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Man behöver inte riva/skada ett hus genom grävmaskin eller dynamit. Det räcker med att 

undergräva dess fundament såsom skedde med arbetsskadeförsäkringen 1992/1993 (med 

förarbete under 1980-talet och början av 1990) respektive från 2008 (med avveckling av den 

tidsbegränsade sjukersättningen). 

*hågkomster främst i form av kursiv text 
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Förord 

Tankar på en återblick är en följd av frågor om ”Hur var det förr?” och utlöstes våren 2013 som en 
följd av svårigheterna att i lönerörelser väsentligt förbättra det kollektivavtalade försäkringsskyddet. 

Detta är en facklig skrift i huvudsak avsedd för fackliga funktionärer och för personer med intresse 
att förbättra försäkringsskyddet vid arbetsskada. 

Glädjande undantag  är förbättringen för TFA-KL (den variant av TFA som gäller i kommuner, 
landsting m.fl. samt Svenska kyrkan) från den 1 januari 2013 vad gäller ersättningsskyddet vid 
arbetssjukdom (ersättning enligt skadeståndsrätten utan att behöva visa vållande) samt TFAs 
utökade skydd vid olycksfall med rätt till ersättning enligt skadeståndsrätten från den 1 juli 2013 för 
inkomstförluster under sjuklönetid och sjukpenningtid. 

Denna skrift har tillkommit för att visa hur försäkringsskyddet var konstruerat och de förändringar – 
som med få undantag varit försämringar – som skett till dags dato. 

Det handlar om en tidsperiod om 40 år. Med tanke på de successiva förändringarna och inte minst 
dråpslaget mot LAF 1993/1994 (som berodde på att staten tillämpade en orimlig redovisningsteknik1 
som också drabbade TFA) finns det anledning att redovisa vad vi har haft och vad vi har nu. Det är 
annars lätt att tro att "som det är nu är har det alltid varit" och tro att inga väsentliga förbättringar 
kan ske. 

De viktiga förändringarna under 1970 talet med SkL (skadeståndslagen 1972), TFY (den 
kollektivavtalade Trygghetsförsäkringen vid yrkesskada 1974), LAF (den lagstadgade 
arbetsskadeförsäkringen 1977) TFA 1977 (som ersatte TFY) samt Arbetsmiljölagen 1977) var en 
följd av politisk och facklig kamp. 

Det vore väl märkligt om landvinningar som de exemplifierade – och andra – från 1970-talet skulle 
förbli unika, som möjliga att genomföra en gång och sedan aldrig mera. Visst ska detta gå! 

 

Lennart Stéen 

 

  

                                                      
1 Läs mer i avsnittet "Från starten av LAF 1977 fram till den stora försämringen 1992/1993" och i bifogad 
artikel från tidningen Arbetarskydd nr 15-1997. 
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Prolog 

Förändringarna under 1970-talet startade redan under 1960-talet. 

Den dåvarande yrkesskadeförsäkringslagen YFL från 1955 (ersatt 1977 av lagen om 
arbetsskadeförsäkring, LAF) motsvarade inte kraven på ersättning vare sig vad gäller inkomstförlust 
under sjukskrivning eller vid invaliditet (bestående medicinsk och/eller ekonomisk oförmåga). 
Därtill kom att YFL egentligen var en olycksfallsförsäkring och där sjukdomar i arbetet reglerades 
enligt en kungörelse (1954:644) som innehöll en lista med uppräknade sjukdomar med specifika 
krav för att bli ersättningsgilla. Yrkesskadelagen hade reviderats under åren men kungörelsen med 
listan över arbetssjukdomar som kunde godkännas hade varit oförändrad sedan lagen trädde i kraft 
1955. 

Även skadeståndslagen spelade en roll på den tiden. Föregångaren till Skadeståndslagen från 1972 
var regler som fanns i Brottsbalken och som i sin tur ersatte Strafflagen och som även innehöll 
frågor om skadestånd. 

De skadade gjorde ekonomiska förluster till följd av bristerna i YFL. Därför fanns det behov för de 
skadade att av arbetsgivaren kräva skadestånd. Förutsättning för att en arbetsgivare skulle bli 
skadeståndsskyldig var att arbetsgivaren var ansvarig  till följd av vållande d v s vårdslöshet eller 
försummelse. Arbetsgivarna hade ansvarsförsäkringar och försäkringsbolagen utredde, förhandlade 
och ersatte. Förutsättningen var antingen arbetsgivarens eget direkta vållande eller till följd av val av 
fel anställda (som i sin tur skadade andra eller sig själva), bristfälliga instruktioner och/eller 
bristande tillsyn av personalen. Arbetsgivaren ansågs utöver eget ansvar enligt rättspraxis bli 
ansvarig för vållande från personal i arbetsledande ställning och för vållande från anställda med 
särskilt ansvarsfyllda arbetsuppgifter. Om arbetstagare som inte ingick i ovanstående grupp skadade 
annan arbetstagare och ansvaret inte gick att överföra på arbetsgivaren enligt ovan kunde 
arbetstagaren bli personligt skadeståndsansvarig. Detta innebar i praktiken att de fackliga 
organisationerna var försiktiga med att för medlemmars räkning föra skadeståndstalan för resultatet 
kunde bli att arbetsgivarna gick fria från ansvar och ansvaret blev lagt på arbetskamrat. Inte minst på 
de olycksdrabbade varven fanns fall av detta slag och som ledde till att arbetskamrat blev 
skadeståndsskyldig. Problemet var att privatpersoner inte hade gällande ansvarsförsäkring för detta, 
eftersom hem- och villahemförsäkringarna inte gäller för skadeståndsskyldighet uppkommen i 
arbetet. 

Det fanns också möjlighet  att åberopa medvållande från den skadade. Detta användes flitigt av 
ansvarsförsäkringsbolagen med reducerad ersättning som följd. Vid för försäkringsbolagen trängda 
lägen där vållande förelåg och medvållande inte kunde åberopas användes begreppet ex gratia – ett 
latinskt ord som betyder ”(ersättning) av nåd” – och utan bekräftelse av att vållande skulle föreligga. 

Möjligheten att få fullt skadestånd för skador i arbetet var således begränsad före skadeståndslagen 
1972. 

Det har hänt att arbetsgivare och dennes försäkringsbolag gjort gällande att om en skada inte är 
ersättningsbar – i detta fall från Yrkesskadeförsäkringen – så kan man inte kräva skadestånd mot 
arbetsgivaren. Detta är ju ogrundat eftersom ett bristfälligt statligt försäkringsskydd varken kan eller 
får bli alibi och åberopas mot den skadades rätt till ersättning till följd av brott mot arbetsmiljölag 
och föreskrifter. 
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Ett exempelfall på detta har jag haft och vunnit, även om försäkringsbolaget förklarade att bolaget 
p g a ovanstående valde betala ersättning till änkan ex gratia. Här kommer historien: 

På en liten metallindustri på Västgötaslätten fanns en arbetare. Han var  svarvare till yrket men 

nyttjades av arbetsgivaren som ”allt i allo”. En dag var det stopp i ledningen från duscharna. 

Arbetsgivaren beordrade honom att rensa avloppet. Så skedde men mannen tilldelades inte 

skyddshandskar. Vad han inte fick veta var att i samma ledning gick även avloppet från toaletterna. 

Mannen hade haft ett sår på handen innan rensningen. Väl hemkommen klagade han över att det 

värkte i såret. Såret gjordes rent och förbands. Såret fortsatte att ”spöka” och vid ett besök kort 

efteråt på vårdcentralen konstaterades att han fått epidemisk gulsot. I journalen fanns noterat när 

skadan hade uppkommit. Inom en kort tid var mannen död. 

Yrkesskadeförsäkringen gällde inte eftersom gulsoten uppkommit under andra omständigheter än de 

i lagtexten föreskrivna. Orsakssamband ansågs vara helt klart. Vållandefrågan likaså eftersom 

arbetsgivaren inte hade tillhandahållit skyddshandskar och inte heller informerat om att stoppet 

fanns i en ledning för såväl dusch som för toaletter. 

Försäkringsbolaget ersatte som sagt ex gratia muttrande att man nog inte hade skyldighet att 

betala! 

Min uppfattning har ju hela tiden varit att det inte går att undgå ersättningsansvar bara för att skadan 
inte är ersättningsbar från samhällets försäkringsskydd. Om yrkesskadeförsäkringen och nu 
arbetsskadeförsäkringen skulle upphöra skulle arbetsgivarna då gå fria från skadeståndsansvar? 
Tanken är befängd. 

Är det tankar av detta slag hos arbetsgivarna som med sin tolkning av taleförbudet i TFA anser att 
skadeståndstalan inte får väckas i ärenden som inte är ersatta enligt LAF? 

Sedan 1992/1993 är ju deras tolkning den motsatta vad som var avsett när taleförbudet infördes. Då 
på 1970-talet var avsikten att ingen skulle kunna få ersättning från två håll d v s både från LAF och 
från arbetsgivarens ansvarsförsäkring. Se mer i del 2 av denna skrift om TFA och taleförbudet. Nu i 
åtskilliga ärenden blir effekten den motsatta , d v s inte ersättning från något håll! 
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Fackens roll 

Det var Sv. Byggnadsarbetareförbundet som gick i spetsen. I mitten av 1960-talet startades en 
rättsavdelning som framgångsrikt började driva skadeståndsmål. 

Transportarbetareförbundet hemställde 1968 hos regeringen om strikt ansvar för Sveriges 
Stuvarförbunds medlemmar för olycksfall i arbetet med anledning av höga olycksfallsrisker, skador 
ombord på utländska fartyg och svårigheter att utverka skadestånd från dessa. Förbundet fick avslag 
på begäran om särlösning. Som en följd av detta kom Transportabetareförbundets avtal för stuvarna 
1971.2 

Sv Metallindustriarbetareförbundet började i slutet av 1960-talet ett mycket framgångsrikt arbete 
med att driva skadeståndsärenden för medlemmar skadade i arbetet. Förbundet började då driva 
skadeståndsärenden men valde att genom Folksam anställa utredare för att klarlägga var, när, hur 
och framför allt varför olycksfall hade hänt. Bakgrund till det var att Metalls advokat Bäckström 
fann att de handlingar som han fick från klubbar och avdelningar oftast innehöll för lite fakta för att 
kunna läggas till grund för skadeståndstalan. Jag var en av de utredare som anställdes på deltid.. 
Samtliga utredare var anställda i Folksam. Vårt deltagande i skadeståndsutredningar och 
skadeståndstalan sågs inte med blida ögon av de övriga ansvarsförsäkringsbolagen vilket märktes 
vid kontakterna med inspektörer och skadereglerare. 

I Yrkesskadeförsäkringskommittén som avgav sitt betänkande om den blivande 
arbetsskadeförsäkringen satt flera fackliga representanter. Deras medverkan torde ha haft stor 
betydelse för ett verklighetsförankrat förslag för en framtida arbetsskadeförsäkring. 

LO-förbundens Rättsskyddsbolag bildades 1971. Folksam var 10-procentig delägare  administrerade 
verksamheten och tillhandahöll utredarna som därmed arbetade för alla delägande LO-förbund. 
Byggnads stod utanför. 

