger för samma förlust, vilket inte är 
samhällsekonomiskt rationellt. Däremot accepteras överkompensation när 
det gäller ersättning från försäkringar som den skadelidande själv bekostat 
utanför samordningsregeln med tanke på att det inte har ansetts legitimt att 
avräkna förmåner som är ett resultat av eget sparande. Detta stämmer väl 
med uppfattningen att den skadelidande inte skall behöva bära en del av 
förlusten själv.101

 
Jag anser att överkompensation bör undvikas mot bakgrund av att 
överkompensation skulle kunna leda till ett ökat antal skadefall. Visserligen 
kan man anta att denna risk är minimal vad gäller personskador men jag tror 
tyvärr att en överkompensation skulle kunna verka allt för frestande för 
personer som är i stort behov av pengar. Min bestämda uppfattning är att det 
är samhällets och lagstiftarens skyldighet att motverka den här typen av 
skenolyckor. Dessutom ter sig en överkompensation tveksam medicinskt 
med tanke på att den skadelidande då skulle befinna sig i en betydligt bättre 
ekonomisk situation som skadad än som oskadad. 
 
Väljer den skadelidande att inte utnyttja de avräkningsförmåner han har rätt 
till med anledning av skadefallet skall detta gå ut över honom själv och inte 
över skadevållaren.102 Skulle skadevållaren tvingas bära risken för att den 
skadelidande inte tar del av de förmåner han har rätt till hade det ju inneburit 
att skadevållaren tvingats stå för en del av de kostnader samhället tagit på 
sig ansvaret för. Visserligen kan man tänka sig att den skadeståndsskyldige i 
så fall skulle kunna föra en form av regresstalan mot staten. En rundgång av 
detta slag ser jag dock som otillfredsställande. Istället förordar jag en 
tillämpning av det slag Trafikskadenämnden gjorde i referat 1/1978. 
Nämnden konstaterade att den skadelidande brustit i sitt ansvar genom att 
underlåta att ansöka om de förmåner han hade laglig rätt till. Att den 
skadelidande själv har ansvar för att ansöka om avräkningsförmåner fastslås 
sålunda i Trafikskadenämndens praxis. Däremot har jag inte funnit några 
avgöranden från Högsta domstolen där frågan berörs. Med tanke på de 
tydliga uttalandena i doktrin och förarbete, vilka stödjer 
Trafikskadenämndens uppfattning103 torde dock rättsläget, på den här 
punkten, kunna betraktas som klart.  
 
Avräkningen sker enligt den s.k. nettometoden där skadeståndet fastställs till 
ett nettobelopp. Redan vid bestämmandet av skadeståndet sker sålunda en 
slutlig avräkning där skillnaden mellan den totala skadan och 
avräkningsförmånerna utgör ersättningen.104  

                                                 
100 Prop. 1975:12, s. 123ff. 
101 Bengtsson, Strömbäck, s. 231ff. 
102 Bengtsson, Strömbäck, s. 244f. 
103 Bengtsson, Strömbäcks, s. 244f. 
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3 Anställdas framtida 
inkomstförlust 

 

3.1 Allmänt  
Kan man vid den akuta sjukdomstidens slut konstatera att den skadelidande, 
på grund av invaliditet, även i framtiden kommer att drabbas av minskad 
eller utebliven arbetsinkomst skall ersättning för framtida inkomstförlust 
utgå.105  
 
Vid beräkningen av den framtida inkomstförlusten tillämpas, som tidigare 
berörts, differensmetoden där inkomsten som den skadelidande sannolikt 
uppburit som oskadad subtraheras med den inkomst som den skadelidande 
kan tänkas uppnå i sitt skadade skick.  
 
Beräkningen av det första ledet i differensberäkningen kräver onekligen ett 
hypotetiskt resonemang om hur framtiden skulle ha tett sig om skadan inte 
inträffat. Förhållandena som förelåg vid skadetillfället är däremot ofta till 
stor hjälp med tanke på att den normala löneutvecklingen inom det yrke den 
skadelidande har kan användas som vägledning.106  
 
Även i andra ledet kommer ett hypotetiskt resonemang att användas. 
Skillnaden ligger i att man i efterhand kan konstatera om utvecklingen blivit 
den som antagits. Det är i detta led som det ekonomiska 
invaliditetsbegreppet tillämpas.107

 

3.2 Inkomst som oskadad 
Den inkomst den skadelidande skulle ha uppburit som oskadad utgör första 
parametern i differensmetoden. Vid beräkningen av den hypotetiska 
framtida inkomsten används som utgångspunkt ett s.k. inkomstunderlag.  
Både med hänsyn till själva skadeståndet och med hänsyn till en eventuell 
framtida omprövning är det ytterst viktigt att underlaget bestäms nå noga 
som möjligt. Det får av naturliga skäl inte råda några tvivel om vad som 
beaktats vid fastställandet av inkomstunderlaget.108  
 
Vid beräkningen av inkomstunderlaget för en arbetstagare kan man lägga till 
grund de inkomstförhållanden som förelåg vid skadetillfället. Därtill fästs 
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106 SOU 1995:33, s. 232f. 
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uppmärksamhet vid inkomstutvecklingen som oskadad inom den 
skadelidandes yrke.109 Därmed kommer eventuella höjningar av inkomsten 
den skadelidande tillgodo.110 Hänsyn tas till löneutvecklingen inom yrket, 
utsikter till befordran och ökade inkomster på grund av övergång till annat 
arbete men inte till en förväntad framtida allmän standardhöjning. Med 
tanke på att det inom de flesta yrken finns reglerade och nedskrivna 
löneförhållanden torde det oftast inte vara några problem att finna en skälig 
framtida lönenivå som oskadad för den skadelidande. Särskilt viktigt vid 
bestämmande av inkomstunderlaget för framtiden är även att beakta 
konjunkturen och att göra en framtidsprognos för det yrke den skadelidande 
utövade vid skadetillfället111  
 
Mer komplicerat blir de fall där den skadelidande hävdar att han eller hon, 
om skadan inte inträffat, skulle erhållit en annan karriär i ett annat yrke än 
det yrke han eller hon hade vid skadetillfället. Trafikskadenämnden 
avgjorde 1982 ett fall där ett affärsbiträde yrkade på ersättning för att ha gått 
miste om en karriär som fotomodell och mannekäng. Nämnden konstaterade 
att den skadelidande sedan lång tid före skadan då och då anlitats som 
fotomodell och mannekäng. Däremot ansågs det inte styrkt att den 
skadelidande, om skadan inte inträffat, skulle gjort karriär inom den 
branschen på heltid. Den skadelidande fick emellertid ersättning för det 
extraarbete som modell hon kunde antas ha haft och fick således viss 
ersättning utöver den inkomstförlust hon lidit i sitt ordinarie arbete som 
affärsbiträde.112 Nämnden avgjorde 1977 ett liknande fall där nämnden fann 
att den skadelidande såsom oskadad skulle ha kunnat erhålla viss inkomst 
som fotomodell. Nämnden påpekade det svåra i att beräkna storleken av 
dessa inkomster med tanke på att den skadelidande vid skadetillfället just 
påbörjat verksamheten som fotomodell. Efter en skälighetsbedömning 
beräknades förlusten uppgå till 12.000 kronor om året i tio år framöver.113 
Nämnden angav dessvärre inte på vilka grunder det bedömda skäliga 
beloppet framräknades. 
 
Bedömningen angående den arbetstid under vilken den skadelidande skulle 
arbetat om skadan inte inträffat får i de flesta fall göras utifrån förhållandena 
vid skadetillfället. Utgångspunkt tas i de grundläggande bestämmelserna i 
ATL, men naturligtvis finns det utrymme för avvikelser med hänsyn till 
förhållandena i det individuella fallet.114

 
Arbetade den skadelidande som oskadad mer än normal arbetstid kan detta 
vägas in vid beräknandet av inkomstunderlaget. I ett mål från Svea Hovrätt 
tillerkände domstolen, efter en skälighetsbedömning, den skadelidande 
ersättning för framtida inkomstförlust motsvarande 2000 arbetstimmar per 
år. Enligt domstolen var det rimligt att utgå från en normal arbetstid om 

                                                 
109 Bengtsson, Strömbäck, s. 155. 
110 SOU 1973:51, s. 46. 
111 Prop. 1975:12, s. 150. 
112 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 16/1982. 
113 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 19/1977. 
114 Bengtsson, Strömbäck, s. 156. 
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1800 timmar med tillägg för normalt uttag av övertid. Den skadelidande 
arbetade vid skadetillfället 2500 timmar per år och yrkade ersättning för 
förlorad inkomst motsvarande 2500 timmar fram till dess han fyllde 65 år. 
Domstolen motiverade sitt beslut att endast utge ersättning för 2000 timmar 
per år med hänsyn till gällande bestämmelser beträffande begränsning av 
arbetstiden och att den skadelidande i egenskap av egen företagare var utsatt 
för fluktuationer på grund av konjunkturen.115  
 
Även extra ersättning för arbete på helger eller annan obekväm arbetstid 
beaktas. Detta trots att den här typen av ersättning huvudsakligen syftar till 
att kompensera ytterligare fysisk ansträngning (till följd av att arbetstiden 
förlagts vid en tidpunkt då tjänstgöringen kan vara särskilt ansträngande 
eller tröttande eller då vilotiden är mindre lämplig för sömn) och bristande 
sociala möjligheter (med tanke på att arbetstagarens möjligheter till sociala 
aktiviteter kraftigt minskar som ett resultat av arbetstidens förläggning). 
Efter skadan arbetar kanske inte den skadelidande under de här 
förhållandena och det kan kanske verka orimligt att ersättningen trots allt 
skall utgå. Ett rättsfall från 1960-talet slog emellertid fast att även ersättning 
för obekvämhetstillägg skall utgå. Domstolen menade att bortfallet av 
tillägget varit en direkt följd av olycksfallet och därför var ersättningsgillt. 
116

 

3.3 Inkomst i skadat skick 
Vid bedömningen av den inkomst den skadelidande kan tänkas uppbära i sitt 
skadade skick sker det en prövning av den skadelidandes kvarvarande 
förvärvsförmåga.117 Domstolen har sålunda att ta ställning till skadans följd 
i form av ekonomisk invaliditet. Det är här det s.k. ekonomiska 
invaliditetsbegreppet kommer till användning118  
 
Skadeståndskommittén ger följande exempel på, i många fall okända, 
faktorer som måste tas i beräkning: ”möjligheterna att den skadelidande 
övervinner skadeföljderna helt eller delvis, möjligheterna att arbetsgivaren 
trots skadan bibehåller honom i hans tidigare arbete, riskerna att den 
skadelidande så småningom friställs i ett ändrat konjunkturläge och riskerna 
att han på längre sikt inte står ut med den extra anspänning som krävs för att 
han skall klara sitt arbete”.119

 
För att kunna göra en så exakt uppskattning som möjligt av den ekonomiska 
invaliditeten krävs en mängd uppgifter såsom intyg från läkarutredningar, 
utbildningsbevis, uppgifter om tidigare inkomst- och 
anställningsförhållanden, utredning angående den sociala situationen etc.120

                                                 
115 Svea Hovrätt, mål T1263-98, se RFS B:6:1999:40. 
116 NJA 1964 s. 308. 
117 Prop. 1975:12, s. 151. 
118 Se även kapitel 2.3. 
119 SOU 1973:51, s. 148. 
120 Bengtsson, Strömbäck, s. 165. 
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Det bör uppmärksammas att arbetslöshetsersättning, såsom ersättning från 
arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd likställs med inkomst i 
detta samanhang.121   
 
Enligt SkL 5 kap. 1 § 2st skall den inkomst den skadelidande kan beräknas 
uppnå som oskadad beräknas med hänsyn till den skadelidandes krafter och 
färdigheter och i övrigt vad som kan begäras av honom /henne ”med hänsyn 
till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande 
åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga 
omständigheter”.  
 