Det var i början främst arbetsskadade medlemmar i Metall som företräddes och då främst 
medlemmar i stora och aktiva verkstadsklubbar. Ärendet utreddes och krav lämnades till 
arbetsgivaren. Företagets skyddsingenjör blev motparten och kontaktperson med företagets 
försäkringsbolag. Det kan inte ha varit lätt för denne alla gånger eftersom skyddsingenjören ska vara 
neutral i sin yrkesroll men fick nu en roll som i praktiken innebar att försvara företaget och hävda att 
vållande inte förelåg. Ansvarsförsäkringsbolagens attityd då (och nu) är att försvara sin 
försäkringstagare och förneka vållande. Det krävdes mycket bevis för att vållande och 
ersättningsskyldighet skulle accepteras. Det fanns dock såväl skyddsingenjörer som försäkringsbolag 
vilka hade lättare för att inse att vållandekrav var berättigade och tillstyrkte ersättning. 

För min del blev jag såväl utredare som handläggare i de ärenden där såväl arbetsgivaren som 
försäkringsbolaget fanns i Göteborg. En historia: 

Ett av Göteborgsvarven hade en skyddsingenjör som var mycket emot och ständigt hittade på 

långsökta förklaringar om orsak till skada för att kunna avfärda vållandekrav. Vi hade vid ett 

tillfälle aktualiserat cirka fem svåra ärenden och krävt skadestånd. Ärendena var anmälda till 

varvets försäkringsbolag och alla ärenden hade detta bolag avböjt. Vi stämde i ett ärende och nästa 

                                                      
2 Se bilagorna till Del 2 av Återblicken. 
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dag flög försäkringsbolagets handläggare till Göteborg för att träffa mig. Han kom för att göra upp 

och så skedde. När uppgörelse var nådd reste jag mig för att gå men han satt kvar. 

Jag såg undrade ut och han sa att han ville göra upp i de andra ärendena också. ”Varför det?”, 

frågade jag. ”Vi har ju inte stämt än i dessa!” – ”Nej men nu har ni visat er vilja så nu vill vi göra 

upp! ” Så skedde. 

Vi höll skyddsingenjörerna sysselsatta i så stor utsträckning att deras egentliga arbete blev lidande. I 
åtskilliga ärenden blev det domstolsprocesser. Rättsskyddsbolaget hade ekonomiska resurser till 
detta. 

Sammantaget var de första åren på 1970-talet besvärliga för arbetsgivarna som inte innan dess hade 
upplevt att skadade arbetare krävde skadestånd och torde detta ha varit huvudsakliga förklaringen till 
deras villighet att teckna kollektiva trygghetsförsäkringar. Filantropi var inte skälet. 

Först i samband med och som följd av arbetsrättslagarna under 70-talet skapades två avdelningar hos 
Rättsskyddsbolaget med enheterna för arbetsrätt och försäkringsrätt. Vid denna tid och många år 
framöver arbetade på försäkringsrätten jurister, en skyddsingenjör, en läkare, en kemist (kort 
period), utredare placerade på flera ställen i Sverige, personskadereglerare, sekreterare och övrig 
personal. 

Under 1970-talet och det tidiga 1980-talet uppstod begreppet kollektiva arbetsmiljöärenden. 
Utredarna och juristerna arbetade med skador som drabbat åtskilliga arbetare anställda på Eternit i 
Lomma och Nohab i Trollhättan (asbest), Volvo Flygmotor, Scania, Flygflottiljerna (MC 77 
flygbränsle och lösningsmedelsskador). 

Dessa kollektiva uppdrag initierades av Metall och Fabriksarbetareförbundet. Utredningarna och 
förhandlingarna blev framgångsrika med asbestförbud och ersättning som följd. Vad gäller 
lösningsmedelsskadorna kom klarläggande att lösningsmedelsskador och därtill svåra sådana 
(hjärnskador och eksem) kunde uppkomma och ersättning betalades till de skadade. Utredningarna 
var tidsödande och kostnadskrävande och upphörde efter LO-kongressen 1981. 

Fram till dess hade förbunden till Rättsskyddsbolaget betalat en klumpsumma baserad på antalet 
medlemmar och ställt beloppet till bolagets förfogande. I motioner till kongressen hade några mindre 
förbund yrkat att bolaget skulle bli en mer renodlad juridisk byrå med debitering och fakturering  i 
de ärenden som man arbetade med. Motivet var att de stora förbunden hade större resurser att 
upptäcka skador än de små förbunden och därför kunde utnyttja de gemensamma resurserna i större 
utsträckning än de små. Detta bifölls på kongressen med ärendedebitering som följd. I stor 
utsträckning till följd av detta upphörde uppdragen. Det är dock troligt att det hade funnits behov av 
detta även därefter. Skandalen i Hallandsåsen med tätningsmedlet akrylamid (eksem och 
andningsbesvär) är ett exempel på detta. 

En annan följd var att antalet uppdrag temporärt minskade kraftigt och de inhyrda utredarna fick 
återgå till arbeten inom Folksam. För min del blev det några år som personskadereglerare innan jag 
1988 anställdes hos Rättsskyddsbolaget med placering i Göteborg genom engagemang av LO-
Facken. Som en följd av detta blev jag utlånad på halvtid till LO Göteborg. 
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Vi tog över TCOs arbetsskadeenhet den 1 november 1998 och Folksam sålde sin andel till TCO. 
Därav namnbytet till LO-TCO Rättsskydd. Arbetsskadehandläggarna från TCO blev handläggare 
hos Rättsskyddet. 

Rättsskyddets styrka har varit många ärenden och därmed överblick på trender och arbetet med 
kvalificerade ärenden har medfört påverkan på rättspraxis. 
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Del 1 – Ersättning för arbetsskada genom lag 

Detta är berättelsen om lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, som tillkom 1977, blev svårt skadad 
1992/1993 och som nu i praktiken har havererat. Från mitten av 1980-talet fram till 1992/1993 
skedde felaktiga debiteringar på Arbetsskadefondens konto och till följd av detta uppstod på 
papperet en jätteskuld och detta fick bilda underlag för beslut att försämra arbetsskadeförsäkringen. 
2008 års försämringar i sjukförsäkringen med beslutet att avveckla den tidsbegränsade 
sjukersättningen blev ett för arbetsskadeförsäkringen ödesdigert beslut eftersom kravet i 
arbetsskadeförsäkringen för prövning (inkomstförlust i minst ett år framåt) blev svårt att uppfylla för 
de skadade. Därtill kommer njuggheten att vitsorda sjukersättning d v s det som tidigare hette 
förtidspension. 

Bilagor till denna del av skriften är: 

• Kungörelsen i Yrkesskadeförsäkringen (tagen ur propositionen om arbetsskadeförsäkring 
1975/76:197) 

• Artikel ur tidningen Arbetarskydd nr 15, den 19 december 1997, visande att miljardskulden i 
Arbetsskadefonden var en myt och att såväl fakta som argument för försämringen av LAF 
saknades. 

Inledning och tiden före tillkomsten av LAF 1977 

Skydd för främst olycksfall i arbete har funnits sedan 1901 och ändrades 1916. Ersättningsskydd för 
vissa yrkessjukdomar tillkom 1929. 

Lagen om yrkesskadeförsäkring YFL trädde i kraft i januari  1955. Genom denna lag ersattes lagarna 
enligt ovan. YFL gällde för olycksfall i arbete, färdolycksfall och vissa yrkessjukdomar. De 
sistnämnda uppräknade i kungörelse 1954:66. 

Ersättningar enligt YFL handlades av Riksförsäkringsverket (RFV). . Försäkringskassorna började 
handlägga YFL-skador från 1974 enligt bemyndigande SFS 1973:185 avseende sjukpenning och 
sjukvårdsersättning. Handläggningen av invaliditetsskador hänsköts till RFV. 

Det fanns ett missnöje främst med storleken av den ersättning som lämnades men även med att 
antalet ersättningsberättigade yrkessjukdomar var mycket begränsat. 

Livränta grundades sammanfattningsvis på medicinsk invaliditetsgrad eller på framtida 
inkomstförlusten om denna blev högre (i procent räknat i förhållande till inkomsten före skadan). 
Ersättningen lämnades till 67 års ålder och reducerat därefter.  

Yrkesskadeförsäkringen var ju i grunden en olycksfallsförsäkring men i en till försäkringen bilagd 
lista – (kungörelsen) angavs vissa arbetssjukdomar.  

Om yrkesskadebegreppet 

I yrkesskadebegreppet ingick (och som ärvts såväl i LAF/SFB som i TFA): 

”Solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation i arbetsvalk och skada genom mekanisk inverkan 
under högst några få dagar anses alltid ha uppkommit genom olycksfall.” 
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Viktigast är begreppet mekanisk inverkan, som förenklat kan anses vara liktydigt med ”fysisk 
överbelastning under ett fåtal dagar”. 

Sådan fysisk överbelastning behöver inte ha skett i ett arbete som utförts av en oerfaren arbetstagare. 
Även om det skett inom arbetstagarens ordinarie yrke finns exempel på att ersättning accepterats 
(enligt TFA om en byggnadsarbetare som arbetat extremt med bilning av garagegolv och 
borttransport av detta under ett par dagar). 

I YFL föreskrivs att skada som orsakats av arbetet och framkallats genom inverkan av ämne eller 
strålande energi skall anses som yrkesskada. Exempel på detta är att skada/sjukdom ska ha 

framkallats genom inverkan av ämne t ex stendamm (silikos) eller asbest (asbestos och cancer). 

Om kungörelsen 

I denna kungörelse saknades nu flera i dag ersättningsberättigade sjukdomar. Enligt ovan är det 
sjukdom till följd av inverkan av ämne eller strålande energi som godkändes. 

Sjukdomar till följd av lösningsmedel är inte upptagna i kungörelsen. 

Lösningsmedelsskador är ju inte en följd av ämne. Därtill kommer att vid den tiden, alltså på 1950-
talet ansågs inte lösningsmedelshantering medföra risk för skada. Det var först med den så kallade 
MC 77 utredningen (ett samarbete mellan dåvarande Metall, LO-Förbundens Rättsskydds AB 
(nuvarande LO-TCO Rättsskydd AB) och Arbetarskyddsstyrelsen kring mitten av 1970-talet som 
det klarlades att lösningsmedel kunde orsaka personskada. MC 77 är beteckningen för det bränsle 
som användes för flygmotorer. Skador drabbade arbetare vid Saab-Scania, Volvo Flygmotor och 
anställda på flygflottiljer. 

Ordet belastningsskada fanns inte i yrkesskadeförsäkringen. 

Vid min handläggning av arbetsskador kallade jag dessa skador för oergonomiska skador. I slutet 

av 1970 talet döpte forskare på yrkesmedicinska kliniker skadorna till belastningsskador. 