3.3.1 Omskolning och rehabilitering 
Vid fastställande av den skadelidandes förväntade faktiska inkomster skall 
det, vid prövningen, tas stor hänsyn till de möjligheter som finns att 
omskola och rehabilitera. Som exempel på rehabilitering anger 
propositionen ”utprovning av protes och följande träning samt anskaffande 
av andra hjälpmedel för arbetsfunktioner, liksom omskolning – inom 
tidigare yrke eller till ett helt nytt yrke – och arbetsträning eller andra icke 
medicinska åtgärder av förberedande eller direkt natur som syftar till att åter 
föra in den skadelidande i produktionen”.122  
 
Rehabiliterande åtgärder som syftar till att återställa den skadelidandes 
kroppsfunktioner bör vidtas så fort som möjligt med tanke på att den här 
typen av åtgärder måste kunna utvärderas innan det kan konstateras att ett 
stationärt tillstånd föreligger. Rehabiliterande åtgärder i form av omskolning 
bör dock avvaktas i väntan på det stationära tillståndets inträde.123 
Ersättningen för framtida inkomstförlust bestäms ofta inte förrän 
utredningen angående vilken rehabilitering som kan uppnås är klar.124

 
Medför skadan endast en inte allt för omfattande förlust och den 
skadelidande kan fortsätta med det arbete han eller hon hade före skadan 
finns det, enligt departementschefen, ingen anledning till att överväga 
rehabiliterande åtgärder.125 I de fall där omskolning eller rehabilitering 
faktiskt kan öka den skadelidandes förvärvsförmåga har den skadelidande 
en viss skyldighet att underkasta sig rehabiliterande åtgärder. Bristande 
intresse för rehabilitering eller omskolning kan leda till minskad ersättning. 
Trafikskadenämnden förvägrade t.ex. i sitt avgörande i cirkulärreferat nr 
8/1983 ersättning vid visat bristande intresse för rehabilitering. Åtgärderna 
måste däremot framstå som rimliga med hänsyn till den skadelidandes 
förutsättningar, framför allt hans eller hennes ålder, tidigare sysselsättning, 
bostadsförhållanden och medicinska status efter skadan. Dessutom bör inte 

                                                 
121 Prop. 1975:12, s. 151. 
122 Prop. 1975:12, s. 154. 
123 SOU 1973:51, s. 272. 
124 Prop. 1975:12, s. 149ff. 
125 Prop. 1975:12, s. 154. 
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alltför långtgående krav ställas om den skadelidande vid prövningen uppnått 
en ålder över 50 år.126  
 
Däremot skall det, vid prövningen, tas hänsyn till den skadelidandes egna 
önskemål. Önskemålen skall väga särskilt tungt när det är fråga om en 
omfattande skada. Ett krav på utbildning inom ett yrke med väsentligt högre 
inkomstnivån än inom det yrke den skadelidande hade före skadan skall 
dock enligt departementschefen avvisas. Anledningen är att den 
skadelidande inte skall överkompenseras för skadan. Skadeståndet är avsett 
att täcka den beräknade förlusten men inte att ge den skadelidande 
möjligheter till en högre inkomstnivå.127

 

3.3.1.1 Strukturellt eller konjukturellt betingad 
arbetslöshet i det nya yrket 

Edmund Gabrielsson pekar i sin artikel Trafikskadenämnden – dess 
verksamhet och några rättsliga problem128 på ett intressant spörsmål som 
inte sällan varit föremål för Trafikskadenämndens prövning. Situationen ser 
ofta ut enligt följande: ”NN skadas vid en trafikolycka så svårt att han inte 
kan fortsätta det arbete som han i många år haft. Han omskolas till ett nytt 
yrke som dock kommer att leda till en viss inkomstförlust. 
Försäkringsbolaget godtar omskolningen och betalar ersättning för 
inkomstförlust under omskolningstiden. I det nya yrket får NN till en början 
vissa anställningar, därvid ersättning lämnas upp till den gamla lönen. Men 
efter en tid hårdnar arbetsmarknaden och NN friställs. Framtidsutsikterna 
ser mycket dystra ut i den berörda branschen och det kan antas att NN 
under lång tid framöver kommer att vara arbetslös.”  
 
Tvisten uppkommer därigenom att den skadelidande vill ha ersättning för 
framtida inkomstförlust beräknat enligt differensmetoden. Ersättningen skall 
som bekant enligt den motsvara skillnaden mellan inkomstunderlaget (lönen 
som oskadad) och den ersättning den skadelidande kan uppbära trots skadan 
(i det här fallet arbetslöshetsersättningen). Försäkringsbolaget yrkar däremot 
på att ersättningen skall bestämmas utifrån skillnaden mellan 
inkomstunderlaget och den lön den skadelidande skulle ha haft i sitt nya 
yrke med hänvisning till att det inte finns adekvat kausalitet mellan skadan 
och inkomstförlusten på grund av arbetslöshet i det nya yrket.  
 
Trafikskadenämnden har i sina avgöranden kommit fram till skilda resultat 
och vid tidpunkten för författandet av Gabrielssons artikel hade Högsta 
domstolen ännu inte tagit ställning till fråga, vilket onekligen gjorde 
rättsläget osäkert.129

 
1998 meddelade Hösta domstolen prövningstillstånd gällande ett från 
Stockholms tingsrätt hänskjutet fall. Målet gällde en heltidsanställd 
                                                 
126 SOU 1973:51, s. 273. 
127 Prop. 1975:12, s. 155. 
128 JT 1997-98, s. 650ff. 
129 Se Gabrielsson artikel i JT 1997-98, s. 650ff. 
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byggnadssnickare som 1983 råkade ut för en trafikolycka, vilken ledde till 
en ligamentskada i övre delen av halskotpelaren. På grund av skadan kunde 
den skadelidande inte fortsätta arbeta inom sitt yrke utan omskolade sig till 
byggnadsingenjör. Den skadelidande arbetade inom sitt nya yrke i tre år. 
Därefter upphörde anställningen på grund av arbetsbrist.  
 
Den skadelidande yrkade på ersättning för inkomstförlust motsvarande 
skillnaden mellan den lön ha skulle ha haft som byggnadssnickare och 
arbetslöshetsersättningen. Bolaget medgav emellertid endast ersättning 
motsvarande skillnaden mellan inkomsten som byggnadssnickare och den 
lön den skadelidande skulle ha haft som byggnadsingenjör. Anledningen var 
att anställningen som byggnadsingenjör och den följande arbetslösheten 
saknade direkt samband med olyckan.  
 
Hösta domstolen konstaterade att erforderligt samband förelåg mellan 
trafikolyckan och det förhållande att den skadelidande efter olyckan och 
omskolningen inte lyckats uppnå samma inkomster som före skadan. Att 
försäkringsbolaget bekostat utbildningen ansågs sakna betydelse vid 
beräkningen av ersättning för inkomstförlust.130 Högsta domstolen höll 
sålunda fast vid differensbedömningen och lade risken för arbetslöshet inom 
det nya yrket på den skadeståndsskyldige.  
 

3.3.1.2 Ersättning under omskolningen 
I propositionen till SkL uttalas att inkomstförlust under omskolningen skall 
ersättas fullt ut. Invaliditetens omfattning saknar här betydelse.131 Ersättning 
under omskolningen ersattes emellertid, enligt praxis, redan innan 
tillkomsten av SkL. I NJA 1954 not c 84 ersattes en 37-årig rörmontörs 
förlust i form av minskad arbetsförtjänst under omskolning till bilelektriker. 
Domstolen framhöll att den skadelidande var berättigad till ersättning för de 
kostnader som omskolningen förde med sig och att det framgick att 
omskolningen var ägnad att väsentligt minska skadans inverkan på den 
skadelidandes förmåga att skaffa sig arbetsinkomst. Dessutom pekade 
domstolen på det faktum att det med omskolningen avsedda syftet inte 
kunde uppnås med mindre kostnad.  
 

3.3.2 Arbetsovilja 
Går det att påvisa att den skadelidande, fram till tidpunkten för prövningen, 
trots olyckan borde uppnått högre inkomst än vad han/hon faktiskt gjort 
skall detta inverka på bedömningen av ersättningen.132 I förarbetena betonas 
dock att domstolarna bör vara försiktiga med att reducera 
skadeståndsersättningen på denna grund.133

 
                                                 
130 NJA 1998, s. 375. 
131 Prop. 1975:12, s. 155. 
132 Se SkL 5 kap 1 § 2 st.  
133 Prop. 1975:12, s. 153. 
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HD avgjorde i NJA 1991 s. 662 ett fall där svaranden hävdade att den 
skadelidande borde ha kunnat erhålla högre inkomster än vad han haft. 
Domstolen anförde att det vid bedömningen av den inkomst som den 
skadelidande kan antas ha erhållit trots skadan (det andra ledet i 
differensmetoden), bör den inkomst han faktiskt tjänat frångås endast om 
den skadelidande visat ovilja att arbeta eller om det annars framgår att han 
gjort vad som rimligen kan krävas för att skaffa sig en godtagbar inkomst. 
Det påpekades att det vid avgörandet skall tas hänsyn till den skadelidandes 
kvarvarande arbetsförmåga och ålder. I det aktuella fallet ansåg inte 
domstolen, med hänsyn till den skadelidandes ringa ålder, det föreligga 
tillräckliga skäl för att frångå den inkomst som den skadelidande faktiskt 
haft även om det visserligen bedömdes som troligt att han, om han planerat 
sitt arbetssökande på ett bättre sätt, skulle erhållit anställning med godtagbar 
inkomst tidigare än som blev fallet.  
 

3.4 Arbetslösa skadelidande 
En arbetslös person lider naturligtvis inte inkomstförlust vid tidpunkten för 
skadan. Kan den arbetslöse däremot påvisa att han skulle komma att erhålla 
arbete om skadan inte inträffat kan ersättning för inkomstförlust lämnas. 
Dessutom kan ersättning lämnas för förlorad kvalifikationstid för 
arbetslöshetsersättning. I NJA 1974 s. 170 tog HD ställning till 
problematiken. Fallet rörde en arbetslös kvinna som råkat ut för en 
trafikolycka. På grund av sjukskrivningen kunde den skadelidande inte 
kvalificera sig till erhållande av understöd vid arbetslöshet och gick därmed 
miste om viss i arbetslöshetsersättning. Domstolen konstaterade att samband 
förelåg mellan olyckan och den skadelidandes förlust i form av utebliven 
arbetslöshetsersättning. Bortfall av arbetslöshetsersättning ansågs till sin art 
ligga i linje med förlorad arbetsförtjänst och därmed tillerkändes den 
skadelidande skadestånd för sin förlust.  
 

3.5 Analys och sammanfattning 
Nedan kommer jag analysera och kommentera vilka faktorer som påverkar 
bedömningen av den framtida inkomstförlusten vad gäller arbetstagare. 
Naturligtvis finns en del aspekter som även är relevanta för andra typer av 
skadelidande. T.ex. är avsnittet angående omskolning och rehabilitering 
troligen användbart även vid studerandet av inkomstförlust för ungdomar 
och egna företagare. Jag anser emellertid att den indelning jag gjort är 
pedagogiskt mest riktig men vill för säkerhets skull framhäva det faktum att 
uppsatsens skilda kapitel korresponderar.  
 
Att beräkna den inkomst en skadelidande arbetstagare skulle uppnått leder 
sällan till några större problem. Ofta kan ledning hämtas ur den 
skadelidandes löneläge vid olyckan med justering utifrån löneutvecklingen 
inom det aktuella yrket, eventuellt förestående befordran osv. Även om ett 
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hypotetiskt resonemang måste användas är det onekligen ett tämligen 
konkret resonemang där mycket värdefull information kan hämtas ur säkra 
källor så som uppgifter från arbetsgivare och tillämpliga kollektivavtal.134  
 
I de fall den skadelidande hävdar att han, om skadan inte inträffat, skulle 
erhållit en karriär inom ett annat yrke än det yrke han hade vid skadetillfället 
tycks i vart fall inte Trafikskadenämnden godta några långtgående 
hypotetiska utsvävningar och det samma förmodar jag skulle gälla de 
allmänna domstolarna. Istället läggs den faktiska situationen vid 
skadetillfället till grund för bedömningen om inte den skadelidande kan 
styrka att han skulle gjort karriär inom den påstådda branschen.135  
 
För min del anser jag det vara svårt att tillämpa någon annan metod för att 
bestämma den hypotetiska inkomsten som oskadad. Visserligen ger den små 
möjligheter att nå framgång med en talan om en karriär inom ett annat yrke 
än det som utövades vid skadetillfället. Samtidigt ser jag det rimliga i att, 
som någon form av huvudregel, lägga de faktiska förhållandena till grund 
för inkomstförlusten, med utrymme för undantag i de fall den skadelidande 
kan styrka en annan framtida inkomstförlust. Jag hävdar bestämt att en 
lättnad i beviskravet vid en skadeståndstalan angående inkomstförlustens 
storlek skulle leda till allt för stor rättsosäkerhet. Visserligen kan det hävdas 
att det nuvarande systemet redan medför osäkerhet i det avseendet att 
skadevållaren vid tidpunkten för skadan ofta inte besitter kunskaper om den 
skadelidandes inkomster och sålunda inte heller om det kommande 
skadeståndets storlek. Denna osäkerhet vill jag dock inte benämna 
rättsosäkerhet. Att skadevållaren inte kan beräkna det kommande 
skadeståndets storlek mot bakgrund av bristande kännedom om den 
skadelidandes inkomster följer istället direkt av principen om att 
skadevållaren får ta den skadelidande som han är.  
 