I bilaga till denna skrift3 visas kungörelsen. Nedan kommenterar jag punkterna 1-5 ersättning enligt 
denna kungörelse. (Utdrag ur prop. om arbetsskador:) 

Enligt YFL och den nämnda kungörelsen ska vidare med yrkesskada förstås skada som uppkommit 
”genom inverkan av ensidiga, ovanliga eller ovanligt ansträngande rörelser”.4 

Min kommentar är att texten ska läsas så här: ”... genom inverkan av ensidiga och ovanliga eller 

ovanligt ansträngande rörelser”. Således skulle skadan uppkommit i ett tidigt skede till följd av 

ensidiga rörelser men dessa skulle fortfarande vara ovanliga eller ovanligt ansträngande för 

arbetaren. Om skadan uppkommit först efter en tid hade den ju inte uppkommit till följd av ovanliga 

rörelser och var därför inte ersättningsbar. I konsekvens med detta torde ju inte heller sådana tidigt 

uppkomna skador medföra långvarig sjukskrivning respektive bli bestående. Synsättet (felaktigt) var 

således att när arbetaren väl blivit van och ”härdad” så kunde arbetet inte skada honom. Vad som 

var förklaring till de uppkomna besvären utreddes aldrig. Om besvären uppstod efter kanske många 

års arbete så ansågs de vara förändringar som hörde åldrandet till (åldersförändringar).Detta 

                                                      
3 Finns bland bilagorna till Del 2. 
4 Fortsättning följer efter min kommentar strax nedan. 
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synsätt ärvdes in i LAF och Försäkringskassan tog till sig det i sin hantering. Försäkringskassan 

fick, som jag kallade det, ett ”strömbrytartänk”. Med detta menar jag att så länge arbetaren utförde 

arbete av sådant slag att det kunde framkalla belastningsskada då ansågs han vara utsatt för skadlig 

inverkan. Men så fort han avbröt arbetet, t ex för dagen, så var han inte längre utsatt och riskerade 

därför inte att ta skada. Detta felaktiga synsätt att när arbetaren väl blivit van och härdad så kunde 

arbetet inte skada honom var under flera år ett av skälen vid prövning enligt LAF att 

belastningsskada av bestående slag inte ansågs kunna uppkomma. 

För att nu återgå till stycket före kommentaren ovan: Enligt YFL och den nämnda kungörelsen ska 
vidare med yrkesskada förstås: 

1) genom inverkan av ensidiga, ovanliga eller ovanligt ansträngande rörelser 
framkallad 

a) sjukdom i en sena eller en senas omgivning 

b) sjukdom i vävnad kring överarmens epikondyler (epikondylit), och 

c) kramp eller darrning i armens eller handens muskler eller annan rubbning i dessa 
musklers samverkan (koordinationsrubbning) vid skrivning för hand eller med maskin 
eller vid telegrafering, piano- eller fiolspelning, spinning, mjölkning eller annan 
jämförlig verksamhet. Numera sällsynta skador. 

2) (se text i kungörelsen) Numera sällsynta skador. 

3) genom inverkan av skakningar eller vibrationer från maskiner eller verktyg 
framkallad sjukdom i benstomme, leder eller muskler eller genom sådan inverkan 
framkallad sjukdom i blodkärlen i armar eller händer 

Min åsikt: 

Jag har hela tiden varit och är fortfarande motståndare till en lista för reglering av 

arbetssjukdomar. Detta för att i en lista räknas endast vissa skador upp och för att skador som inte 

är uppräknade lätt kan komma att betraktas som att de inte finns. I mitten av 1990-talet lärde jag 

mig att skador såsom tennisarmbåge (epikondylit) i vissa stater i USA var ersättningsbara men inte i 

andra. I de stater där epikondylit inte var ersättningsbar förekom den ytterst sällan som diagnos i 

samband med arbetsskador. Läkarna anpassade således sin diagnos till möjligheten att få 

ersättning.  

En förteckning ställer krav på frekventa revideringar och med en lyhördhet för nya skador. Därtill 

kommer att bedömning ändå kommer att ske för att avgöra sambandstidens längd. Även om en 

skada finns uppräknad i listan kommer inte detta innebära ”ett sesam öppna dig” och hur mycket är 

då i realiteten vunnet? Jag hänvisar dock till Arbetsskadekommissionens rapport augusti 2012 och 

dess mycket ingående förslag där argument för lista finns och redovisas utförligt. 

Bakgrund till arbetsskadeförsäkringen från den 1 juli 1977 

Arbetsskadeförsäkringen tillkom efter utredning av Yrkesskadeförsäkringskommittén. I dess förslag 
finns många kloka tankar, bl a att avsikten med försäkringen skulle vara att ge inkomsttäckning fullt 
ut för de som p g a arbetsrelaterad ohälsa blev tvungna att sluta att arbeta i förtid. Den var således en 
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inkomstförsäkring. En annan viktig tanke var att beslut om arbetsskada skulle ske i ett tidigt skede 
och därmed verka preventivt. I ett så tidigt skede att den skadade fortfarande var kvar på 
arbetsplatsen. Arbetsgivaren skulle också få skriftligt besked om beslut om arbetsskada. 

Båda dessa tankar har förfuskats. LAF prövas sedan 1993 enbart vid framtida inkomstförlust när 

den skadade ofta har lämnat arbetsmarknaden, ofta bytt arbete/arbetsplats och långt efter att 

skadan skedde. Det skriftliga beskedet om arbetsskada fungerade enbart de första åren men drogs in 

under åberopande av den skadades integritet! 

Det angavs i propositionen (nr 1975/76:197) att arbetsskadeförsäkringen skulle bli relativt billig. 

Ett skäl var att den ideella ersättningen (livränta grundad på medicinsk invaliditet) enligt YFL skulle 
upphöra. Denna ersättning togs ju redan från 1973/1974 över av den dåvarande kollektivavtalade 
försäkringen Trygghetsförsäkring TFY. Det skedde således viss kostnadsövervältring till det 
kollektivavtalade försäkringsskyddet. 

Därtill kom att man beaktade utbetalningstidens längd för inkomstförlust som med 
arbetsskadeförsäkringen (LAF) skulle bli avkortad då pensionsåldern generellt sänktes från 67 år till 
65 år och att livränta inte längre utbetalades för tid därefter. 

Denna kostnadsbesparing kan ha varit ett argument vid överenskommelsen mellan 

RFV/försäkringskassorna och TFA att försäkringskassorna för TFAs räkning som service skulle 

pröva arbetsskada. Det gällde även skador som vanligtvis inte medförde rätt till livränta, t ex 

hörselskador p g a buller. (Jag har dock inte undersökt grunden för det avtalet.) Ett avtal som bröts 

med försämringarna 1993. 

Från starten av LAF 1977 fram till den stora försämringen 1992/1993 

Arbetsskadeförsäkringens syfte var att vid beslut om arbetsskada ge full kompensation för 
inkomstförlust under sjuktid och vid bestående arbetsoförmåga. Försäkringen skulle också lämna 
ersättning för rehabilitering och för tandskador (olycksfall och skadlig inverkan) samt verka 
förebyggande. Förutsättning för livränta var en framtida förlust om lägst 1/15 och ofta grundad på 
rätt till sjukbidrag och förtidspension. Det tidiga beslutet med rätt till ersättning under sjuktid medan 
den skadade var kvar i arbetet ansågs kunna verka förebyggande genom att att den skadade tidigt 
kunde få sina arbetsuppgifter och arbetsplats översedd för att minska risken för fortsatt skada. 
Arbetsgivaren fick också genom beslutet en signal om ohälsa på arbetsplatsen. 

RFV förblev ansvarigt för arbetsskadorna men den praktiska handläggningen lades på 
försäkringskassorna. RFV fick det överordnande ansvaret med uppgifter att lämna 
handläggningsinstruktioner m m. Ett tungt motiv för att ge försäkringskassorna detta uppdrag var 
närheten till de försäkrade. (Detta motiv gäller knappast idag.) Tanken var att beslut om arbetsskada 
tagna i de dåvarande pensionsdelegationerna, som senare bytte namn till socialförsäkringsnämnder, 
skulle bli riktiga till följd av ledamöternas kunskap om arbetsplatser på den aktuella orten. Även 
detta inflytande från verklighetsbaserad kunskap är numera avskaffat från 2008. 

RFV hade en besvärsenhet och en ombudsenhet. 

Besvärsenheten hade till uppgift att från Försäkringskassan överta handläggningen av beslut som 
överklagats. 
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Ombudsenheten såg till sin uppgift att verka för en samordnad praxis. Förenklat överklagade denna 
enhet beslut av Försäkringskassan som inte ansågs vara i enlighet med praxis. Det blev i praktiken 
en konservativ praxis som man sökte bevara. 

Så sent som kring 1998 frågade jag ombudsenheten hur många ärenden till förmån för den 

försäkrade d v s efter avslag hos Försäkringskassan som man överklagat. Man svarade att det hade 

man ingen statistik på. Jag hävdade att man kunde gå runt och fråga och skulle nog finna att i 

princip i inget fall hade ett sådant överklagande skett! Före 1992/1993 (då rättspraxis redan i 

början av -1980-talet blev förmånlig för de skadade) hade jag kunnat ha viss förståelse men nu efter 

1992/1993 borde ju sådana överklaganden ha skett till den skadades förmån! 

Arbetsskadeförsäkringen med dess synsätt att allt kunde prövas (bortsett för begränsningarna på 
psyksidan och smittsamma sjukdomar) innebar att dörrarna främst för prövning av belastningsskador 
öppnades. 

Viktigt var också – och som en följd av LAF – tillkomsten av yrkesmedicinska kliniker och forskare 
med intresse för dessa skador. I Göteborg och på Sahlgrenska fanns under det sena 1970-talet enbart 
en läkare/forskare och vars intresse för belastningsskador sågs som lite udda. Under 1980-talets 
början kom konsensusskrivelser där forskare förklarade varför belastningsskador uppkom t ex i rygg 
och axlar. 

En viktig läxa är att ha handläggarna av försäkringen med sig. En bra lagtext är inte tillräckligt om 

inte handläggarna solidariserar sig med uppdraget, läser in lagstiftarens intentioner och arbetar i 

dess riktning. 

Redan tidigt fick jag erfara att tjänstemän på Försäkringskassan kunde anse 

arbetsskadeförsäkringen för flott och t o m orättvis. Varför skulle en skadad med cancer kunna få 

ersättning när annan person med samma sorts cancer men utan koppling till arbetslivet inte fick? 

I Yrkesskadeförsäkringskommitténs betänkande som föregick LAF hade kommittén föreslagit att 
ryggskador skulle bedömas enligt en hårdare bevisregel. Aspling som var ansvarigt statsråd delade 
inte den uppfattningen och denna skrivning kom inte med i lagförslag och lag. 

Min historia: 

I augusti 1977 hade Försäkringskassan ett stormöte för alla som skulle handlägga LAF i Göteborg. 

Jag blev inbjuden som den ende utanför Försäkringskassan. Till min förvåning var det inte 

chefstjänstemän som föredrog LAF utan två förtroendeläkare (de hette ju så vid den tiden). Under 

föredragningen hävdade de att en strängare bevisregel skulle gälla för ryggskadorna. De hade 

således inte bemödat sig med att läsa lagtext utan gått på kommitténs förslag. Jag fick ju då resa 

mig upp och protestera. Jag glömmer aldrig det febrila läsandet hos chefstjänstemännen innan en 

av dem reste sig och sa att jag hade rätt. De hade således inte läst på inför detta möte. Jag glömmer 

aldrig förtroendeläkarnas avfärdande svar som gick ut på att även om det var så skulle en 

återhållsam attityd minsann visas mot ryggskador. 

Så blev det ju också, i praktiken. 

I början av 1980-talet kom det statistik som visade hur de olika försäkringskassorna bedömde rätten 
till ersättning och belastningsskador i synnerhet. Vid denna tid avgjordes ärendena i 
pensionsdelegationerna. Man prövade rätt till arbetsskadesjukpenning redan vid sjukskrivning. 
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Fördelen med denna tidiga prövning var ju att den skadade fortfarande var kvar i arbete på sin gamla 
arbetsplats och att ett beslut om arbetsskada borde kunna påverka den skadades arbetsmiljö. Under 
de första åren, d v s från 1977 skickades information till arbetsgivaren men efter några år så kom ett 
besked att så inte skulle ske. Det hade – angavs det – med den skadades integritet att göra! Den 
skadade förväntades själv meddela arbetsgivaren om beslutet. 