Att bedöma den kvarvarande förvärvsförmågan och sålunda den 
ekonomiska invaliditeten kräver naturligtvis en om möjligt än större 
utredning än den som måste göras vid bedömningen av inkomsten som 
oskadad. Domstolen kan inte enbart förlita sig på läkarutlåtanden utan måste 
även i övrigt skaffa sig en uppfattning om den skadelidandes möjligheter till 
inkomst. Hänsyn måste sålunda tas till den medicinska invaliditeten men 
även till den skadelidandes sociala situation, möjligheter till omskolning och 
rehabilitering m.m.136 Att den skadelidande anses ha en viss skyldighet att 
underkasta sig rehabiliterande åtgärder137 är förmodligen en omedelbar 
konsekvens av den skadeståndsrättsliga skyldigheten att inom rimliga 
gränser begränsa sin skada. Att det däremot förordas en mild inställning till 
krav på rehabilitering för personer över 50 år anser jag vara något tveksamt. 
Naturligtvis är det inte samhällsekonomiskt effektivt att till varje pris 
rehabilitera och omskola samtliga skadelidande. Däremot finner jag det 
oroväckande att inte ta tillvara de värdefulla kunskaper och resurser många 
                                                 
134 Bengtsson, Strömbäck, s. 155, SOU 1973:51, s. 46. 
135 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 16/1982 och nr 19/1977. 
136 Se kapitel 3.3 och 2.3. 
137 Prop. 1975:12, s. 149ff. 
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personer över 50 år besitter. Jag förordar istället att samma bedömning skall 
ske oavsett den skadelidandes ålder. Kanske finns det oftare skäl att inte 
rehabilitera äldre personer men för mig är det främmande att tillämpa en 
regel där den individuella bedömningen sätts åt sidan. 
 
Inkomstförlust beroende på strukturellt eller konjunkturellt betingad 
arbetslöshet i det nya yrket efter rehabiliteringen eller omskolningen skall 
ersättas inom ramen för differensmetoden. Detta konstaterade Högsta 
domstolen i NJA 1998 s. 375. Erforderligt samband ansågs föreligga mellan 
olyckan och det förhållande att den skadelidande efter olyckan inte lyckats 
uppnå samma inkomster som före skadan. Domstolens ställningstagande 
innebär att risken för arbetslöshet inom det nya yrket läggs på den 
skadeståndsskyldige. Hur långt det går att driva domstolens linje är 
naturligtvis inte lätt att avgöra. För min del verkar det dock klart att risken 
får bäras av den skadeståndsskyldige så länge arbetslösheten är betingad av 
konjunkturen. Frågan om detta är rätt eller fel kan förmodligen diskuteras i 
det oändliga, men med tanke på att principen om full kompensation väger 
starkt anser jag inte det vara annat än rimligt att lägga risken på 
skadevållaren. Omskolningen till det nya yrket är ju onekligen en följd av 
skadan.  
 
Inkomstförlusten under omskolningen ersätts fullt ut oberoende av 
invaliditetens omfattning.138 Att inkomstförlusten ersätts fullt ut under 
omskolningen oavsett invaliditetsgrad är något som för min del framstår 
som rättvist. Inkomstförlusten är den samma och därmed bör inte 
invaliditetsgraden tillmätas någon betydelse.  
 
Vid påvisad arbetsovilja finns det möjlighet att sätta ner ersättningen för 
inkomstförlust.139 Av förklarliga skäl är detta något som troligen är 
vanligast vad gäller inkomstförlust i förfluten tid med tanke på att 
arbetsovilja enbart torde vara praktiskt möjligt att bevisa avseende den tid 
som redan passerat. Däremot kan bevisad arbetsovilja även påverka 
beräkningen av ersättning för framtida inkomstförlust.140 Detta ser jag som 
orättvist och cyniskt. Varför låta arbetsoviljan bestraffas dubbelt? Går det att 
bevisa arbetsovilja vad gäller den tid som redan passerat skall ersättningen 
självklart reduceras men att låta arbetsoviljan även påverka beräkningen av 
ersättningen för framtida inkomstförlust är som att återigen, i förebyggande 
syfte,  fängsla en brottslig som redan försonat sitt brott. 
 
En intressant detalj för arbetslösa skadelidande är att ersättning skall lämnas 
för förlorad kvalifikationstid för arbetslöshetsersättning.141 Att förlorad 
kvalifikationstid och därmed förlorad arbetslöshetsersättning likställs med 
inkomstförlust är för mig en självklarhet. Den skadelidande drabbas på 
grund av skadan av en inkomstförlust som är hänförlig till det faktum att 

                                                 
138 Prop. 1975:12, s. 155.  
139 NJA 1991 s. 662.  
140 SOU 1973:51, s. 152. 
141 NJA 1974 s. 170. 
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han inte är arbetsförmögen och därmed inte kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Naturligtvis skall ersättning utgå för att kompensera förlusten.  
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4 Barns, ungdomars och 
studenters framtida 
inkomstförlust 

 

4.1 Allmänt 
När den skadelidande är en ung person blir av naturliga skäl den framtida 
inkomstförlusten svår att bedöma. Komplikationer uppkommer både vid 
bedömningen av vilken inkomst den skadelidande skulle kunna uppnått som 
oskadad och vid bedömningen av vilken inkomst den skadelidande kan 
komma att uppnå trots skadan. Den största svårigheten torde dock vara att 
beräkna det fösta ledet i differensmetoden. Ofta kan det vara ytterst svårt att 
t.ex. bedöma vilket yrke den unga skadelidande skulle ägnat sig åt om han 
eller hon inte skadats.142I svåra fall, särskilt i allvarligare skadefall, väntar 
man därför med den slutliga prövningen tills den skadelidande uppnått en 
sådan ålder att bedömningen av de framtida förhållandena kan göras med en 
viss säkerhet. Sexton års ålder anges som en utgångspunkt.143 Då föreligger 
det gynnsammare förhållanden att kunna ta hänsyn till den skadelidandes 
val av utbildning och yrke, effekter av rehabilitering och även i övrigt den 
skadelidandes intressen. Under tiden lämnas en tidsbegränsad skönsmässigt 
beräknad ersättning.144

 
Angående prövningen av den inkomst den skadelidande trots skadan kan 
tänkas uppbära i sitt skadade skick, det andra ledet i differensbedömningen, 
kommer jag inte att närmare behandla den problematiken i det här kapitlet. 
Anledningen är att den doktrin och de rättsfall jag studerat koncentreras 
kring det första ledet i differensbedömningen. Vad gäller det andra ledet i 
differensbedömningen hänvisar jag till kapitel två som berör allmänna 
beräkningsgrunder. Frågor kring omskolning och rehabilitering tas upp i 
kapitel 3.3.1.  
 

4.2 Föräldrarnas ekonomiska och sociala 
standard 

En intressant fråga är huruvida det vid bedömningen av den unga 
skadelidandes framtida inkomstförlust tas hänsyn till föräldrarnas 
ekonomiska och sociala standard. Vid tillkomsten av den ekonomiska 

                                                 
142 SOU 1995:33, s. 334ff. 
143 Hellner, Johansson, s. 388f. 
144SOU 1995:33, s. 76ff. 
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invaliditetsbedömningen uttalade Skadeståndskommittén att det torde vara 
mindre lämpligt att göra bedömningen med hänsyn till föräldrarnas 
ekonomiska och sociala standard.145 Trots uttalandet utsattes 
Trafikskadenämnden för hård kritik bestående i anklagelser för att i sin 
praxis ändå ta sådana hänsyn. Kritiken resulterade i att dåvarande 
Försäkringsinspektionen granskade Trafikskadenämndens praxis. 
Försäkringsinspektionen fann inte att Trafikskadenämnden i sina 
avgöranden använde sig av ett socialgruppstänkande. Istället konstaterade 
inspektionen att ”nämnden i första hand synes göra en bedömning av ett 
barns förlust av framtida inkomst med utgångspunkt i den skadades 
personliga förutsättningar och intresseinriktning, oavsett från vilken 
socialgrupp eller miljö den skadade kommer, samt att, när dessa 
förutsättningar inte fullt ut kan klarläggas, även andra faktorer av nämnden 
vägs in i en skönsmässig bedömning”. Försäkringsinspektionen pekade dock 
på det osäkerhetsmoment som ligger i prövningen av barns och ungdomars 
framtida inkomstförlust och efterlyste en utredning om huruvida 
ersättningssystemet var tillfredställande. Skadeståndskommittén erhöll 
utredningsuppdraget och fastslog att det vid prövningen, precis som tidigare, 
inte skulle tas hänsyn till föräldrars och syskons yrkesval eller övriga 
faktorer i den sociala närmiljön.146 Däremot ansåg inte kommittén eller 
sedermera departementschefen att det förelåg något behov av lagändring 
bestående i mer detaljerade regler angående beräkningen av ersättningen 
utan överlät även i fortsättningen de här frågorna till rättstillämpningen.147  
 

4.3 Svårt skadade barn 
Barn som skadas till den grad att de inte kommer att kunna träda ut i 
förvärvslivet utan istället behöver vård resten av livet har naturligtvis ett 
intresse av att få ut en ersättning för att täcka vård och tillsynskostnaderna. 
Även om skadestånd för sjukvård utgår som en särskild ersättningspost skall 
även ersättning för framtida inkomstförlust beräknas.148

 
Trafikskadenämnden avgjorde 1989 två uppmärksammade fall där unga 
skadelidande krävde ersättning för framtida inkomstförlust. Det fösta 
fallet149 gällde en 21-årig flicka som redan vid fyra månaders ålder råkade ut 
för en trafikolycka och bedömdes vara 100% invalid. Den skadelidandes 
försäkringsbolag motsatte sig ersättningsanspråket för inkomstförlust med 
motiveringen att ”skadeståndet bör beräknas icke på grundval av utebliven 
inkomst utan väsentligen med utgångspunkt från vad det kostar att bereda 
Eva erforderlig vård och tillsyn”. Nämndens uppfattning var emellertid att 
den skadelidande borde få ersättning för den inkomstförlust skadan medfört. 
Trafikskadenämnden hänvisade till departementschefens uttalande i 
propositionen till SkL: ”Enligt kommittén finns det i en del fall, när den 
                                                 
145 SOU 1973:51, s. 263. 
146 SOU 1995:33, s. 76ff. 
147 SOU 1995:33, s. 334ff, Prop. 2000/01:68 s. 21ff. 
148 SOU 1995:33, s. 336f. 
149 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 5/1989. 
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framtida arbetsförmågan har blivit helt eller nästan helt nedsatt, det 
alternativet att skadeståndet inte bedöms mot bakgrund av den beräknade 
inkomstförlusten utan med hänsyn till kostnader för vård och tillsyn. Detta 
uttalande har mött viss kritik under remissbehandlingen. Jag har förståelse 
för denna kritik. Enligt min mening bör inkomstförlust så långt möjligt 
beaktas fullt ut, även när det gäller svårt invalidiserade personer”. 
Avgörandet resulterade i en ersättning för inkomstförlust med ett skäligen 
beräknat belopp om 50 000 kronor per år fram till den skadelidandes 
pension. Hur skälighetsbedömningen gjordes framgår inte av fallet. 
Nämnden konstaterade endast att den inte ansåg sig ha någon uppfattning 
om den skadelidandes yrkesval som oskadad.  
 
I det andra fallet150 ansågs en 27-årig man, som skadades mycket svårt som 
17-åring, vara berättigad till ersättning för inkomstförlust med ett skäligen 
beräknat belopp om 50 000 kronor per år fram till 65 års ålder. Nämnden 
tog här avstånd från differensmetoden och använde sig istället av en 
skälighetsavvägning.  
 
Trafikskadenämnden intar här en annan ställning än den som fastslogs i 
praxis från 1961. I NJA 1961 s. 572 bestämde domstolen ersättningen i form 
av livränta, till den skadelidande som skadats svårt vid två års ålder, mot 
bakgrund av andra faktorer än den uteblivna inkomsten. Domstolen 
uttalade: ”Ersättningen bör därför beräknas, icke på grundval av utebliven 
inkomst utan väsentligen med utgångspunkt från vad det kostar att bereda 
Åke erforderlig vård och tillsyn ävensom möjlighet till efter hans intressen 
och färdigheter avpassade sysselsättningar”.  Motiven till uttalandet var att 
barn som drabbats av bestående invaliditet endast i mycket begränsad 
utsträckning ansågs kunna tillgodogöra sig livränta beräknad mot bakgrund 
av en framräknad framtida inkomstförlust.  
 