Vi borde få till stånd en diskussion om integritetsfrågor. Det  händer att frågan om integritet 

försvårar för t ex facket att hjälpa den skadade medlemmen. Jag var förr inne på en form av 

generell fullmakt inskriven i medlemskapet och vet inte hur man ser på detta i dag. Frågan är om 

inte fullmakt i samband med medlemskap och därmed medlemmens godkännande nog vore bättre. 

Det var i början ett fåtal ärenden som prövades och godkändes. Det fanns då också en uppfattning att 
om ursprungskadan visat sig på YFLs tid så kunde den inte godkännas enligt LAF. Det var ju en 
felsyn för om den skadade fortsatt att arbete på LAF-tid och skadan förvärrats t ex med förnyad 
sjukskrivning så var det ju en LAF-skada. Detta medförde att ärenden där arbetare som skadats före 
LAF inte drevs. Det tog några år innan denna felsyn rättades till. 

Redan från början var utfallet olika mellan försäkringskassorna. Försäkringskassan i Göteborg 
godkände färre ärenden och har i alla tider legat bland de sista i statistiken. Försäkringskassan i 
Borås godkände  fler ärenden  i procent räknat och låg i alla år bland de kassor som godkände flest. 
Redan tidigt var FK Göteborgs attityd klar – man visste bäst. 

Jag frågade tidigt 1980-tal dåvarande avdelningschefen E. U. om förklaring till skillnaden mellan 

Göteborg och Borås vad gäller bedömning av belastningsskador. Göteborg som är en så stor 

industristad borde väl veta bättre. Det är det vi gör, sa han, och därför godkänner vi färre ärenden 

än Borås. I Göteborg har det redan vid den tiden funnits ” i väggarna ” en negativ inställning till 

arbetsskador. 

Omkring 1978 träffade jag samtliga chefer (2 män och 10 kvinnor) på Försäkringskassan i 

Göteborg som ansvarade för handläggning av arbetsskador. Jag företrädde städerskor som var 

medlemmar i Kommunal och frågan gällde rätt till arbetsskadelivränta. De hade fått förtidspension 

eller var långtidssjukskrivna på grund av belastningsskador. Jag hade med mig statistik som visade 

att detta var städerskor som hade haft städning som yrke i många år (var inte hemmafruar som gått 

ut i arbetslivet när barnen slutat skolan) och som därtill hade jobbat heltid. 

Efter en stund sa en av cheferna, E. T.,att nu kan du väl ge dig Lennart? 

Vad då? sa jag. 

Ja men städning kan vi ju själva! Men vi pratar om städning på heltid i många år och i ditt fall är 

det ju städning någon timma varje fredag, invände jag. ”Städning som städning”, fick jag till svar. 

Jag tittade mig omkring, fann inget medhåll hos någon och plockade upp mina handlingar. 

I dörren vände jag mig om och frågade om vi kunde ena oss åtminstone om 

byggarbetsplatsstäderskorna. Ett mycket tungt arbete med bortplock av brädor, cement etc. 

”Städning som städning” blev svaret återigen. 
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Min slutsats efter detta besök blev att ju mer närliggande arbetet är de sysslor som var och en utför t 

ex i hemmet ju svårare är det att få accept för arbetets skadlighet. Historien visar oss hur svårt det 

har varit att få arbetsskada godkänd för ett flertal och då oftast kvinnliga yrken. 

Detta att försäkringskassorna i så varierande grad godkände arbetsskador var en orsak till de 
centraliseringar av beslutsfattandet som senare skedde. Den icke besvarade frågan är om några 
kassor var för ”frikostiga” och andra för snåla. Med beaktande av bevisreglerna fram till 1992/93 var 
det nog så att de frikostiga låg mer rätt. 

Den tidiga prövningen av rätt till arbetsskadeersättning skedde i två steg. 

Först prövade Försäkringskassan om arbetsskadan var en följd av skadlig inverkan. Det kunde bli en 
prövning i alla instanser, alltså Försäkringsrätt och Försäkringsöverdomstolen (FÖD).  

Om bifall återgick ärendet till Försäkringskassan för sambandsprövning och ersättningstidens längd. 

Jag företrädde en städerska som ej hade ansetts vara utsatt för skadlig inverkan. Ärendet avgjordes 

i FÖD (och var för övrigt i TV nyåret 1982) och det fastslogs att hon varit utsatt för skadlig 

inverkan och berättigad till ersättning. Ärendet återgick då till Försäkringskassan i Göteborg 

förprövning av ersättningstidens längd. 

Denna kvinna hade varit långtidssjuk i flera år till följd av belastningsskador i armar/nacke. 

Försäkringskassan prövade ersättningstidens längd och vitsordade 100 dagars samband. Hon fick 

således ersättning med arbetsskadesjukpenning med 10 dagar (det var då 90 dagars karens.) 

Ärendet överklagades men först i FÖD medgavs hon arbetsskadelivränta. Det handlade således om 

en mångårig handläggningstid. 

Fram till cirka 1983 hade i praktiken inga livräntor godkänts. Ett utlåtande från 
Riksförsäkringsverkets förtroendeläkare Ian Goldie (vars yttranden hade stor tyngd) medförde ett 
nytt synsätt med  rätt till arbetsskadelivränta innebärande att ”Om en person hade haft en diagnos, 
som gett sjukskrivning och rätt till arbetsskadesjukpenning och denna diagnos sedan låg till grund 
för förtidspension så måste skadan också fortsätta att godkännas som arbetsskada och då medföra 
rätt till livränta.” 

Med början cirka 1987 fann vi på Rättsskyddet att många skadade hade flera arbetsskadefall med 
samma diagnos. Försäkringskassans attityd var att godkänna varje sjukskrivningsperiod som ett helt 
nytt arbetsskadefall. Argumentet var att den skadade hade varit frisk i och med att hon/han återgått i 
arbete. (Vi vet ju att många återgår i arbete när de finner att de inte blir bättre av att gå hemma.) 

Så småningom ändrade man praxis så att om det hade varit mindre ett år mellan sjukfallen så ansågs 
det vara samma skada. En av våra uppgifter på Rättsskyddet var att få accept för att få samtliga 
skador med samma diagnos godkända som ett arbetsskadefall. Det hade ju att göra med att vid varje 
skadefall förelåg karens och således då ej arbetsskadesjukpenning. Vi ansåg också att detta var en 
förutsättning för att kunna få bifall på begäran om arbetsskadelivränta. Det var ju först då som vi 
kunde visa att den skadade långvarigt hade varit skadad i arbetet och inte vid enstaka tillfällen. Jag 
överdriver inte när jag anger att det kunde handla om åtskilliga korta sjukfall med samma diagnos 
och som var för sig fått skilda arbetsskadebeslut. 
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Omkring 1989 fann jag att Försäkringskassan hade en högst märklig handläggning. En handläggning 
som skulle få stora konsekvenser och som jag inte då utan först senare begrep. 

Jag fann att efter beslut om arbetsskada debiterades på Arbetsskadefondens konto inte bara 
arbetsskadesjukpenningen (10 %) utan även den ersättning som lämnades från den vanliga 
sjukförsäkringen d v s övriga 90 %. Denna redovisningsmetod innebar att kostnaderna för 
sjukförsäkringen minskade och att kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen ökade i motsvarande 
mån och att varje beslut i statistiken redovisades som en arbetsskada. Detta är den väsentligaste 
förklaringen till det höga antal arbetsskador – och ökningen av kostnaderna – som registrerades i 
slutet av 1980-talet på arbetsskadefonden och som sedan bildade grunden för skallgången mot 
arbetsskadeförsäkringen som anklagades för att vara en gigantisk förlustaffär, en s.k. Ebberöds 
bank.5 

Jag minns att jag reflekterade över det, insåg att ur juridisk synvinkel var det knappast hållbart som 

följd av de snälla bevisreglerna att debitera fonden för sjukpenningen enligt den dåvarande lagen 

om allmän försäkring, AFL, samt också att arbetsskadesjukpenningen respektive sjukförsäkringen 

finansieras från olika håll. Minns att jag tänkte att trots allt så var det ju ett mått på arbetsmiljöns 

skadlighet. Varför jag inte orkade reagera kan jag inte förklara.  

En annan fråga är hur Försäkringskassans tjänstemän i synnerhet på hög nivå inte reagerade på 

”skallet” om Ebberöds bank. 

Jag kom sedan att medverka i tidningsartiklar kring detta och även i TV men det blev först efter att 
ändringarna hade skett d v s efter 1993/1994. 

Jag bilägger artikel ur tidningen Arbetarskydd nr 15-1997 ur vilken det framgår att miljardskulden 

var en myt och i vilken det finns en chef från Riksförsäkringsverket som försvarade denna debitering 

och ansåg att man hade lagstöd för debitering av sjukpenningkostnaden från den allmänna 

försäkringen. 

Detta lagstöd har ännu inte hittats. I samband med propositionen om arbetsskadeförsäkring hade ett 
flertal remissinstanser yttrat sig. Enbart en instans, Riksskatteverket, hade tagit upp denna fråga och 
föreslagit att såväl sjukpenningen från allmän försäkring som sjukpenningen från 
arbetsskadeförsäkringen skulle överföras till, det vill säga debiteras, Arbetsskadefonden. 

Märkligt att det är Riksskatteverket som föreslår att sjukpenningen från den allmänna 

sjukförsäkringen skulle debiteras arbetsskadefonden. Märkligt med tanke på att den allmänna 

sjukpenningen respektive arbetsskadesjukpenningen finansierades från olika håll och 

Riksskatteverket borde väl ha vetat bättre. Kvarstår gör frågan varför Riksförsäkringsverket inte 

reagerade, inte minst då man fann hur feldebiteringen på Arbetsskadefonden användes i debatten 

som argument för försämring av försäkringen. 

Anmälda skador och kommentar 

Från 1988 började antalet anmälda skador att minska. Min uppfattning är att den väsentligaste 
orsaken till detta var att man inte längre angav varje sjukfall som en arbetsskada. Man började slå 

                                                      
5 Uttrycket kommer ursprungligen från en svensk komedifilm från 1930-talet och har kommit att användas i 
bemärkelsen "garanterad förlustaffär". 
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ihop flera sjukfall till ett. Jag tror att det var vid den tiden som man införde gränsen att sjukfall 
inträffade inom ett år från det förra ansågs som en och samma skada.  

I början av 1990-talet hamnade Sverige i svår ekonomisk kris. Min erfarenhet är att i sådana tider 
biter de anställda ihop och anmäler inte skada. Man kämpar på och kanske också med tanken att 
någon gång byta arbete och då inte behöva deklarera att man har en arbetsskada. De höga 
godkännandetalen i slutet av 1980-talet (främst vad gäller belastningsskadorna) började minska från 
1990-talets början. Det finns olika skäl varför så skedde. Troligt är att skallet om Ebberöds bank 
påverkade Försäkringskassans tjänstemän samt kunskapen om att försämringar av LAF var på gång 
och som bl a skulle innebära övergång till strängare bevisregler.  

Därtill började FÖD (Försäkringsöverdomstolen) att minska på antalet prövade ärenden. Från 
domstolens sida framfördes att man prövat så många belastningsskador att praxis borde föreligga. 
Från försäkringskassehåll framfördes tankar att FÖD skulle ha fått ”kalla fötter” och insett att man 
varit för flott. 