Även Kommittén om ideell skada tar avstånd från uttalandet i det ovan 
refererade fallet. Kommittén poängterar att den skadelidande, även om han 
aldrig kommer att kunna träda ut i förvärvslivet, ändå gått miste om en 
inkomst som han skulle uppnått om skadan inte inträffat och att 
kompensation för förlusten självklart skall lämnas. Ersättningen förordas 
motsvara en genomsnittlig arbetsinkomst för personer utan utbildning med 
reservation för de fall där det finns skäl att anta att den skadelidande skulle 
ha uppnått högre inkomst. Däremot framhävs att det vid beräkningen av 
ersättning hänsyn måste tas till att den skadelidande inte har några kostnader 
för att förvärva inkomster och även i övrigt har lägre levnadskostnader än 
vad han hade haft som oskadad.151  

                                                 
150 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 6/1989. 
151 SOU 1995:33, s. 334ff. 
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4.4 Avbrott i högre eller yrkesinriktad 
utbildning 

Genomgick den skadelidande vid tiden för skadan en högre eller 
yrkesinriktad utbildning och medförde skadan avbrott i utbildningen kan 
ersättning lämnas för den uppkomna förlusten. Frågan är om ersättning skall 
lämnas motsvarande den direkta förlusten  med avseende på de kostnader 
som uppkommit på grund av att den skadelidande inte blivit klar med sin 
utbildning som planerat eller om ersättningen skall motsvara 
inkomstförlusten under den tid den skadelidandes inträde i arbetslivet blivit 
försenat.152

 
Rättsfallen NJA 1939 s. 321 och NJA 1964 s. 431 tyder på att ersättning 
lämnas för den inkomstförlust det försenade inträdet i arbetslivet medfört. 
Den skadelidande förde i fallet från 1964 talan om ersättning för 
inkomstförlust och yrkade att han, om skadan inte inträffat, hade kunnat 
avlägga examen som lärare ett år tidigare än vad som nu skulle bli fallet. 
Ersättningsanspråket motsvarade därför ett års lärarlön. Högsta domstolen 
konstaterade att den skadelidande blev oförmögen att studera under ett år 
och att hans examen därför fördröjts med motsvarande tid. Eftersom det var 
gott om arbetstillfälle för lärare ansåg domstolen att ersättning motsvarande 
ett års lärarlön skulle utgå till den skadelidande. Justitierådet Conradi var 
skiljaktig. Han ansåg för sin del att kausaliteten mellan skadan och förlusten 
var allt för avlägsen och att studieavbrott under flera år i regel inte skulle 
kunna vara skadeståndsgrundande vad gäller inkomstförlust. Conradi 
menade att ersättning istället enbart borde lämnas för de kostnader den 
förlängda studietiden medförde, t.ex. kostnader för kost och logi.  
 
Visserligen är den ovan refererade praxisen gammal och under den tid som 
passerat har bland annat den nuvarande Skadeståndslagen tillkommit. Jag 
har emellertid inte funnit något i förarbeten eller praxis som skulle medföra 
att rättsläget har ändrats.   
 
Går den skadelidande fortfarande i grundskolan lämnas enbart ersättning för 
föräldrarnas merkostnader på grund av den förlängda skoltiden. 
Ersättningen baseras då inte på någon form av inkomstförlust för den 
skadelidande utan hänförs istället till ersättningsposten kostnader.153 
Trafikskadenämnden lämnar ett standardiserat belopp om 40 000 kronor per 
år.154

 
Anledningen till att barn inte kan få ersättning för en uppskjuten framtida 
inkomst är att förutsägelser om en framtida yrkesverksamhet skulle vila på 
allt för vaga grunder. Håkan Andersson hävdar i sin doktorsavhandling 
”Skyddsändamål och adekvans” att någon skyddad ekonomisk position inte 

                                                 
152 Lech, Skadeersättning för personskada, s. 143f.  
153 SOU 1995:33, s. 71, NJA 1960 C 244. 
154 Uppgiften är lämnad via e-post av Lars Henriksson på Trafikskadenämnden 2004-09-02. 
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kan sägas ha uppnåtts och att barnet därför inte kan få ersättning för försenat 
inträde i yrkeslivet.155

 

4.5 Analys och sammanfattning 
I detta avsnitt har jag för avsikt att analysera de faktorer som påverkar 
bedömningen vid beräkning av ersättning för framtida inkomstförlust vad 
gäller barn, ungdomar och studenter. Till viss del kommer även mina egna 
kommentarer till användning. 
 
Vid beräkningen av den framtida inkomstförlusten för unga skadelidande 
väntar domstolen, i vart fall vid svårare skadefall, med att slutligen 
bestämma den framtida inkomstförlusten tills den skadelidande uppnått en 
sådan ålder att bedömningen av de framtida förhållandena kan göras med 
viss säkerhet. Sexton års ålder har angetts som en utgångspunkt.156

 
Jag är med största sannolikhet inte rätt person att bedöma huruvida sexton år 
är en lämplig ålder vid vilken den slutliga prövningen bör göras. För mig 
verkar det vara en för tidig tidpunkt i den skadelidandes liv för att bestämma 
den framtida inkomstförlusten. Hade den skadelidande förblivit oskadad 
hade det förmodligen inte gått att någorlunda säkert uttala sig om den 
framtida inkomsten när personen endast var sexton år gammal. Samtidigt ser 
jag riskerna med att avvakta ytterligare några år. Ersättningsneuroser och 
liknande problem undviks onekligen genom en inte allt för utdragen 
process. Jag kan därför inte argumentera för någon annan 
bedömningstidpunkt men jag vill ändå uppmärksamma den osäkerhet jag 
anser föreligga i den här bedömningen. 
 
Råkar den unga skadelidande ut för en så pass svår skada att han eller hon 
inte kommer att kunna träda ut i förvärvslivet alls utan behöver vård resten 
av livet uppkommer frågan om skadestånd enbart skall lämnas för att täcka 
vård och tillsynskostnader eller om även ersättning för framtida 
inkomstförlust skall beräknas. I praxis från 1960-talet lämnades enbart 
ersättning motsvarande kostnaden att bereda den skadelidande erforderlig 
tillsyn och tillgång till diverse fritidssysselsättningar.157 I två avgörande från 
Trafikskadenämnden 1989 intog däremot nämnden en motsatt ställning. 
Ersättning för framtida inkomstförlust beräknades utifrån en 
skälighetsbedömning.158 Även Kommittén om ideell skada tar avstånd från 
praxisen från 1960-talet. Istället förordas att ersättning för framtida 
inkomstförlust lämnas med tanke på att en inkomstförlust faktiskt gjorts 
även om den skadelidande aldrig kommer att kunna träda ut i förvärvslivet.  
159

                                                 
155 Andersson, s. 153. 
156 Hellner, Johansson, s. 388f. 
157 Se NJA 1961 s. 572. 
158 Se Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 5 och 6/1989. 
159 SOU 1995:33, s. 334ff. 
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Att även ersätta skadelidande som drabbats av mycket svåra skador för den 
framtida inkomstförlusten ser inte jag som annat än rimligt och 
överensstämmande med likabehandlingsprincipen. Naturligtvis blir en 
tillämpning av differensmetoden svår med tanke på att det i många fall inte 
finns något underlag att basera beräkningen av inkomsten som oskadad på. 
Däremot anser jag inte att Trafikskadenämndens skönsmässiga bedömning 
är särskilt lyckad. Möjligtvis ligger det väl avvägda motiv bakom 
bedömningen men det framgår inte av cirkulärreferaten. Istället bör det, i 
enlighet med Kommittén om ideell skadas uppfattning, göras en allmän 
bedömning utifrån ett antagande om en genomsnittlig arbetsinkomst för 
personer utan högre utbildning med reservation för de fall där det finns skäl 
att anta att den skadelidande skulle ha uppnått högre inkomst.160 Vad som 
skulle kunna utgöra ett starkt skäl för att anta att den skadelidande skulle ha 
uppnått högre inkomst exemplifieras inte. Jag skulle kunna tänka mig att 
intresseriktningar skulle kunna spela in. Däremot skall ju inte föräldrarnas 
ekonomiska och sociala standard få påverka bedömningen. Detta 
konstaterade Kommittén och ideell skada efter att misstankar hade riktats 
mot att Trafikskadenämnden lät den typen av omständigheter påverka 
bedömningen. Det kunde dock inte framläggas några bevis för att 
Trafikskadenämnden skulle ha använt sig av ett socialgruppstänkande i sina 
avgöranden.161  
 
Jag kan naturligtvis se det rimliga i att inte låta föräldrarnas yrkesval eller 
sociala status spela in vid bestämmandet av ersättning för framtida 
inkomstförlust till ett barn. Skulle de här faktorerna få spela en avgörande 
roll vid prövningen skulle ersättningsnivån bestämmas av någon annans 
prestationer, dvs. för den skadelidande ej påverkbara omständigheter. 
Samtidigt anser jag att föräldrarnas yrkesinriktning kan tjäna som god 
vägledning i den även i övrigt hypotetiska bedömningen av hur framtiden 
för den skadelidande skulle artat sig om skadan inte inträffat. Min slutsats är 
emellertid att jag fullt och fast instämmer med Skadeståndskommitténs och 
departementschefens åsikt. Anledningen är främst rättviseskäl. Jag finner 
inte det särskilt befogat att låta ett barn vars föräldrar är höginkomsttagare 
erhålla högre ersättning än ett barn vars föräldrar är låginkomsttagare enbart 
mot bakgrund av det faktum att barnet mest troligt som oskadad skulle valt 
en liknande karriärväg som sina föräldrar. Det är ju mycket möjligt att även 
barnet vars föräldrar är låginkomsttagare skulle satsat på en hög utbildning 
och ett högavlönat yrke. Troligtvis är sannolikheten statistiskt sett mindre 
men möjligheten finns och ett förfarande där man baserar barnets ersättning 
för framtida inkomstförlust på föräldrarnas ekonomiska och sociala status 
skulle medföra att rättstillämpningen blundade för långinkomsttagares barns 
möjligheter att bli högutbildade och höginkomsttagare.  
 
Genomgick den skadelidande vid tiden för skadan en högre eller 
yrkesinriktad utbildning skall ersättning lämnas motsvarande den 
inkomstförlust som den skadelidande lidit på grund av att inträdet i 

                                                 
160 SOU 1995:33, s. 334ff. 
161 Se kapitel 4.2.  
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förvärvslivet blivit försenat. Detta slogs fast i NJA 1939 s. 321 och NJA 
1964 s. 431. Ingenting jag hittat tyder på att rättsläget skulle ha ändrats.  
 
Hur ersättningen skall beräknas vid avbrott i utbildning hänförs till en, 
enligt mitt tycke, besvärlig kausalitetsbedömning. Det kan bli väldigt svårt 
att avgöra vid vilken tidpunkt den skadelidande, om skadan inte inträffat, 
skulle inträtt i arbetslivet. Ytterligare en fråga att ta ställning till är hur stor 
inkomst den skadelidande hade erhållit. Här kan visserligen ledning hämtas 
ur tabeller över genomsnittsinkomst för det yrke till vilket den skadelidande 
studerar, men den första frågan kvarstår fortfarande som olöst. Vilken 
hänsyn skall har tas till eventuell arbetslöshet inom yrket? Skall stor vikt 
läggas vid faktorer såsom betyg? Kan ett stort kontaktnät utgöra skäl att anta 
inträde i arbetslivet direkt efter den tänkta tidpunkten för examen?  
 
Praxis anger att inkomstförlusten på grund av försenat inträde i arbetslivet 
skall ersättas men för min del anser jag att det ligger närmare till hands att 
enbart ersätta de direkta merkostnader som ytterligare studieår förväntas 
medföra. Att avgöra den förlorade inkomstförlusten blir en allt för diffus 
fråga. Det är ju inte ens säkert att det uppstått någon inkomstförlust. Den 
skadelidande hade kanske inte hade fått något arbete även om han/hon tagit 
sin examen som planerat. 
 
Gick den skadelidande däremot i grundskolan lämnas inte ersättning för 
inkomstförlust på grund av försenat inträde i förvärvslivet. Istället lämnas 
ersättning för de kostnader den förlängda skoltiden medfört.162 Håkan 
Andersson menar att anledningen till att barn inte kan få ersättning för en 
uppskjuten framtid inkomst är att någon skyddad ekonomisk position inte 
kan sägas ha uppnåtts.163

 
Jag instämmer helt i Håkan Anderssons argumentation. Möjligtvis skulle 
inte jag uttryckt mig i termer av ”skyddad ekonomisk position”. Min åsikt 
att inte lämna ersättning för en uppskjuten framtida inkomstförlust baseras 
istället på att det skulle vara allt för svårt att bedöma de konsekvenser 
skadan har på den framtida inkomsten. Någon stans måste gränsen dras för 
vad som ersätts inom ramen för framtida inkomstförlust. Att istället lämna 
ersättning för föräldrarnas merkostnader ser jag som en bra lösning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 SOU 1995:33, s. 71, NJA 1960 C 244. 
163 Andersson, s. 153. 
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5 Ersättning för inkomstförlust 
vid arbete utanför anställning 

 

5.1 Allmänt 
En del skadelidande har inte uppburit lön i ett anställningsförhållande. 
Därför måste inkomstförlusten i de här fallen beräknas enligt andra grunder 
än de som används vid bestämmandet av ersättning för inkomstförlust för 
arbetstagare. I enlighet med SkL 5 kap. 1 § 3st. likställs med inkomstförlust 
intrång i näringsverksamhet och med inkomst likställs värdet av 
hushållsarbete i hemmet.  
 