Huvudskälet torde dock vara att Försäkringskassan vid besked om kommande skärpning av 
bevisregeln ville anpassa sig i förväg till detta. Godkännandetalet sjönk fram till 1993/1994 med 
cirka 30 %. 

Bo Könberg (fp), socialförsäkringsminister under Carl Bildts regeringstid 1991-1994, har långt 
senare sagt att man redan 1992/1993 var nere i ett godkännandetal av en sådan omfattning att 
lagstiftning och skärpning inte hade varit nödvändig.  

Detta är ett klart exempel på att vetskapen om kommande ändrade bevisregler medförde en i förtid 
anpassning av godkännandetalen. 

Vi märkte också efter 1992/1993 att försäkringsläkarna hade svårighet att ange den bevisregel som 
skulle prövas efter. I skadefall inträffade före 1992/1993 men prövade efter denna tidpunkt fann vi 
då och då den strängare bevisregeln åberopad. Påpekande om att prövning skett mot fel bevisregel 
ledde till omprövning men sällan till ett för den skadade positivt beslut. Min uppfattning är att 
bevisregler ges en större betydelse än vad de i verkligheten har. Vid prövning ska i en vågskål läggas 
det som talar för och i den andra det som talar mot. Men förutsättning för rättvist resultat är ju att 
vikten av det som läggs i vågskålarna är känd och kan adderas med varandra. En känd domare från 
Högsta domstolen sa vid ett möte i mitten av 2000-talet på Försäkringsjuridiska föreningen i 
Stockholm att först tittar han på frågan och avgör vad som är ett sunt beslut och sedan tittar han på 
bevisregeln och formulerar sig därefter. Ingen av deltagarna på mötet reste invändning. 

Det är därför det är så viktigt att handläggarna solidariserar sig med uppgiften och jobbar i dess 

anda. 

Tidsperioden från 1992/1993 till den 30 juni 2002 

1993 kan beskrivas som året då arbetsskadeförsäkringen monterades ned. Följande skedde: 

Ändrad strängare bevisregel 1992/1993, sänkt sjukpenning den 1 mars 1993, slopad 
arbetsskadesjukpenning fr o m den 1 juli 1993 och för prövning av skador inträffade före 1992/1993 
måste anmälan ske senast den 30 juni 1993. 
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Bakgrunden och anledningen till denna kraftiga försämring se vad jag skrev i föregående avsnitt. 

En anledning till att denna nedmontering fick ske relativt lugn var det finansiellt pressade läge som 

Sverige befann sig. Det sociala trygghetssystemet fick ta en stor smäll.  

Besparingar skedde vad gäller AFL med sänkning av sjukpenningen från 90 % till 75 % och med 
höjning till 85 % efter ett år samt vad gäller LAF med slopad arbetsskadesjukpenning. Därtill en 
strängare bevisregel i LAF. 

1998 höjdes sjukpenningen till 80 %. Våren 1998 skedde en ökning av sjukfall och ofta med 
hänvisning till skada i arbetet. 

Det finns teorier kring orsaken till detta. 

Att de anställda pressat sig så hårt att man inte orkade längre. Det var dels rationaliseringar som 

medförde att färre fick göra mer, dels att man i lågkonjunktur inte så gärna ”flaggar” med ohälsa 

av risk att förlora arbetet och kanske med tanke att byta arbete. 

Att signalen från staten om höjd sjukpenning togs som ett tecken på att Sverige var på gång, att det 

blev ”tillåtet” att sjukskriva sig och att högkonjunktur var på väg och arbetstillfällen ökade. 

Det finns ju också ett (cyniskt) resonemang att de som är arbetslösa i lågkonjunkturen är 

sjukskrivna i högkonjunkturen. Med detta menas att människor som inte är efterfrågade i 

lågkonjunkturen i högkonjunkturen får arbete men p g a ohälsa inte klarar av att arbeta utan blir 

sjukskrivna. 

Av betydelse för den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen (TFA) var att Försäkringskassans s.k. 
serviceprövning upphörde. TFA fick från denna tid själva pröva ärenden som inte medförde 
arbetsoförmåga t ex bullerskada utan framtida inkomstförlust. (Se del 2 om Den kollektivavtalade 
försäkring vid arbetsskada.)  

Sedan 1991 var godkännandetalet 79,6 % och 1994 efter den ändrade bevisregeln till 51,4 % 
(fortfarande samtliga skador inklusive olycksfall). 

Från 1996 har godkännandefrekvensen sakta ökat och var 1998 uppe i 67,4 %. Vi hade då en 
förhoppning om fortsatt ökning av godkännandefrekvensen eftersom det varslades om ändring av 
bevisregeln. Anledning var att man upptäckte att den stränga bevisregeln medförde att kvinnors 
arbetsrelaterade sjukdomar inte godkändes i samma frekvens som de manliga. En förklaring till detta 
var bristande forskning kring kvinnors ohälsa och relation till arbetet. 

Någon ökning av godkännandefrekvensen ”motsvarande” den sänkning som skett i början av -90 
talet skedde dock inte alls. 

Det förekom vid denna tid (runt 1999) uppgifter att försäkringsläkarna då ansåg att inför en 

snällare bevisregel gällde det att stämma i bäcken för att inte senare försöka stämma i ån. Man 

skulle således inte snegla på att det i framtiden skulle bli lättare utan man skulle ha kvar ett som 

man ansåg rimligt godkännandetal. 

Arbetsskadefonden avvecklades 1999. På denna noterades inkomster (arbetsgivaravgifter) och 
utgifter till de försäkrade vid arbetsskada. Det finns två synsätt på arbetsskadefondens ekonomi. 
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Det ena är att den gått med stora förluster i alla år. Det andra är att den gått med överskott. Hur det 
var i praktiken efter slopandet av arbetsskadesjukpenningen vet jag inte. Men 1996 fanns en uppgift 
om arbetsskadefonden det året gick med en ”vinst” om 4 miljarder. Min uppfattning var att den gick 
med påtaglig vinst och att regeringen därför inte ville ”flagga” med detta. 

Det åberopade lagstödet för debitering av den vanliga sjukpenningen på arbetsskadefonden – se den 
bilagda tidningsartikeln – är ännu inte hittat när detta skrivs. Men även om lagstöd finns så förändrar 
ju inte detta det faktum att oavsett beslut om arbetsskada eller ej skulle den vanliga sjukpenningen 
ändå ha utbetalats från den  allmänna sjukförsäkringen (AFL). 

Perioden den 1 juli 2002 till den 31 december 2012 

Från den 1 juli 2002 infördes en snällare bevisregel. Det klarlades också att förutsättning för 
prövning var inkomstförlust om lägst 1/15 (som förut) och nedsättning minst ett år framåt. Vi tyckte 
det var bra med en tidsgräns i stället för det mer luddiga när sjukdomstillståndet upphört men med 
kvarstående arbetsoförmåga. Men enligt vår uppfattning hade det varit allra bäst med en skrivning 
om att prövning skulle ske när sjukdomstillståndet (i följd eller sammanlagt) varat i ett år.  

Vi förutsåg inte alls allt det andra som skulle hända under denna period. 

Men först om bevisregeln. Den lyder: ”Med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av 
olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada ska anses ha uppkommit av sådan orsak 
om övervägande skäl talar för det. 

Ordet sådan tycks väcka funderingar. Avsikten med ändrade bevisregler är att ett helhetsgrepp 
skulle tas. Allt i syfte att underlätta för ett positivt beslut. Inskränkning i ersättningsskyddet vad 
gäller psykisk ohälsa – enligt 1992/1993 års bevisregel – är fortfarande kvar. 

Lagstiftningen skedde med den uttalade viljan att det skulle bli lättare främst för kvinnor att främst 
vad gäller belastningsskador att få dessa godkända. Kravet på vetenskaplig grund skulle inte vara 
lika absolut utan även skador som man erfarenhetsmässigt och med medicinskt stöd visste kunde 
uppstå skulle godkännas. Merparten av kvinnors förslitningsskador i t ex vården har endast i ringa 
utsträckning vetenskapligt klarlagts. Prövning skulle ske genom att ett helhetsgrepp togs (allt enligt 
statsrådet Ingela Thalén). Således ingen prövning i flera steg. 

Men blev det så? Vi hörde ganska snart från Försäkringskassan att denna ändring i bevisregeln och 
det önskade helhetsbegreppet inte i sak innebar någon förändring. Skedde inte i praktiken först en 
prövning om skadlig inverkan och därefter prövning i sambandsfrågan? 

Vi kunde redan efter några år se och visa att bevisregeln inte hade haft önskad genomslagskraft.  

Arbetssjukdom 

2005  12 975 st varav godkända 3 404 st, d v s under 30 %. Kvinnor 1 281 st och män 2 123 st.  

2011  1 198 st varav godkända 424 st, d v s knappt över 30 %. Kvinnor 128 st och män 296 st. 

(Ännu värre siffror finns för senare år men jag har inte valt dessa p g a viss eftersläpning i 
statistiken.) 
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Det är t o m så att vid jämförelse mellan män och kvinnor är det procentuellt sett färre kvinnor som 
idag får godkänt och således helt mot lagstiftarens intentioner. 

Mer som hänt under perioden 

Under denna period har mycket hänt väl värt att skriva mer om än det som nedan är angivet: 

Kundbegreppet, som är en bagatell i detta sammanhang – men varför ett namnbyte från 
försäkrad/försäkringstagare? Nog går detta att ses som en försvagning av den skadades status? 

Centralisering av handläggningen till ett fåtal orter i Sverige. Bakgrunden var att 
försäkringskassornas beslut spretade och spretade mycket. Vissa var ”frikostiga” andra mycket 
restriktiva. Det har inte redovisats om avsikten med centralisering var att sänka eller höja 
godkännandetalen.(Under perioden slogs dåvarande RFV ihop med de separata försäkringskassorna 
till en sammanhållen myndighet, Försäkringskassan, men centraliseringssträvandena hade börjat 
redan dessförinnan.) 

Beslutet om koncentration av handläggningen går emot grundtanken, d v s att beslut om arbetsskada 
skulle tas nära den skadade och som var en stor anledning till att handläggningen flyttades från RFV 
i Stockholm (som hade handlagt yrkesskadeförsäkringen) till försäkringskassorna. 

Försäkringskassans anlitade läkare kallas nu försäkringsmedicinska rådgivare. De kallades tidigare 
för förtroendeläkare men det var kassans förtroende de hade och sällsynt att de hade de skadades. 
Detta var det huvudsakliga skälet för namnbytet. Deras utlåtanden väger så tungt att i de i praktiken 
styr. De har tjänstemannaansvar och står under JOs tillsyn men utan att det kan ske någon 
granskning av deras medicinska bedömningar vare sig från JOs eller Socialstyrelsens sida. 

Slopandet av socialförsäkringsnämnderna och beslut om tjänstemannahandläggning utan att ens 
skadade fick träffa den handläggande tjänstemannen. Detta till stor nackdel för de skadade som 
kunnat inställa sig i socialförsäkringsnämnden och redovisa hur de arbetat och varför de tagit skada. 

Ny prövning av Försäkringskassans beslut. Det blev klarlagt under denna period att ett ärende kan 
prövas på nytt såväl vad gäller samma omfattning och tidsperiod. Detta eftersom beslut hos 
Försäkringskassan är en social förmån och om sociala förmåner kan prövning begäras igen. Denna 
begäran ska benämnas som ny prövning. Om domstolsprövning skett så kan inte ny prövning av 
samma förmån ske utan då får yrkandet ändras för en annan tidsperiod, som inte omfattats av den 
tidigare prövningen. 