5.2  Företagare 
Intrång i näringsverksamhet likställs med inkomstförlust enligt SkL 5 kap. 1 
§ 3st. Stadgandet innebär att företagare kan få ersättning för de förluster 
som kan uppstå på grund av försämrad framtida inkomstutveckling i 
företaget eller på grund av att den skadelidande tvingas lägga ner 
verksamheten.164 Förarbetena ger exemplet att en lantbrukare tvingas sälja 
sin kreatursbesättning till underpris. Eftersom intrång i näringsverksamhet 
likställs med inkomstförlust ersätts inte enbart lantbrukarens förlust av ”lön” 
utan även hans kapitalförlust.165

 
Försäkringsbolagen definierar i sin praxis inkomst av näringsverksamhet 
som ”inkomst av yrkesmässigt bedriven verksamhet om inkomsten inte 
inräknas under inkomstslagen tjänst kapital eller tjänst”. Därtill krävs att 
verksamheten är varaktig, självständig och drivs i vinstsyfte.166  
 
Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att tredjemansskada inte ersätts. 
När en företagare drabbas av en personskada medför den ofta även 
konsekvenser för eventuella delägare, arbetstagare och den skadelidandes 
familj. Frågan blir då i vilken mån ersättning skall lämnas eller utebli med 
hänvisning till att det rör sig om en tredjemansskada. HD har i två fall från 
1975 berört tredjemansproblematiken. Första fallet167 gällde en 
tandläkarverksamhet där den skadelidande var enda anställd. Den 
skadelidande erhöll bolagets årliga rörelseöverskott som vederlag för sitt 
arbete. På grund av tandläkarens olycksfall uteblev patientarvoden och 
frågan var om den skadelidande skulle få ersättning för inkomstbortfall eller 

                                                 
164 Hellner, Johansson, s. 388. 
165 Prop. 1975:12, s. 155f. 
166 Bengtsson, Strömbäck, s. 158. 
167 NJA 1975, s. 275. 
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om de minskade intäkterna skulle anses utgöra en tredjemansskada åsamkad 
bolaget. HD konstaterade att bolagets förlust direkt motsvarade den 
skadelidandes inkomstförlust och att inkomsterna var att anse som 
arbetsinkomster oavsett om de betecknades som lön, tantiem eller annat. 
Den skadelidande ansågs sålunda ha gått miste om arbetsförtjänst och 
tillerkändes ersättning för sin inkomstförlust. I det andra fallet168 hade 
domstolen att ta ställning till om skadevållaren var skyldig att ersätta den 
skadelidande för de kostnader som hans bolag drabbats av på grund av att 
den skadelidande tvingats anställa en vikare under sin sjukperiod. 
Domstolen konstaterade att kostnaderna ostridigt belastat bolaget. Bolaget 
ansågs inte ha någon självständig rätt att kräva skadestånd av skadevållaren 
på grund av dess anställdes skada. Skadevållaren blev därmed inte skyldig 
att ersätta bolagets kostnader för vikarie under den skadelidandes 
sjukperiod. Domstolen använde sig inte av uttrycket icke ersättningsgill 
tredjemansskada men av resonemanget anser jag det framgå tämligen klart 
att det är det domstolen avser.  
 
Det bör dock uppmärksammas att rättsfallen rörde aktiebolag. Ägare till ett 
handelsbolag eller enkla bolag står på ett tydligare och mer direkt sätt för 
bolagets förluster med tanke på att delägarna personligen svarar för 
bolagens förlust. Därmed torde inte tredjemansproblematiken aktualiseras 
på samma sätt för bolag drivna i en annan form än aktiebolag.169

 
Eftersom hobbyverksamhet per definition saknar vinstintresse faller 
eventuella inkomster härrörande från den typen av verksamheter utanför 
tillämpningsområdet för SkL 5 kap. 1 § 3st.170 Däremot är det möjligt att 
ersättning kan tillerkännas i form av ideellt skadestånd. Att utreda 
möjligheterna att erhålla ideellt skadestånd faller emellertid utanför mina 
frågeställningar. 
 

5.3 Hushållsarbete i hemmet 
För att ersätta skadelidande som utfört hushållsarbete i hemmet likställs, 
enligt Skl 5 kap. 1 § 3 st., värdet av sådant arbete med inkomst. Det är 
emellertid enbart värdet av sådant hushållsarbete som bedrivits istället för 
ett avlönat förvärvsarbete som likställs med inkomst.  
 
Tanken bakom bestämmelsen är att en skadelidande som, före 
skadetillfället, arbetat heltid eller deltid i hemmet skall tillerkännas en 
summa motsvarande värdet av arbetet. Den summa det skulle kosta att anlita 
en utomstående på grund av skadan anses fungera väl som vägledning. Vid 
bedömningen är det då viktigt att beakta omfattningen av det hushållsarbete 
den skadelidande utförde före skadetillfället. I förarbetena förespråkas att 
hänsyn tas till antalet personer i hushållet, den hjälp av andra som stått till 

                                                 
168 NJA 1975, s. 533. 
169 Bengtsson, Strömbäck, s. 158ff. 
170 Bengtsson, Strömbäck, s. 158. 
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buds etc.171 Det är sedan upp till den skadelidande om ersättningen för 
inkomstförlust faktiskt används till att anlita en utomstående eller om någon 
kostnad inte alls uppkommer på grund av kostnadsfri hjälp från nära 
anhöriga.172

 
Ersättning bör även lämnas om den skadelidandes möjligheter att ta 
förvärvsarbete begränsas på grund av skadan. Den hushållsarbetade kanske 
hade för avsikt att träda in i förvärvslivet inom ett par år. En sådan situation 
torde inte vara ovanlig för en husmor vars barn snart når vuxen ålder. 
Ersättningen skall beräknas utifrån skillnaden mellan den inkomst den 
skadelidande skulle uppburit som oskadad och den inkomst den 
skadelidande kommer att uppbära.173 Bedömningen kommer då att göras i 
enlighet med de beräkningsgrundsatser som används för att bestämma 
vanliga arbetstagares inkomstförlust.  
 
Värdet av hushållsarbete som den skadelidande utfört vid sidan av ett på 
heltid avlönat förvärvsarbete ersätts, som påpekats tidigare, inte enligt SkL 
5 kap. 1 § 3st. Anledningen är att familjemedlemmar förväntas bistå 
varandra i hemmet utan att kunna kräva ersättning för det. Skulle det 
hushållsarbete den skadelidande tidigare utfört överstiga vad man rimligen 
kan begära att familjemedlemmarna bistår med kan den skadelidande begära 
ersättning för kostnad för hjälp av utomstående. Skadeståndet kommer då att 
utgå i enlighet med bestämmelserna om ersättning för kostnader och 
kommer inte hänföras till inkomstförlusten.174

 
Trafikskadenämnden avgjorde 1978 ett fall där den skadelidande var 
hemmafru vid olyckstillfället. Den skadelidande hade tidigare arbetat som 
affärsbiträde men arbetade inte sedan något år tillbaka på grund av att hon 
ville stanna hemma med sitt sju månader gamla barn. Barnet omkom 
emellertid i trafikolyckan och tvist uppstod mellan den skadelidande och 
försäkringsbolaget huruvida ersättning skulle utgå för framtida 
inkomstförlust. Försäkringsbolaget anförde att det inte hade gjorts sannolikt 
att den skadelidande haft för avsikt att gå ut i förvärvslivet. Enligt nämndens 
mening skulle den skadelidandes situation vid avgörandet av frågan om hon 
som oskadad skulle ha återupptagit förvärvsarbete bedömas utifrån 
förutsättningen att barnet omkommit men att hon själv inte skadats. 
Trafikskadenämnden ansåg att den skadelidande under sådana förhållanden 
tveklöst återgått till förvärvsarbete på heltid. Mot bakgrund av detta 
utdömdes ersättning för framtida inkomstförlust motsvarande heltidslön för 
affärsbiträden.175

 
                                                 
171 Prop. 1975:12, s. 156. 
172 Prop. 2000/01:68, s. 21ff. 
173 Prop. 1975:12, s. 156. 
174 SOU 1995:33, s. 337f. 
175 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 12/1978. Se även RFS 1986:1 s. 93. Målet 
gällde en kvinna som inte yrkesarbetade utan endast utförde arbete i hemmet på grund av 
att hennes barn var små. Efter en misshandel tillerkändes hon skadestånd för inkomstförlust 
efter en skälighetsbedömning. Någon vidare utredning king bedömningsgrunderna anges 
dock inte i fallet.  
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5.4 Analys och sammanfattning 
I det här kapitlet har jag behandlat ersättning för framtida inkomstförlust 
vad gäller arbete utanför en traditionell anställning. Nedan avser jag att 
analysera och kommentera vilka faktorer som inverkar på bedömningen för 
den här gruppen av skadelidande och hur ersättningen närmare bestäms.  
 
I enlighet med SkL 5 kap. 1 § 3st. likställs med inkomstförlust intrång i 
näringsverksamhet och med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i 
hemmet. För företagare innebär stadgandet att ersättning lämnas för de 
förluster som kan uppstå på grund av försämrad framtida inkomstutvecklig i 
företaget eller på grund av att den skadelidande tvingas lägga ner 
verksamheten.176

 
Begreppet näringsverksamhet definieras inte närmare i lagtexten, 
förarbetena eller i praxis. Däremot definierar försäkringsbolagen inkomst av 
näringsverksamhet som ”inkomst av yrkesmässigt bedriven verksamhet om 
inkomsten inte inräknas under inkomstslagen tjänst eller kapital”. Dessutom 
krävs det att verksamheten är varaktig, självständig och drivs i vinstsyfte. 
För min del har jag svårt att avgöra huruvida det ligger någon större skillnad 
i den utomrättsliga definitionen och de situationer SkL 5 kap. 1 § 3st. avser 
att omfatta. Möjligtvis ställs det inte krav på varaktighet i tillämpningen av 
Skadeståndslagen. Förarbetena ger inget svar men enligt min mening måste 
i vart fall kraven på självständighet och vinstsyfte vara uppfyllda för att en 
näringsverksamhet skall ligga för handen. Eftersom mitt arbete endast syftar 
till att utreda de situationer som omfattas av Skadeståndslagen går jag inte 
närmare in på frågan men jag anser ändå att försäkringsbolagens definition 
kan fungera väl för att ytterligare belysa ersättning för intrång i 
näringsverksamhet.  
 
När en företagare drabbas av en personskada medför detta ofta även 
konsekvenser för företaget i stort, däribland anställda. I en sådan situation 
måste domstolen ta ställning till om skadan skall ersättas i enlighet med 
bestämmelserna om ersättning för inkomstförlust eller om ersättning skall 
utebli med hänvisning till att skadan är en icke ersättningsgill 
tredjemansskada. Jag refererar i kapitel 5.2 två rättsfall från HD där 
domstolen tar ställning till den här problematiken. I det första fallet177 
tillerkändes den skadelidande företagaren ersättning för inkomstbortfall 
motsvarande bolagets förlust med hänvisning till att bolagets förlust direkt 
motsvarade den skadelidandes inkomstförlust och att inkomsterna var att 
anse som arbetsinkomster oavsett om de betecknades som lön, tantiem eller 
annat. I det andra fallet178 vägrades den skadelidande ersättning för de 
kostnader hans bolag drabbats av på grund av att den skadelidande tvingats 
anställa en vikarie under sin sjukperiod.  
 

                                                 
176 Hellner, Johansson, s. 388. 
177 Se NJA 1975 s. 275. 
178 Se NJA 1975 s. 533. 
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Skillnaden mellan de två olika fallen synes ligga däri att bolagets förlust i 
fall ett var lika med den skadelidandes lön och därmed ersättningsgill medan 
förlusten i fall två inte kunde hänföras till den skadelidande personligen. 
Tanken på vad utfallet blivit om företagaren i fall ett istället anlitat en 
vikarie är emellertid intressant. Skulle i så fall inte förlusten ersatts med 
hänvisning till att förlusten var att hänföra till bolaget? Som jag ser det kan 
det inte förutsättas att de minskade intäkterna i fall ett skulle svara mot 
samma summa det skulle kosta att anlita en vikarie. Förmodligen hade 
vikariekostnaderna varit betydligt högre. Därmed hade det inte varit lika lätt 
att sätta ett likhetstecken mellan inkomstförlust och företagets kostnader. 
Rimligen får kostnader för att anlita en vikarie vara något som får hänföras 
till bolaget och inte till företagaren personligen. Min bestämda åsikt är att 
inkludera även den här typen av förlust i företagarens bortfall av inkomst 
vore att dra tillämpningen av SkL 5 kap. 1 § 3st. för långt. Visserligen rörde 
de ovan nämnda fallen inkomstförlust i förfluten tid med 
tredjemansproblematiken torde även aktualiseras vad gäller framtida 
inkomstförlust. 
 