Omprövningsenheterna hos Försäkringskassan har tillkommit med avsikt att minska antalet mål i 
domstol. Har det blivit så? Vår känsla är att omprövningsenheterna inte i särskilt hög grad ändrar 

avslagsbeslut. 

I slutet av 2013 har en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, väckt uppmärksamhet. Den 
har inneburit en inskränkning i rätten att begära ny prövning hos Försäkringskassan. Om 
omprövning skett – med fortsatt avslag som följd – kan den skadade inte längre begära ny prövning 
utan då måste målet fullföljas i Förvaltningsrätten. Det är då viktigt att omprövningsbeslutet 
överklagas i rätt tid. I annat fall kan den skadade gå miste om prövning i Förvaltningsrätten. 
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I stället för att begära omprövning bör man – om man kan misstänka att även omprövningsenheten 

går på försäkringskassan linje – begära helt ny prövning hos Försäkringskassan. Det är dock viktigt 

att komplettera ärendet. 

Rehabiliteringskedjan (en bestämmelse som infördes i lagen om allmän försäkring, AFL, från den 1 
juli 2008 och som 2011 överfördes till socialförsäkringsbalken). Den handlar inte om verklig 
rehabilitering i traditionell bemärkelse utan avsikten är att begränsa rätten till sjukpenning. 

Det är bedrägligt att man valde ordet ”rehabiliteringskedja”, då det i själva verket handlar om 

utförsäkring. Grundtanken var att åtskilliga försäkringstagare var sjukskrivna mot sitt eget bästa. 

Vad som inte genast observerades var effekten av slopandet av den tidsbegränsade sjukersättningen 

(avvecklad under perioden 1 juli 2008 – 31 december 2012). Avskaffandet av möjligheten att 

beviljas tidsbegränsad sjukersättning har haft stora och förödande konsekvenser för att få rätten till 

arbetsskadelivränta prövad (se nedan). Mottot var släpp de sjuka fria från sjukskrivningens grepp, 

då blir de också friska. 

Raset från 2008 och orsak till detta 

Antalet prövade arbetsskadeärenden har från 2008 kraftigt sjunkit.  Så sent som 2007 prövades drygt 
11 000 st och år 2012 prövades 1 200 st (avrundat). 

Det finns flera orsaker till detta. 

En orsak till det ringa antalet är ju att arbetsskadorna inte anmäls. Det kan beror på förlorat 
förtroende för försäkringen, att kravet på inkomstförlust i minst ett år framåt inte går att visa till följd 
av den slopade tidsbegränsade sjukersättningen samt den lågkonjunktur som började 2008/2009. I 
lågkonjunktur biter man ihop, vill inte för arbetsgivare visa att man har bristande arbetsförmåga av 
rädsla att förlora arbetet. 

En starkt bidragande orsak är bristande förtroende för försäkringen. Man har svårt att inse att först 
handlar det om kraven för att få skadan prövad (1/15 inkomstförlust och i minst ett år framåt). Först 
därefter sker den egentliga prövningen om samband föreligger mellan skadlig inverkan i arbetet och 
uppkommen skada. Detta komplicerade system främjar inte benägenheten att anmäla skada. 

En annan viktig bakgrund till det bristande förtroendet för försäkringen är det ringa antal som 
godkännes när den egentliga prövningen sker. Det är troligt att slopandet av 
socialförsäkringsnämnderna fr o m den 1 januari 2008 haft stor betydelse. Således kan inte längre 
ledamöter, fackligt och/eller politiskt valda, berätta för Försäkringskassans handläggare om 
arbetsmiljöfrågor och förklara varför arbetsskador uppstår.  Handläggningen är ju nu helt 
tjänstemannastyrd. Utvärdering av betydelsen av att socialförsäkringsnämnderna avskaffades torde 
dock bli omöjlig eftersom detta i tid ungefär sammanfaller med slopandet av den tidsbegränsade 
sjukersättningen. 

En annan och väl så viktig anledning har varit att Försäkringskassan förut hade skyldighet att pröva 
t ex efter lång sjukskrivning om ersättning i stället för sjukpenning skulle lämnas som sjukersättning. 
Denna skyldighet är nu borttagen och Försäkringskassan har enbart informationsskyldighet om 
denna möjlighet till ersättning. Försäkringskassans handläggning sker i specialiserade enheter och 
således sitter inte längre ”vägg i vägg” handläggare av sjukförsäkring respektive 
arbetsskadeförsäkring. 
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Av ovanstående faktorer torde slopandet av den tidsbegränsade sjukersättningen haft störst 

betydelse enligt min uppfattning.  

Vi har haft två ersättningsbegrepp vad gäller bestående arbetsoförmåga. Det ena har varit 
tidsbegränsad sjukersättning (tidigare sjukbidrag) när det inte ansågs helt klart om och i vilken 
omfattning en bestående arbetsoförmåga skulle uppkomma och det andra sjukersättning (tidigare 
förtidspension) när arbetsoförmågan blivit helt klarlagd. För båda dessa ersättningsformer har gällt 
att ersättning kunnat medges inte enbart helt utan även med 25/50/75 %. 

Den tidsbegränsade sjukersättningen beviljades för maximalt tre år i taget och därefter skedde ny 
prövning. Denna har nu slopats med start den 1 juli 2008 (därefter har ej nya tidsbegränsade 
sjukersättningar beviljats) och har helt upphört den 31 december 2012 (från denna tid finns inga 
tidsbegränsade sjukersättningar kvar). 

Den tidsbegränsade sjukersättningen har varit en av de viktigaste vägarna till prövning av 
arbetsskadelivränta eftersom en förutsättning för livränta är framtida inkomstförlust i minst ett år. 

Arbetsskadelivränta under pågående sjukskrivning. Om läkarna i riktigt svåra fall skulle sjukskriva 
helt eller delvis för ett år framåt skulle sjukskrivning kunna ligga till grund för livränteprövning. Det 
är dock ytterst sällsynt att så sker. Det finns dock sjukdomar där man erfarenhetsvis vet att långa 
sjukskrivningar kommer att ske. Detta föreligger inte minst vad gäller de psykiska skadorna till följd 
utmattning och mobbing. Om läkaren intygar i skrivelse till Försäkringskassan att läkningstiden och 
därmed tiden för sjukskrivning i det aktuella fallet kommer att vara i minst ett år så bör ju grund 
finnas för begäran om arbetsskadelivränta. En sådan begäran innebär inte ansökan om sjukersättning 
utan ansökan om arbetsskadelivränta för den del av inkomstförlusten som inte täcks genom 
sjukpenningen. Detta innebär i sin tur vid godkänd arbetsskada att prövning av ersättning också kan 
ske från AFA Försäkring enligt TFA-villkoren såsom för sveda och värkersättning. 

Sjukersättning med kravet på bestående framtida arbetsoförmåga har väsentligt försvårats.  Det är 
idag praktiken mycket svårt att få hel sjukersättning eftersom kravet är för all framtid bestående 
arbetsoförmåga. Stor tvist råder vad gäller begreppet för ”all framtid.” Det hävdas från 
Försäkringskassan att med det begreppet ska förstås så länge den försäkrade lever. Således långt 
efter 65 års ålder. Det ska tilläggas att även internt inom Försäkringskassan föreligger oenighet vad 
gäller denna stränga tolkning. 

Det är väl så svårt att få sjukersättning för mindre än hel arbetsoförmåga (exempelvis 50 %) – t ex 
för att kunna vara kvar på deltid på sin gamla arbetsplats. Då hänvisas till arbetsmarknaden med 
argumentet att det väl där torde finnas möjlighet till heltidsarbete bl a inom Samhall eller i annat 
anpassat arbete. Okänslighet finns för att ett sådant arbete skulle innebära väsentlig nedgång i 
inkomst och även om förlusten skulle vara så stor att den kan läggas till grund för begäran om 
arbetsskadelivränta är det ju inte alls säkert att vid prövning livränta medges. 

Befintligt skick eller konkurrerande faktorer. Detta skrivs som en av förklaringarna till svårighet att 
få arbetsskadan godkänd till fullo Det är inte ovanligt att Försäkringskassan söker flera förklaringar 
till sjukdomens och därmed arbetsoförmågans uppkomst. Begreppen ovan har Försäkringskassan 
haft och har svårt att hantera. Man är försäkrad med de fel och svagheter som man har. Det ska 
således till den skadades fördel beaktas att man t ex av åldersskäl är extra sårbar vid fysiska 
belastningar och därför lättare tar skada. Ålder och fysisk skörhet som följd av detta ingår i 
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begreppet befintligt skick och är inte en konkurrerande faktor. Det ska således vara lättare att få 
arbetsskada godkänd till följd av detta. 

Ofta anser dock Försäkringskassan att det inte är det tunga arbetet som orsakat skadan utan att det är 
åldern som i sig är orsak till skadan och blir därmed en konkurrerande faktor. Det kan finnas en 
grundsyn kvar från Yrkesskadeförsäkringens tid – se tidigare noteringar – då man hade den 
uppfattningen att ju längre den anställda hade haft ett aktuellt arbete ju mindre sårbar blev hon/han. 

Min uppfattning är att med ovanstående förändringar – i grunden lagstyrda eller ej – har 

Försäkringskassan under dessa år såväl vad gäller hanteringen av arbetsskadeförsäkringen som av 

den allmänna sjukförsäkringen vidtagit åtgärder av sådant slag att resultatet blivit negativt för de 

försäkrade. 

Det är (med undantag för ett starkt kritiskt remissvar i februari 2008 inför de kraftiga 

förändringarna av sjukförsäkringen som sedan trädde i kraft den 1 juli samma år) inte ofta vi hört 

protester från Försäkringskassan mot de direktiv som erhållits utan mer har det känts som om 

direktivens negativa verkan vid handläggning förstärkts. Sammantaget har lagändringar och 

Försäkringskassans attityd medfört att bilden av Försäkringskassan blivit negativ. 

Sammanfattande reflexioner om den lagstadgade 

arbetsskadeförsäkringen 

Denna berättelse understryker vikten av en väsentligt förbättrad arbetsskadeförsäkring. Det handlar 
om tilltron till vårt sociala skyddsnät. Arbetsskadeförsäkringen har två uppgifter, att arbetsskadade 
ska få ersättning och att medverka till att arbetsmiljön förbättras. Arbetsskadeförsäkringen uppfyller 
idag otillräckligt de skadades behov av ersättning och medverkar inte alls till att förebygga och 
reducera skador. 

Förutsättningen för ersättning från arbetsskadeförsäkringen idag är att en bestående inkomstförlust 
föreligger om lägst 1/15 och i minst ett år framåt. Med avvecklingen av den tidsbegränsade 
sjukersättningen (slutligt 2012/2013) är detta krav idag än svårare att uppfylla, vilket framgår av 
Försäkringskassans statistik. Prövning sker nu av mycket få ärenden. 

Uppgiften att medverka till en bättre arbetsmiljö uppfylls i praktiken inte alls. Fram till den 30 juni 
1993 lämnade försäkringen arbetsskadesjukpenning. Detta innebar en prövning i ett tidigt skede och 
ofta var då den skadade kvar på arbetsplatsen. Ett beslut kunde innebära för den skadade en 
förbättrad  arbetsmiljö men så även för arbetskamrater med likartade arbetsuppgifter och skador. 
Idag har den skadade oftast lämnat såväl arbetsplatsen som arbetslivet när prövning görs och beslut 
fattas. 

Redan det faktum att antalet arbetsskadeanmälningar enligt Arbetsmiljöverkets statistik har minskat 
är enligt min uppfattning ett bevis på bristande tilltro till försäkringen. Arbetsmiljön har inte 
nämnvärt förbättrats. Möjligen har arbeten som krävt ensidiga rörelser och tunga belastningar 
minskat men i gengäld har de psykosociala arbetsskadorna väsentligt ökat. Det anses inte lönt att 
göra arbetsskadeanmälan. En ofta framförd uppfattning är att en gjord anmälan inte resulterar i 
förbättring på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket har sedan flera år gradvis fått minskade resurser och 
är i stor utsträckning en ”papperstiger” d v s agerar genom att skicka ut frågeblanketter i stället för 
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att göra arbetsplatsbesök. Det har dessutom funnits en tydlig politisk viljeinriktning att styra om 
Arbetsmiljöverkets insatser mot mer av information och mindre av regelrätt myndighetstillsyn. 

Därtill kommer en konjunktur som inte har vänt uppåt efter 2009 och med en hög arbetslöshet bland 
ungdomar. Det är bland ungdomar en stor del av olycksfallen i arbete inträffar. De statistiska 
minskningarna vad gäller olyckor är inte stor. 2005 inträffade 31 300 st och 2012 inträffade 28 800 
st. Därtill finns ju alltid en eftersläpning så 2012 års siffror – när detta skrivs – är nog inte definitiva. 

Vad gäller sjukdomarna har dock en minskning i antalet anmälda skador skett för 2005 registrerades 
16 800 st och 2012 hade de minskat till 10 100 st. Fortsatta rationaliseringar inom industrin där 
åtskilliga arbeten antingen ”exporterats” eller ersatts med robotar spelar säkert roll. Men 
arbetsskadeanmälningar görs i första hand för att få rätten till ersättning prövad och inte med 
huvudsyfte att förebygga framtida skador. Försäkringens oförmåga att pröva ersättning i 
inkomstförluster vid sjukskrivning påverkar säkert intresset att göra arbetsskadeanmälan. 

Vad gäller rätten till arbetsskadelivränta så hade 82 000 st personer livränta år 2005 mot 34 000 st år 
2012. Dessa stora förändringar kan inte förklaras med bättre arbetsmiljö och friskare befolkning. 
Förklaringen är snarare att möjligheten att få sin skada prövad så har försvårats. Den främsta 
anledningen är att socialförsäkringsförmånen tidsbegränsad sjukersättning har upphört. 

Kravet för att få sin skada prövad är framtida inkomstförlust om minst ett år framåt samt en 
inkomstförlust på lägst 1/15. 

Statistiken visar detta tydligt: 

År 2005 sakprövades (uppfyllda krav enligt ovan) 19 857 st och år 2012 sakprövades 2 558 
Belastningsskador som prövades var 12 039 st år 2005 och 1 198 st år 2012. 

En akutåtgärd i ordets riktiga mening är att omgående återinföra den tidsbegränsade 
sjukersättningen. Denna åtgärd kan snabbt genomföras och skulle vara viktig för de skadade och för 
förtroendet för arbetsskadeförsäkringen. Den är dock inte alls tillräcklig – se nedan. 

Tankar kring framtida arbetsskadeförsäkring 

Av ovanstående framgår att en förbättrad arbetsskadeförsäkring är mycket viktig. 

För den framtida arbetsskadeförsäkringen vill jag hänvisa till Arbetsskadekommissionens väl 
bearbetade rapport med förslag till en reformerad arbetsskadeförsäkring utgiven augusti 2012. 
(ISBN 978-91-7223-491-8) Den kan i stora avseenden ligga till grund för den framtida 
arbetsskadeförsäkringen. Det räcker inte att lappa och laga. 

Min uppfattning är  

• att en framtida arbetsskadeförsäkring ska handläggas i samhällets regi och inte av privata 

försäkringsbolag (vinstintresse ska inte få styra villkor och praxis) 

• att arbetsskadesjukpenning återinförs 
• att obligatorisk arbetsskadeprövning sker redan efter ett års – sammanlagd – sjukskrivning 
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• att den tidsbegränsade sjukersättningen återinförs och att reglerna för att få sjukersättning (helt 

eller delvis) väsentligt mjukas upp. Detta för att möjliggöra ersättning från 

arbetsskadeförsäkringen men också för återgång om än på deltid i arbete 
• att besked till arbetsgivaren om för den skadade positivt beslut i arbetsskada återinförs. Detta 

blir särskilt aktuellt om försäkringen ändras så att beslut om ersättning fattas i tidigt skede då 

den skadade är kvar på arbetsplatsen. Detta bör enbart gälla för den skadade positiva  beslut 

eftersom avslag är överklagningsbara. 
• att lagstiftarnas goda intentioner om ersättning vid arbetsskada måste slå igenom i 

handläggarnas dagliga arbete för de försäkrade 
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Bilagor till Del 1 

Tidningsartikel ur Arbetarskydd, 19 december 1977: ”Miljardskuld en myt. Lagen om 

arbetsskadeförsäkring skärptes i onödan”    sid 28 

Utdrag ur propositionen om LAF 1975/76:197, om YFL och dess kungörelse sid 31 
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Del 2 – Ersättning för arbetsskada genom kollektivavtal 

Nu gällande Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, från 1993 samt tidigare TFA 1977 – 
1993, TFY 1974 – 1977 samt Transportarbetarnas trygghetsavtal för stuvarna 1972 – 1974. 

Inledning/bakgrund 

Först ska anges att det finns upprepningar här och var. Anledningen är ju att denna skrift inte ska 
behöva läsas från första till sista sidan utan att man också ska kunna bläddra fram sådant som för 
stunden intresserar. 

Till grund under 1970-talet inför skapandet av TFA försäkringen låg följande tankar. 

Skapas skulle en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring på olycksfallsgrund d vs ersättning grundat 
på det faktum att skada har hänt. Men inte ersättning enligt fastställda summor som i 
olycksfallsförsäkringarna utan med ersättning enligt skadeståndsrätten, d v s för faktisk skada 
(inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, invaliditet) och utan kravet att visa att någon part hade 
vållat skadan.  

Först på plan var Transportarbetareförbundet med ett avtal med sin motpart – Sveriges 
Stuvareförbund alldeles i början av 1970-talet. Bakgrund till detta var svårigheter att få skadestånd 
för personskador inträffade ombord på fartyg tillhöriga ett annat land. Avtalet väckte sådan 
uppmärksamhet att det påverkade utformningen av skadeståndslagen som kom 1972. Vad gäller 
personskada i arbete hade de lagkloka tänkt föreslå att ange att strikt ansvar skulle gälla. Det faktum 
att skada hade hänt skulle därmed vara tillräckligt för skadeståndsersättning utan krav att visa 
vållande. Så blev inte fallet utan vållande skulle visas av den skadade. Däremot blev arbetsgivaren 
skadeståndsskyldig även för skada som arbetstagare vållat annan arbetstagare. 

Detta skulle – om strikt ansvar genomförts – ha påverkat i synnerhet trygghetsförsäkringarna, som 
hade blivit mer omfattande och mer positiva ur löntagarnas synvinkel inför hotet för arbetsgivarna - 
till följd av det strikta ansvaret – att de hade varit tvungna att ersätta. Det hade också väsentligt 
försvårat för den borgerliga regeringen att göra de stora nedskärningarna runt 1993 eftersom det 
försämrade socialförsäkringsskyddet hade inneburit ökade kostnader för arbetsgivarna och därmed 
påtagliga protester. 

Visst hade det gått att skriva om skadeståndslagen men sådant går ju inte att genomföra särskilt lätt 
och snabbt. 

För många i den fackliga rörelsen har gällt och gäller en övertro på träffat avtal och handslaget. En 
stark tro på att träffat avtal täcker ”allt”, en oförmåga/ovilja att läsa det finstilta och en stark tro på 
att goda krafter (d v s de anställda tjänstemännen) är kompetenta och arbetar i avtalets anda. 

Denna övertro kan ta sig flera former. Man ansåg och anser kanske än idag inte att bevakning av 
trygghetsförsäkringens (TFAs) villkor och handläggning  är särskilt viktigt eftersom den handläggs 
av vårt (om än delat med arbetsgivarna) försäkringsbolag. Konkret exempel fick jag 1989 (åter från 
tjänst som personskadereglerare från Folksam) och hade börjat granska villkor och handläggning 
inom TFA. En av de främsta förhandlingsombudsmännen inom ett LO-förbund ifrågasatte starkt vad 
jag sysslade med efter som det var – som han sa – vår försäkring och vårt bolag. Jag fick honom 
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med mig genom att förklara att även om försäkringsvillkoren var bra (vilket de var då) så var det 
människor som handlade skadorna och människor kan ju göra fel. Därtill kom att praxis vad gäller 
främst invaliditet inte var etablerad och dessutom är skadeståndsrätten under ständig förändring. En 
förändring som på det hela skett till de skadades favör. 

Först lite om Försäkringskassans roll. Det var Försäkringskassans beslut om arbetsskada 
(sjukpenning/livränta) som gjorde att ersättning lämnades av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA) från starten 1977. Formellt hade TFA enligt villkoren en självständig roll men i praktiken var 
det Försäkringskassans beslut som i stor utsträckning avgjorde. En av anledningarna till detta var ju 
prövning av arbetsskadesjukpenning redan kort tid efter insjuknandet innebar att ärendet ofta var 
avgjort när det kom till TFA. Därtill skulle ju Försäkringskassans ersättning avräknas från den 
ersättning för inkomstförlust som TFA skulle lämna. Denna självständiga prövning upphörde med 
försämringarna från 1993. Fram till dess kunde ärenden som avslagits av försäkringskassan således 
självständigt prövas av TFA. 

Även ärenden som oftast inte föranledde arbetsskadeersättning med sjukpenning och livränta, till 
exempel bullerskada, prövade Försäkringskassan som serviceärende för TFA om arbetsskada 
förelåg. Det är inte klarlagt hur denna överenskommelse kom till stånd. Detta upphörde 1993.6 Det 
var först med TFA-villkoren från 1993/94 som det klarlades i villkoren att det var 
Försäkringskassans prövning och beslut av arbetsskada som gällde. Från denna tidpunkt kan det 
anges att trygghetsförsäkringen blev sekundär till arbetsskadeförsäkringen (LAF). 

Undantag var/är olycksfallsskador från 1977 och sjukdomar upptagna i ILO-listan från den 1 juli 
1993 där AFA Försäkring självständigt kunde/kan pröva rätten till ersättning. 

I den mån den fackliga rörelsen slog sig till ro har SAF inte gjort det men borgfred får anses ha 
förelegat fram till förändringarna i LAF 1993/94. SAFs ansvarige tjänsteman (merparten av 1990-
talet och 2000-talet) har med eller utan SAF-mandat varit mycket aktiv och hans verksamhet skulle 
kunna betecknas som direkt ägarstyre med hot mot handläggarna och även avtalsparterna.7 

Sedan denna tid har arbetsgivarnas strävan varit att omvandla trygghetsförsäkringen till 
olycksfallsförsäkring att läggas ut på försäkringsbolagen (inte enbart AFA) och att övriga sjukdomar 
skulle bakas in i den allmänna sjukförsäkringen enligt SFB. En sådan ”lösning” behöver inte 
egentligen kommenteras! Men då blir skadeståndstalan mot arbetsgivarna aktuell igen! 