Förlust av inkomster från hobbyverksamhet faller utanför 
tillämpningsområdet för SkL 5 kap. 1 § 3st. eftersom den typen av 
verksamhet inte kan anses falla under näringsverksamhetsbegreppet på 
grund av bristande vinstintresse.179

 
Värdet av hushållsarbete i hemmet likställs enligt samma bestämmelse med 
inkomst. På så sätt ersätts en skadelidande för värdet på sådant 
hushållsarbete som bedrivits istället för ett avlönat arbete. För att bestämma 
ersättningens storlek rekommenderar förarbetena att stor hänsyn tas till den 
summa det skulle kosta att anlita en utomstående för att utföra de sysslor 
den skadelidande inte kan utföra på grund av skadan.180

 
På samma sätt som ersättning för framtida inkomstförlust kan lämnas till 
studenter som på grund av skadan tvingas träda ut i förvärvslivet senare än 
beräknat kan ersättning lämnas till en hushållsarbetande skadelidande som 
begränsas i sina möjligheter att ta förvärvsarbete. En beräkning får göras av 
hur stor inkomst den skadelidande skulle ha erhållit i ett förvärvsarbete som 
oskadad.  
 
Trafikskadenämnden avgjorde i cirkulärreferat nr 12/1978 ett mycket 
intressant fall där en hemmafru råkade ut för en trafikolycka. Kvinnans barn 
omkom i olyckan och fråga uppkom huruvida kvinnan som oskadad skulle 
hå återupptagit förvärvsarbete. I tvisten var de ostridigt att kvinnan stannade 
hemma enbart av hänsyn till barnet. Enligt nämnden skulle den 
skadelidandes situation bedömas utifrån förutsättningen att barnet 
omkommit men att hon själv inte skadats. Under de förhållandena ansågs 
det klarlagt att den skadelidande skulle återgått till ett förvärvsarbete och 
därmed lämnades ersättning för den framtida inkomstförlusten.  
 
                                                 
179 Bengtsson, Strömbäck, s. 158. 
180 Prop. 1975:12, s. 156. 
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Vid fösta anblick kan Trafikskadnämndens bedömning verka mycket 
tveksam. Vid prövningen av den framtida inkomstförlusten skall det ju i 
första ledet i differensmetoden göras en beräkning av den inkomst den 
skadelidande som oskadad skulle uppburit. Vid den prövningen kan man 
anse att det helt borde bortses från skadans inträffande. Hade inte skadan 
inträffat hade ju inte barnet heller skadats och då hade inte den skadelidande 
återgått till ett förvärvsarbete. Förmodligen skall man vid den prövningen 
enbart utgå från att den skadelidande förblivit oskadad. Det skall ju tas 
hänsyn till den skadelidandes inkomst om hon förblivit oskadad. Att barnet 
skadats och i det här fallet även omkommit är ett annat faktum som även 
kvarstått om den skadelidande klarat sig ur skadan som oskadad.  

 54



6 Skadeståndets form 
 

6.1 Allmänt 
Att i min framställning även innefatta en beskrivning och analys av i vilken 
form skadeståndet skall utbetalas anser jag skapa en ökad förståelse för 
prövningen av ersättning för framtida inkomstförlust i stort.  
 
SkL 5 kap. 4 § stadgar: ”Ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust 
av underhåll fastställes i form av livränta eller engångsbelopp eller som 
livränta jämte engångsbelopp. Är ersättningen av väsentlig betydelse för den 
skadelidandes försörjning, skall den utgå som livränta, om icke särskilda 
skäl talar däremot. Fastställd livränta kan, om skäl föreligger, helt eller 
delvis utbytas mot engångsbelopp”.  
 
Bestämmelsen infördes genom 1975 års lagstiftning.181 Med livränta avses 
ersättning som utgår i form av periodiska belopp under kortare eller längre 
tid. Engångsbelopp föreligger när skadeståndet fastställs som ett enda 
kapitalbelopp.182 Praxis före paragrafens nuvarande lydelse tyder på ett 
flitigt utdömande av livränta som ersättningsform.183 Förklaringen gick att 
finna i grundtanken att skadeståndet skall försätta den skadelidande i samma 
ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Grundtanken medför att 
en periodisk förlust, t.ex. förlust av inkomst, bör ersättas av ett periodiskt 
skadestånd, dvs. livränta.184 Praxisen kunde även motiveras av att livränta 
ökar den skadeståndsskyldiges möjligheter att faktiskt betala av hela 
skadeståndet.185  
 
På grund av Skadeståndslagens dispositiva karaktär ansåg inte 
Skadeståndskommittén att det fanns skäl att föreslå tvingande regler vad 
gällde valet av ersättningsform. Istället föreslogs valet av ersättningsform 
göras efter de enskilda omständigheterna i varje fall.186 Kommitténs 
uppfattning kommer till uttryck i lagtexten genom den allmänt hållna 
bestämmelsen i SkL 5 kap. 4 §. Det bör dock påpekas att andra meningen i 
första stycket medför en begränsning i de fall den skadelidande och den 
skadeståndsskyldige inte kan komma överens om ersättningens form. Är 
ersättningen av väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning skall 
nämligen skadeståndet utgå i form av livränta om det inte finns särskilda 
skäl som talar emot.187  

                                                 
181 Se SFS 1975:404. 
182 Prop. 1975:12, s. 167. 
183 Bengtsson, Strömbäck, s. 247. 
184 SOU 1973:51, s. 179. 
185 Bengtsson, Strömbäck, s. 247. 
186 Prop. 1975:12, s. 112ff. 
187 Bengtsson, Strömbäck, s. 247f. 
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Såväl Skadeståndskommittén som Departementschefen förordade en ökad 
användning av engångsbelopp. Det anfördes att ett engångsbelopp medför 
större valfrihet för den skadelidande. Genom engångsbeloppet kan den 
skadelidande t.ex. investera beloppet i en rörelse eller utbildning och 
därmed öka sin egen förvärvsförmåga. Dessutom undviks till stor del 
problematiken kring ersättningsneuroser med tanke på att skadeståndet en 
gång för alla är utbetalt. Eftersom skadeståndet inte utbetalas kontinuerligt 
med jämna mellanrum minskar risken för att den skadelidande fixeras vid 
ersättningsfrågan. Ytterligare en fördel med engångsbelopp är att den 
skadelidande inte blir beroende av skadevållarens framtida solvens och 
betalningsvilja.188  
 
Praxis har inte utvecklats helt i linje med kommitténs och 
departementschefens förslag. Livränta utdöms fortfarande i stor utsträckning 
för att kompensera framtida inkomstförlust. Ersättning i form av 
kombinerad livränta och engångsbelopp är sällsynt medan enbart 
engångsbelopp förekommer vid lindrigare skador.189

 

6.2 Överväganden vid valet mellan 
livränta och engångsbelopp 

Eftersom lagen är dispositiv bör parterna, i enlighet med uttalanden i 
förarbetena, själva få ta ställning till i vilken form ersättningen skall utgå. 
Skulle parterna inte kunna komma överens är domstolen hänvisad till en 
avvägning mellan parternas olika skäl. Särskilt stor hänsyn bör dock tas till 
den skadelidandes önskemål. Däremot bör domstolen vid stora skadestånd 
beakta att den skadeståndsskyldige kan ha beaktansvärda intressen av att 
betala ersättning i form av livränta. Motsvarande bör huvudregeln vara att 
mindre framtida inkomstförluster skall täckas av engångsbelopp.190  
 
I de fall parterna inte är eniga i valet av ersättningsform är typfallet att den 
skadelidande yrkar på ett engångsbelopp medan skadevållaren föredrar att 
betala en livränta.191 Fyller skadeståndet ett väsentligt behov för den 
skadelidandes kontinuerliga försörjning skall, enligt SkL 5 kap. 4 § 2 
meningen, livränta utgå om inte särskilda skäl talar emot. Frågan huruvida 
ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadelidandes framtida 
försörjning får avgöras i varje enskilt fall mot bakgrund av den aktuella 
situationen. Vid avgörandet är den medicinska invaliditetsgraden en viktig 
omständighet. Ju större invaliditetsgrad, desto större är risken att den 

                                                 
188 Prop. 1975:12, s. 112ff, s. 122. 
189 Bengtsson, Strömbäck, s. 248. 
190 Prop. 1975:12, s. 167. 
191 Är den skadeståndsskyldiges ansvar täckt av en försäkring torde dock försäkringsbolaget 
föredra ett engångsbelopp för att undvika de administrationskostnader periodisk utbetalning 
av livränta medför. Se prop. 1975:12, s. 115. 
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skadelidandes försörjning kommer att vara beroende av skadeståndet med 
tanke på att den kvarvarande arbetsförmågan är liten eller obefintlig.192  
 
Ett starkt skäl för att tillerkänna den skadelidande ett engångsbelopp trots att 
ersättningen är av väsentlig betydelse för den framtida försörjningen kan 
vara att den skadelidande genom engångsbeloppet avser att göra en 
investering för att säkra den framtida försörjningsförmågan. Exempelvis kan 
summan investeras i utbildning, någon form av rörelse eller bostad.193  
 
Är den skadelidandes försörjningsförmåga redan tryggad talar det istället för 
att skadestånd skall utgå som en engångssumma. Även vid en hög 
invaliditetsgrad har den skadelidande möjlighet att visa att skadeståndet 
kommer att spela en underordnad roll för försörjningen. Kanske erhåller den 
skadelidande redan andra förmåner, vilka tillgodoser en tillfredställande 
försörjning.194  
 
Endast om skadevållarens skäl väger avsevärt tyngre bör man, i de fall 
skadeståndet inte fyller ett väsentligt behov för den skadelidandes 
försörjning, frångå den skadelidandes yrkande på engångsbelopp. 
Utgör skadeståndet en betydande summa pengar talar detta för att hänsyn 
bör tas till den skadeståndsskyldiges intresse av att istället utbetala 
livränta.195

 

6.2.1 Kombinerad ersättning 
De bedömningsgrunder som redovisats i kapitel 6.2 äger tillämpning även i 
de fall den skadelidande begär att skadeståndet skall utgå i form av en 
kombination mellan engångsbelopp och livränta. Vid tvist mellan parterna 
är det sålunda viktigt att begränsa engångsbeloppets storlek med hänsyn till 
försörjningsbehovet.196

 

6.2.2 Utbyte mot engångsbelopp 
Enligt SkL 5 kap. 4 § 2 st. kan fastställd livränta, om skäl föreligger, helt 
eller delvis bytas ut mot ett engångsbelopp. Eftersom Skadeståndslagen är 
dispositiv kan parterna avtala om att livräntan helt eller delvis kall bytas ut 
mot ett engångsbelopp. Är parterna oeniga måste domstolen pröva huruvida 
utbyte kan ske mot bakgrund av de åberopade skälen. Bedömningen skall 
ske utifrån samma grunder som används vid den ursprungliga prövningen 
och det spelar ingen roll om ersättningsformen tidigare bestämts av domstol 
eller genom avtal.197

                                                 
192 Prop. 1975:12, s.112ff, s. 166ff. 
193 Bengtsson, Strömbäck, s. 249. 
194 Prop. 1975:12, s. 112ff, s. 166ff. 
195 Prop. 1975:12, s. 112ff, s. 166ff. 
196 Prop. 1975:12, s. 114, Bengtsson, Strömbäck, s. 252. 
197 Bengtsson, Strömbäck, s. 253f. 
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Vid en tvist har domstolen att ta ställning till ändamålet med begäran om 
utbyte. Dessutom är det viktigt att utreda den skadelidandes aktuella 
försörjningsbehov. I propositionen anges att domstolen bör medge utbyte 
enbart om det finns bärande motiv. Liksom påpekats ovan i kapitel 6.2 är 
det viktigt att den skadelidandes försörjningsbehov är tryggat. Kan däremot 
den skadelidande visa på ett behov av ett kapitalbelopp för att t.ex. 
komplettera sin utbildning eller investera i en rörelse eller bostad talar detta 
för att utbyte bör beviljas.198

 
Upprepade utbyten bör i princip inte beviljas. Det anses inte försvarbart att 
kontinuerligt kunna byta ut delar av livräntan med tanke på den höjning av 
livräntan som sker enligt lagen om ändring av skadeståndslivräntor.199

 
Trafikskadenämnden avgjorde år 2000 ett fall200 där en del av livräntan 
ansågs kunna bytas ut mot ett kapitaliserat engångsbelopp för att göra de 
möjligt för den skadelidande att permanent bosätta sig utomlands. Den 
skadelidandes försäkringsbolag motsatte sig utbytet och hävdade att den 
skadelidandes boende och fastighetsköp utomlands var en osäker 
investering både ekonomiskt och beträffande syftet att begränsa skadans 
verkningar som inte kunde överblickas. Eftersom den tänkta investeringen 
måste vara värdebeständig över tiden menade försäkringsbolaget att utbyte 
inte kunde ske i det här fallet. Nämnden hänvisade till förarbetena och 
påpekade att i de fall där livräntan svarar mot ett försörjningsbehov bör 
utbyte endast medges om det finns bärande motiv, såsom att den 
skadelidande behöver ett kapitalbelopp för kompletterande utbildning, 
investering i rörelse eller inköp av bostad. Efter en samlad bedömning av 
omständigheterna i ärendet ansåg nämnden att en del av livräntan kunde 
utbytas mot ett engångsbelopp. Tyvärr motiverade inte nämnden närmare 
hur bedömningen gjordes och till vilka omständigheter i det enskilda fallet 
det togs hänsyn till.  
 

6.3 Praktisk utbetalning 
 

6.3.1 Livränta 
Har parterna inte kommit överens om annat bör livränta, i enlighet med 
praxis utbetalas månadsvis i efterskott. Efterskottsbetalning har ansetts 
eftersträvansvärt med tanke på att arbetsinkomst som regel betalas i 

                                                 
198 Prop. 1975:12, s. 167ff. 
199 Prop. 1975:12, s. 168. 
200 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 4/2000. 
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efterskott.201 När det gäller mindre belopp finns det utrymme för 
överenskommelse om betalning i annan ordning.202

 

6.3.1.1 Pension 
Eftersom förvärvsinkomsterna normalt minskar efter pensionsåldern är 
huvudregeln att livräntan sätts ner med 50% vid 65 års ålder.203 Emellertid 
skall en individuell bedömning göras och är det påkallat skall avsteg från 
huvudregeln göras.204 Beträffande egna företagare bör man utreda den 
normala pensionsåldern för företagare inom den aktuella branschen.205

 
Har den skadelidande kort tid kvar till pensionsåldern kan emellertid 
livräntan bestämmas utgå med oförändrat belopp.206 Kan den skadelidande 
visa att han/hon skulle fortsatt förvärvsarbeta efter normal pensionsålder (65 
år) om skadan inte inträffat skall ersättning lämnas motsvarande 
inkomstförlusten även efter pensionsåldern.207

 

6.3.1.2 Värdesäkring  
För att undvika att livräntans värde ändras i takt med att penningvärdet 
förändras har det ansetts rimligt att ålägga den skadeståndsskyldige att 
anpassa livräntebeloppet efter förändringarna i penningvärdet.208 Tillämplig 
lag är lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.  
 
Ursprungligen fastställdes livräntan utan hänsyn till förändringarna i 
penningvärdet. Under tider med hög inflation ledde det till att skadeståndet 
slutligen urholkades.209 Hovrättsassessor Erland Strömbäck angav i en 
artikel i Nordisk Försäkringstidskrift 1972210 följande praktiska exempel: 
”En dag i slutet av 1950-talet inträffade en olycka på en byggarbetsplats. En 
arbetare skadades då en byggnadsställning rasade ihop. Man kunde 
konstatera att arbetsgivaren var skadeståndsskyldig. Arbetaren, som blivit 
100-procentigt invalidiserad, fick genom arbetsgivarens ansvarsförsäkring 
en årlig livränta på 10 000 kr. Livräntan fastställdes år 1960 i det 
penningvärde som då rådde. I dag, drygt ett decennium senare, har 
livräntans köpkraft sjunkit till endast något över hälften av köpkraften vid 
fastställandet. Inflationen har reducerat byggnadsarbetarens skadestånd, och 
kommer också att fortsätta att göra det i samma takt under hela hans 
återstående levnad.”  
 

                                                 
201 Bengtsson, Strömbäck, s. 250. 
202 IFU, Ersättning för personskada.  
203 Bengtsson, Strömbäck, s. 250ff, Hellner, Johansson, s. 389ff. 
204 Bengtsson, Strömbäck, s. 251. 
205 IFU, Ersättning vid personskada, s. 190. 
206 SOU 1973:51, s. 310. 
207 Bengtsson, Strömbäck, s. 251. 
208 SOU 1972:12, s. 37ff. 
209 Prop. 2003/04:5, s. 20f. 
210 Se Erland Stömbäck, Nordisk Försäkringstidskrift 1972, s. 259. 
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Numera skall sålunda livräntan, den 1 januari varje år, ändras med det 
procenttal som prisbasbeloppet ändrats med. Såväl höjning som sänkning av 
livräntan är möjlig, beroende på penningvärdets utveckling. Enligt Erland 
Strömbäck är det däremot endast en teoretisk möjlighet att penningvärdet 
skulle öka och föranleda en reduktion av livräntorna.211

 
Enligt övergångsbestämmelserna skall dock äldre regler tillämpas på 
livräntor som fastsällts t.o.m. 2003. De äldre reglerna innebär en 
begränsning i inflationsskyddet till fem procents höjning eller sänkning. 
Motivet bakom reglerna som tillkom 1972 var att eftersom inflationstakten 
var hög när lagstiftningen tillkom och försäkringsbolagen inte fick 
säkerställa livräntorna genom placering i värdebeständiga tillgångar kunde 
det inte garanteras att utbetalade livräntor följde inflationen fullt ut. Enligt 
de äldre reglerna finns det däremot möjlighet att, om den regulator som 
prisbasbeloppet utgör förändras med mer än fem procent på ett år, föra över 
det över- eller understigande procenttalet till följande år då prisbasbeloppet 
förändras med mindre än fem procent.212 Anledningen till de ändringar som 
infördes 2004 var att det tidigare systemet visat sig medföra såväl över- som 
underkompensation. Dessutom får försäkringsbolagen numera placera i 
värdebeständiga tillgångar.213

 

6.3.2 Engångsbelopp 
Principerna för bestämmandet av engångsbeloppets storlek har inte enbart 
betydelse när skadeståndet i sin helhet skall utgå i form av ett 
engångsbelopp utan även i de fall skadeståndet utbetalas i form av en 
kombination mellan livränta och engångsbelopp.214

 
Vid utbetalning av engångsbelopp är det normala förfarandet att 
skadeståndet först beräknas som en tänkt livränta som sedan kapitaliseras 
och avrundas uppåt. Kapitaliseringen sker i enlighet med tabeller som 
bygger på s.k. självkostnadsgrunder och med ett ränteantagande om 5 
procent. Användningen av självkostnadsgrunder innebär att 
överkompensation genom försäkringsmässiga säkerhetsmarginaler och 
omkostnadstillägg undviks. Det anses inte heller rimligt att kompensation 
för framtida inflation ingår i engångsbeloppet. 215 Trafikskadenämndens 
kapitaliseringstabeller finns bifogat som bilaga. 
 
Det bör dock påpekas att avtalsfrihet råder och att det sålunda finns 
utrymme att beräkna engångsbeloppet utifrån andra beräkningsgrunder.216

 

                                                 
211 Se Karnov band 1-3, Ersättningsrätt, Skadeståndsrätt.  
212 SOU 1972:12, s. 40ff. 
213 Prop. 2003/04:5, s. 27ff. 
214 SOU 1973:51, s. 191. 
215 SOU 1973:51, s. 192. 
216 Hellner, Johansson, s. 390. 
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6.4 Analys och sammanfattning 
Nedan följer en analys av hur skadeståndets form bestäms. SkL 5 kap. 4 § 
reglerar i vilken form skadeståndet skall utbetalas. Utbetalning kan ske 
antingen som livränta, som engångsbelopp eller som en kombination och 
livränta och engångsbelopp. Dessutom kan den fastställd livränta, om skäl 
föreligger, helt eller delvis bytas ut mot ett engångsbelopp.  
 
I förarbetena har förordats en ökad användning av engångsbelopp med 
motiveringen att ett engångsbelopp medför större valfrihet för den 
skadelidande och dessutom motverkar ersättningsneuroser.217 Praxis har 
trots uttalandena i förarbetena inte resulterat i en märkbar ökning i 
utdömandet av engångsbelopp. Livränta är fortfarande den vanligaste 
ersättningsformen medan kombinerad ersättning är sällsynt. Engångsbelopp 
utbetalas i stört omfattning vid lindrigare skador.218

 
Jag finner det svårt att ta ställning till vilken ersättningsform som bör 
prioriteras framför den andra. Fördelen med livränta är naturligtvis att den 
skadelidande kontinuerligt erhåller den ersättning som behövs för att trygga 
sin försörjning. Den största fördelen med engångsbelopp är att 
skadeståndsfrågan en gång för alla är avgjord och att den skadelidande inte 
blir beroende av den skadeståndsskyldiges betalningsförmåga. Att väga 
livränta och engångsbelopp mot varandra är för mig en omöjlighet. Däremot 
förespråkar jag något som visserligen redan existerar, nämligen avtalsfrihet. 
Jag anser att det bästa är om parterna kan komma överens och reglera 
ersättningsfrågan i ett frivilligt avtal där båda parter är nöjda. Detta torde 
motverka många yrkanden om omprövning. 
 
Eftersom lagen är dispositiv bör parterna i första hand själv få besluta om 
vilken ersättningsform som skall utgå. I de fall den skadelidande och den 
skadeståndsskyldige inte kan komma överens är domstolen hänvisad till en 
avvägning mellan parternas olika skäl.219 Fyller skadeståndet ett väsentligt 
behov för den skadelidandes kontinuerliga behov skall livränta utgå om inte 
särskilda skäl talar emot. Särskilda skäl kan vara att den skadelidande 
genom engångsbeloppet avser att göra en investering för att säkra den 
framtida försörjningsförmågan.220

 
Bengtsson och Strömbäck anser det diskutabelt att det i lagtexten ges 
anvisningar om tolkningen av dispositiv lag.221 Även om jag ser den 
förvirring som lätt kan uppstå tycker jag tvärt emot att en viss vägledning 
kan vara bra. Det står parterna fritt att avtala om annat men vid en eventuell 
tvist finns det vid prövningen en regel att utgå ifrån. Regeln är dessutom 
avsedd att skydda den skadelidandes framtida försörjning och kan kanske 

                                                 
217 Prop. 1975:12, s. 112ff, s. 122. 
218 Bengtsson, Strömbäck, s. 248. 
219 Prop. 1975:12, s. 167. 
220 Prop. 1975:12, s. 112ff, s. 166ff. 
221 Bengtsson, Strömbäck, s. 249. 
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tjäna som vägledning och tankeställare åt den skadelidande. Även om ett 
engångsbelopp vid första anblick är att föredra kanske den skadelidande får 
upp ögonen för livräntealternativet med anledning av bestämmelsen. 
Livräntan innebär ju onekligen en viss garanti för den skadelidandes 
framtida försörjning. Ett engångsbelopp går snabbare att omsätta med risk 
för att den skadelidande istället blir beroende av annan försörjning.222

 
Fastställd livränta kan, om skäl föreligger, helt eller delvis utbytas mot ett 
engångsbelopp. Även vid en prövning av utbyte måste domstolen ta hänsyn 
till den skadelidandes försörjningsbehov. Angående vad som kan utgöra 
skäl för utbyte har förarbetena angivit den skadelidandes behov av ett 
kapitalbelopp för att t.ex. komplettera sin utbildning eller investera i en 
rörelse eller bostad.223 Trafikskadenämnden har i ett fall från år 2000 
dessutom beviljat delvis utbyte för att göra det möjligt för den skadelidande 
att bosätta sig utomlands.224 Som jag ser det är Trafikskadenämndens 
avgörande i linje med förarbetena. Den skadelidande hade för avsikt att 
använda engångsbeloppet till att investera i en bostad. Att bostaden råkade 
befinna sig utomlands medför visserligen ökade kostnader men är, enligt 
min mening, inget som borde hindra utbytet. 
 
Har parterna inte avtalat om något annat sker utbetalning av livränta som 
regel månadsvis i efterskott225 medan engångsbelopp beräknas som en tänkt 
livränta som sedan kapitaliseras och avrundas uppåt.226 För att undvika att 
livräntans värde ändras i takt med att penningvärdet förändras åläggs den 
skadeståndsskyldige enligt lagen (1973:213) om ändring av 
skadeståndslivräntor att anpassa livräntebeloppet efter förändringarna i 
penningvärdet. 
 
Kan den skadelidande inte visa att han eller hon, om skadan inte inträffat, 
skulle fortsatt att förvärvsarbeta efter normal pensionsålder är huvudregeln 
att livräntan sätts ner med 50% vid 65 års ålder.227  
 

                                                 
222 SOU1973:51, s. 180. 
223 Prop. 1975:12, s. 167ff. 
224 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 4/2000. 
225 Bengtsson, Strömbäck, s. 250. 
226 SOU 1973:51, s. 192. 
227 Bengtsson, Strömbäck, s. 250ff. 
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7 Något kort om omprövning 
 

7.1 Allmänt 
För att kunna utföra en utförlig analys av fenomenet omprövning skulle det 
förmodligen krävas ytterligare en uppsats. Jag anser emellertid att 
omprövningsfrågan är värd att kort belysas eftersom möjligheten till 
omprövning onekligen är ett viktigt element i problematiken kring 
ersättning för framtida inkomstförlust. 
 
SkL 5 kap. 5 § lyder: ”Sedan frågan om ersättning enligt 1 eller 2 § har 
avgjorts slutligt genom avtal eller dom, kan ersättningsfrågan omprövas, om 
förhållanden som enligt detta kapitel låg till grund för ersättningen har 
ändrats väsentligt. Ersättning som har fastställts i form av engångsbelopp 
kan dock inte sänkas. Om ändringen i skadeståndslivränta med anledning av 
förändringar i penningvärdet finns särskilda bestämmelser.” 
 
Bestämmelsen reglerar den möjlighet som finns till omprövning av ett 
skadestånd som fastställts genom avtal eller dom. Eftersom lagen är 
dispositiv kan parterna naturligtvis avtala bort rätten till omprövning. I annat 
fall kvarstår rätten till omprövning om förutsättningarna enligt paragrafen är 
uppfyllda. Av bestämmelsen framgår numera, efter en lagändring 2001228, 
att omprövning också är möjlig när skadestånd tidigare bedömts inte kunna 
utgå alls.229  
 
Syftet med bestämmelsen är i första hand att ge den skadelidande möjlighet 
att föra talan om ett högre skadestånd på grund av ändrade förhållanden. 
Ersättningen kan inte ändras enbart mot bakgrund av något förhållande som 
är hänförligt till den skadeståndsskyldige men det finns ändå möjlighet att 
en fastställd livränta kan komma att sänkas om det t.ex. visar sig att den 
skadelidandes hälsotillstånd avsevärt förbättrats eller liknande. Vid själva 
prövningen kommer då hänsyn tas även till den skadelidandes intresse men 
en omprövning skall inte behandlas enbart med avseende på en grund som 
är hänförlig till den skadelidande.230  
 

7.2 Väsentligt ändrade förhållanden 
En fösta förutsättning för omprövning är att det föreligger ändrade 
förhållanden som inte kunde förutses vid den ursprungliga talan om 

                                                 
228 Se SFS 2001:783. 
229 Prop. 2000/01:68, s. 72f. 
230 Prop. 2000/01:68, s. 73. 
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skadestånd. Det ställs emellertid inte allt för höga krav på vad som borde 
kunnat förutses. Även en allmänt osäker prognos är fullt tillräckligt.231

 
Vilka kriterier måste då vara uppfyllda för att en ändring skall anses vara 
väsenlig? I propositionen anges att mindre förändringar som man alltid 
måste räkna med kompenseras redan i den första prövningen genom att 
skadeståndet beräknas med en viss marginal till fördel för den skadelidande. 
Vidare bör det uppmärksammas på att kravet på väsentlighet innebär att en 
viss restriktivitet bör upprätthållas. 232  Lagutskottet ger en tydlig 
beskrivning av vad som innefattas i väsentlighetsbegreppet: ” Vad som 
åsyftas är närmare bestämt fall där det framstår som klart, att utvecklingen 
av den skadelidandes inkomstförhållanden i väsentlig grad avviker från vad 
man föreställde sig vid den tidpunkt när livräntan fastställdes, vare sig detta 
beror på att skadan i medicinskt hänseende har förvärrats eller orsaken är att 
hänföra till arbetsmarknadsförhållanden och liknande. Såväl personliga 
förhållanden som sådana allmänna faktorer som ligger till grund för 
invaliditetsbedömningen skall således beaktas i omprövningssituationen.”233 
Väsentlighetsrekvisitet knyter sålunda an till den förändring som skett vad 
gäller de förhållanden som legat till grund för skadeståndsbedömningen. 
Den skillnad i ersättning som kan bli en konsekvens av de ändrade 
förhållandena är inte i första hand relevant. 234

 
I ett nyligen avgjort rättfall konstaterade Högsta domstolen att 
löneutvecklingen i den skadelidandes tidigare yrke kan ligga till grund för 
en omprövning av avtalad ersättning för inkomstförlust.235 Dessvärre är 
referatet i skrivande stund inte publicerat. Däremot avgjorde 
Trafikskadenämnden år 2000 ett fall där en betydande förändring i den 
skadelidandes löneutveckling som oskadad medförde rätt till omprövning.236

 
Även en vid den ursprungliga prövningen, oförutsebar karriär för den 
skadelidande innebärande betydligt större inkomst än vad som först antagits 
kan medföra rätt till omprövning. Detta slog Trafikskadenämnden fast i 
cirkulärreferat nr 3/1999. Eftersom karriären inte kunde förutses vid den 
ursprungliga prövningen och den förväntade inkomsten blev avsevärt högre 
och därmed ansågs vara av väsentlig betydelse var förutsättningarna för 
omprövning uppfyllda.  
 
En intressant fråga som Edmund Gabrielsson belyser i sin artikel 
Trafikskadenämnden – dess verksamhet och några rättsliga problem237 är 
huruvida oförutsedd väsentlig ändring av en samordningsförmån kan vara 
ytterligare en anledning till att medge omprövning. I lagmotiven uttrycks att 
omprövning av ersättningen kan ske, om den förmån med vilket 

                                                 
231 Prop. 1975:12, s. 170f. 
232 Prop. 1975:12, s. 170f. 
233 LU 1975:16, s. 28. 
234 SOU 1995:33, s. 443ff. 
235 Se Högsta domstolen, mål nr T1356-02, 2004-05-25. 
236 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 2/2000. 
237 Gabrielsson, JT 1997-98, s. 652f. 
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skadeståndet samordnats, ändrats väsentligt.238 HD avgjorde i ett mål från 
1998239 frågan huruvida den livränta som utgick till den skadelidande i 
enlighet med ett avtal mellan honom och hans försäkringsbolag skulle 
kunna höjas på den grunden att en samordningsförmån i form av 
förtidspension, som avräknats i samband med avtalet, genom en lagändring 
sänkts med 605 kr i månaden. Mot bakgrund av de ovan beskrivna 
uttalandena i förarbetena konstaterade domstolen att ändringen av den 
skadelidandes pension i och för sig skulle kunna föranleda ändring av 
livräntan. Däremot ansågs inte den skadelidandes konkreta ändring av 
pensionen utgöra en sådan väsentlig ändring av ett förhållande som legat till 
grund för ersättningens bestämmande som skulle medföra höjning av 
livräntan. Sänkningen innebar för den skadelidande en sänkning av 
samordningsförmånerna med mindre än sex procent och en sänkning av den 
totala kompensationen med mindre än fyra procent.  
 
Trafikskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden har avgjort en del 
liknande ärenden240 där nämnderna, precis som HD i det ovan refererade 
fallet, konstaterade att det i förarbetena framhålls att omprövning kan ske 
om samordningsförmånerna ändrats i väsentlig grad. I de här avgörandena 
fördes emellertid, av en del skiljaktiga ledamöter, en tämligen utförlig 
diskussion kring huruvida kravet på kausalitet var uppfyllt. Som skäl emot 
att det förelåg adekvat orsakssamband anfördes att ”Det förhållande att ett 
samband naturligen finns mellan trafikskadan och den därav föranledda 
samordningsförmånen innebär enligt min mening inte att sänkning av en 
samordningsförmån med generell verkan har ett sådant adekvat 
orsakssamband som måste krävas för rätt till ersättning. En generell 
nivåsänkning av pensionsnivåer har inte den koppling till förhållandena i det 
enskilda fallet som krävs för att kravet på adekvat kausalitet skall anses 
uppfyllt. Det rör sig om ett politiskt fattat beslut med generell verkan.” 
Justitierådet, Edvard Nilsson (Läkemedelsskadenämndens ordförande) 
anförde däremot att adekvat kausalitet förelåg med tanke på att hänsyn 
endast tas till förmåner som den skadelidande har rätt till med anledning av 
skadan. Nilsson hänvisade även till uttalandena i förarbetena och 
konstaterade tillsammans med majoriteten att omprövning kunde ske.  
 

7.3 Krav på orsakssamband mellan den 
ursprungliga skadan och de nya 
omständigheterna 

En tillämpning av SkL 5 kap. 5 § kan endast bli aktuell om det föreligger ett 
orsakssamband mellan den ursprungliga skadan och de nytillkomna 
omständigheterna.  
 

                                                 
238 Prop. 1975:12, s. 171. 
239 NJA 1998 s. 807. 
240 Se RFS B:5 1996:3, RFS B:8 1996:27. 
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I Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 1/1990 begärde den skadelidandes 
försäkringsbolag omprövning av livräntan mot bakgrund av att den 
skadelidande drabbats av sjukdom och därmed uppbar sjukbidrag som 
betydligt översteg ersättningen för inkomstförlusten. Nämnden konstaterade 
emellertid att det inte förelåg något samband mellan den ursprungliga 
trafikskadan och den senare uppkomna sjukdomen. Därför ansåg inte 
nämnden att det fanns skäl att bevilja omprövning.  
 

7.4 Sänkning av ersättningen 
Enligt SkL 5 kap. 5 § 1 st. 2 p. kan inte ersättning som fastställts i form av 
engångsbelopp sänkas. Motivet bakom bestämmelsen är att syftet med 
engångsbelopp är att ersättningsfrågan skall vara slutligt avgjord när 
skadeståndet fastställs.241  
 
Beträffande livränta kan omprövning ske även till den skadelidandes 
nackdel även om detta i praktiken enbart bör förekomma i sällsynta fall. En 
sänkning bör i princip bara komma ifråga i de fall det skulle framstå som 
stötande att livräntan utgick med oförändrat belopp. Att en skadelidande 
som tillerkänts en mycket hög livränta mot bakgrund av att han bedömts 
vara helt arbetsoförmögen men sedermera ändå kan utföra förvärvsarbete i 
betydande omfattning skulle kunna utgöra ett exempel.242

 

7.5 Analys och sammanfattning 
Enligt SkL 5 kap. 5 § kan ersättningsfrågan omprövas om förhållanden som 
låg till grund för ersättningen väsentligt har ändrats. En första förutsättning 
för att omprövning skall kunna ske är att det föreligger ett orsakssamband 
mellan den ursprungliga skadan och de nytillkomna omständigheterna.243

 
Vad som skall anses utgöra väsentligt ändrade förhållanden tar sikte på den 
förändring som skett och inte den skillnad i ersättning som kan bli en 
konsekvens av de ändrade förhållandena.244 Såväl personliga som andra 
allmänna faktorer skall beaktas i omprövningssituationen, t.ex. om skadan i 
medicinskt hänseende förvärrats eller om arbetsmarknadsförhållandena 
väsentligen ändrats för den skadelidande.245 Högsta domstolen har nyligen 
uttalat att löneutvecklingen i den skadelidandes yrke kan ligga till grund för 
en omprövning av avtalad ersättning för inkomstförlust.246 Även 
Trafikskadenämnden har avgjort ett fall där en betydande förändring i den 

                                                 
241 Karnov, band 1, Ersättningsrätt, Skadeståndsrätt.  
242 Se Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 1/1990. 
243 Se Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 1/1990. 
244 SOU 1995:33, s. 443ff. 
245 LU 1975:16, s. 28. 
246 Högsta domstolen, mål nr T 1356-02, 2004-05-25. Rättsfallet är i skrivande stund ännu 
inte publicerat. 
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skadelidandes löneutveckling som oskadad medförde rätt till omprövning.247 
I båda fallen hade parterna ursprungligen bestämt ersättningen genom avtal. 
Däremot finner jag ingen anledning att anta att utgången skulle blivit 
annorlunda om ersättningen ursprungligen bestämts genom ett domslut.  
 
Även en oförutsedd väsentlig ändring av en samordningsförmån medför rätt 
till omprövning.248 Problematiken ligger i frågan huruvida en lagändring, 
vilken medför att samordningsförmånen ändras, verkligen kan anses vara en 
adekvat följd av den skadegörande handlingen. Rättsläget torde emellertid 
efter Högsta domstolens dom i NJA 1998 s. 807 vara klart. En ändring av en 
förmån som samordnats med skadeståndet vid den ursprungliga prövningen 
kan, om väsentlighetskravet är uppfyllt, medföra rätt till omprövning av 
ersättningen. Däremot krävs det för att få till stånd en höjning av livräntan 
en större sänkning än en sänkning av samordningsförmånerna med mindre 
än sex procent och en sänkning av den totala kompensationen med mindre 
än 4 procent. 
 
Enligt SkL 5 kap. 5 § 1st. 2p. kan inte ersättning som fastställts i form av 
engångsbelopp sänkas. Det kan emellertid livränta men det torde vara ytterst 
sällsynt. En sänkning bör bara komma ifråga i de fall det skulle framstå som 
stötande att livräntan utgick med oförändrat belopp.249

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

                                                 
247 Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 2/2000. 
248 Se kapitel 7.2.1.  
249 Se Trafikskadenämndens cirkulärreferat nr 1/1990. 
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Bilaga A Tabellverk – medicinsk 
invaliditet 
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Bilaga B Trafikskadenämdens 
cirkulärreferat 3-2003 

 

 84



 
 

 85



Bilaga C Trafikskadenämndens 
kapitaliseringstabeller 
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