Två exempel 

Praktisk handläggning 

I det goda avtalets anda och som praktisk handläggning gällde från 1980-talet och in till mitten av 
1990-talet att de försäkrade som medgetts hel arbetsskadelivränta av Försäkringskassan förutsattes 
ha bestående besvär och de medgavs ersättning motsvarande 5 % invaliditet. Många skadade lät sig 
nöja med detta och överklagade inte beslutet. Ett beslut som var i god handläggaranda och var en 
smidig lösning för merparten av skadade. SAF-tjänstemannen hotade dock med – enligt de uppgifter 
jag fick – att om man inte upphörde med detta så skulle tjänstemannen avskedas. Det torde inte ha 

                                                      
6 Se Del 1. 
7 Se nedan om praktisk handläggning och hot mot fackförbunden (taleförbudet § 35). 
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varit rättviseskäl d v s risk att någon fick ersättning lägre än vad han var berättigad till som styrde 
detta. 

Detta innebar för vår del att vi kring 1995 fick väsentligt fler uppdrag eftersom medlemmar på 
samma arbetsplats med likartade skador upptäckte att de i motsats till andra tidigare skadade inte 
fick invaliditetsersättning. Vi lyckades också i stor utsträckning utverkade högre ersättning än enligt 
”schablonen”. 

Uppmärksamheten kring detta medförde också att vi fick fler svåra skadefall att företräda än 
tidigare. Tidigare hade man kanske nöjt sig med 5 %. 

Taleförbudet 

Redan i det första TFA avtalet från 1974 finns i § 55 följande text: 

”Anställd, som omfattas av försäkringsavtal om trygghetsförsäkring, äger ej föra skadeståndstalan 
rörande ersättning för yrkesskada mot arbetsgivaren eller annan arbetsgivare som tecknat 
försäkringsavtal om trygghetsförsäkring hos AMF-trygghetsförsäkring eller anställd hos sådan 
arbetsgivare.”8 

Detta taleförbud skrevs in av flera skäl. Genom att teckna detta avtal kunde arbetsgivarna slippa att 
ansvarsförsäkra sina anställda. Ansvarsförsäkringsbolagen ändrade också sina villkor och undantog 
skada i arbetet. Avsikten var att den skadade inte kunde få ersättning från två håll d v s såväl från 
Trygghetsförsäkringen som från ansvarsförsäkringen. Den skadade hade ju redan genom 
Trygghetsförsäkringen fått ersättning fullt ut motsvarande den som skulle ha lämnats från 
ansvarsförsäkringen vid klarlagt vållande.  

Fram till 1993 och försämringarna i LAF orsakade taleförbudet inget bekymmer och var i praktiken 
en bortglömd paragraf. En och annan skadad försökte få ersättning från två håll men hade ingen 
framgång. 

Försämringarna i LAF såsom slopad arbetsskadesjukpenning och parternas oförmåga att i TFA avtal 
kompensera för detta innebar luckor i försäkringsskyddet. Visserligen tillkom för TFA ILO-listan 
utgiven 1982 men denna är inte komplett eftersom belastningsskador och psykiska skador saknas 
(vibrationsskador ingår dock). Kravet i LAF sedan 2003 är ju bestående arbetsoförmåga i minst ett 
år framåt och en förlust på 1/15 (en femtondel, cirka 6,7 %). För merparten av t ex psykiska skador 
gäller att detta är svårt för de skadade att visa och får därmed inte prövat om rätt till ersättning 
föreligger, varken enligt LAF eller TFA. 

En ILO-lista från 2002 finns med belastningsskador införda men den saknar psykiska skador. 
Parterna har dock inte förhandlat om att införa denna lista i stället. Förklaringen till detta för LOs del 
är att man vill ha en stark arbetsskadeförsäkring i samhällets regi och ett införande enligt ovan skulle 
kunna innebära att TFA tar över handläggningen och ansvaret för arbetsskador. 

Vi har åtskilliga arbetsskador till följd av mobbing och stress i arbetslivet som inte blir prövade. 
Skador entydigt vållade av arbetsgivare och eller arbets”kamrater” och för vilka ingen kompensation 
sker. Det rimliga hade ju då varit att arbetsgivarens ansvarsförsäkring prövade och ersatte dessa 

                                                      
8 Nuvarande text – i sak identisk – finns i § 35. 
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skador. I stället åberopas med tyngd taleförbudet. Taleförbudet avsett att ingen skulle få dubbel 
ersättning åberopas nu så att ingen ersättning alls lämnas. 

Hotet har framställts bl a i brev till LO från SAF (Svenskt Näringsliv) att om skadad för talan med 
fackförbundens hjälp kan försäkringen äventyras. Inget fackförbund har till dags dato medverkat till 
en sådan process. 

Ovanstående är ett ”gott” exempel på hur texten i en paragraf kan ges en helt annan betydelse än den 
avsedda men tyvärr också ett bevis för styrkeförhållandena mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Från forskarhåll har i flera avhandlingar framförts tvivel på det berättigade och lagenliga i att 
fackförbunden mot enskilda medlemmar till fromma för kollektiva lösningar inför en sådan 
begränsning. 

Min uppfattning är ju att om den skadade inte får ersättning från tecknad försäkring kan det ju inte 
vara rimligt att neka denne att kräva ersättning från skadevållaren, oftast arbetsgivaren. 

Arbetsgivaresidan torde inte heller vara helt enig och nedanstående berättelse visar på att så är fallet. 

Om arbetsgivaren är tillräckligt betydande och vill göra upp med den fackliga organisationen i 
personskada torde inte Svenskt Näringsliv åberopa avtalsbrott begånget av arbetsgivaren mot 
Svenskt Näringsliv. 

Ett bra exempel är Skanskas uppgörelse med Byggnads 2008 till följd av att arbetare vid 
tunnelbygget i Hallandsåsen skadats 1998 vid användandet av tätningsmedlet Akrylamid. Då 
prövning inte kunde ske av försäkringskassan eftersom arbetsskadeförsäkringen inte ersätter 
inkomstförluster under pågående sjukskrivning och då ILO-listan inte omfattar nervskador av 
akrylamid träffades uppgörelse mellan förbundet och Skanska om ersättning.  

Min kommentar: 

Det borde ha varit naturligt för Svenskt Näringsliv att motsätta sig uppgörelsen eftersom den 

entydigt bryter mot taleförbudet! Se även vad jag skrivit längre fram i anslutning till 

försäkringsvillkoren. 

Sammanfattning 

Försäkringskollektiven såväl hos arbetstagare och tjänstemän gör stora förluster när medlemmarna 
inte blir kompenserade för sina skador. 

Varje träffat avtal bör förses med minnesanteckningar där det finstilta klarlägges. Det är bättre att då 
göra det än att lita på att motparten tänker som vi eller inte ”upptäcker ” oklarheten. 

En läxa är att SAF och nu Svenskt Näringsliv har resurser och ligger långt framme i tänket och har 
långsiktiga planer.  

Arbetsgivarsidans tanke att olycksfallsskador skulle läggas ut på anbud  och arbetssjukdomar 
återföras till den allmänna sjukförsäkringen skulle innebära att arbetsskadeförsäkringen och därmed 
arbetsskadelivräntorna avskaffades. Den av försäkringsbolagen tillsatta/finansierade  
Arbetsskadekommissionen levererade 2012 sitt betänkande och som måste ha varit en stor 
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besvikelse för såväl arbetsgivare och ”deras” försäkringbolag.9 Man lämnar förslag om en progressiv 
försäkring i samhällets regi. 

En sådan flytt skulle innebära en återgång till tiden innan TFY och därmed skadeståndstalans  
återkomst. Är det verkligen genomtänkt av arbetsgivarna? 

Om anteckningar i förhandlingsprotokoll som inte förts in i villkoren 

Parterna har under åren i förhandlingar träffat uppgörelser som resulterat i ändrade 
försäkringsvillkor. Med det finns också uppgörelser som inte skrivits in som försäkringsvillkor och 
som i begränsad utsträckning nått ut. Avsikten var att dessa skulle via arbetsmarknadens parter nå ut 
till arbetsgivarnas organisation och till fackförbund och dess avdelningar och klubbar. Varför de inte 
skrevs in i villkoren är en gåta.  

Förutsättning för uppgörelser under löpande avtalstid finns angivet i § 13 TFY 1974-09-01 och i 
TFA 1977-07-01 och numera under gemensamma villkor § 2. 

Lydelse 1977-07-01: ”Ändring av dessa försäkringsvillkor kan efter godkännande av SAF samt LO 
och PTK fastställas av AMF-trygghetsförsäkring under löpande avtalstid. Sådan ändring gäller 
fr o m den tidpunkt som fastställts.” 

Det finns flera problem med uppgörelser under en löpande avtalsperiod. Förhandlingsuppgörelser 
införs inte alltid i villkoren t ex av skäl att man kan ha ansett att uppgörelsen är ”finstilt” och mer är 
ett verktyg för skaderegleraren i det praktiska arbetet än en bestämmelse i ett villkor. De exempel 
som jag i denna skrift redovisar borde ha kommit med i villkoren. Ett problem med 
förhandlingsuppgörelser är att de skickas till förbunden som i sin tur ska skicka dem till avdelningar, 
klubbar/sektioner och ofta stannar de där och kommrt sällan försäkrade/skadade till del. 

I vad mån arbetsgivarna informerat sina organisationer och ut i de enskilda företagen är okänt. Den 
allmänna känslan byggd på erfarenhet av arbetsgivarnas generella ringa kunskap är att mycket lite 
information har nått ut. Arbetsgivarna och underställda chefer upplevs ofta som okunniga inte enbart 
vad gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter utan också hur försäkringarna gäller. 

En egendomlighet har i alla tider varit att de skadade inte haft tillgång till försäkringsvillkoren. 
(Först på senare tid har de ju funnits tillgängliga på AFA Försäkrings hemsida men okänt är i vilken 
utsträckning de skadade begär ut villkoren.) De har i stället under handläggningens gång erhållit en 
broschyr i vilken ersättningsreglerna redovisas knapphändigt (en broschyr är ju till sin natur ett 
översiktligt dokument). Varken försäkringsvillkor eller än mindre förhandlingsprotokoll har således 
funnits tillgängliga i praktiken. En uppgörelse formulerad i ett förhandlingsprotokoll lägger stort 
ansvar på TFA-handläggarna på AFA Försäkring. 

Om en skadad inte känner till villkoret och inte känner till förhandlingsprotokollets lydelse kan det 
mer än väl hända att ersättningskrav överhuvudtaget inte skickas in. Då hjälper det inte med hög 
kompetens hos handläggarna. 

Jag har valt att visa: 

                                                      
9 Se Del 1 om ersättning enligt lag. 
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• Två överenskommelser under 1980-talet om särskild ersättning efter asbestexposition vid  
pleuraplack (lungsäcksförtjockningar/-förkalkningar) och vid cancer – i praktiken mesoteliom. 

• Protokollsanteckningen från 1994-05-04 om ersättning vid synnerliga skäl. 

Dessa överenskommelser har jag även redovisat som tillägg under respektive paragraf i TFA-
villkoret 2013. Överenskommelser som numera träffas synes mig numera inarbetas i 
försäkringsvillkoren. 

Numera syns i huvudsak parterna förhandla i anslutning till avtalsrörelserna om ändringar i 
försäkringsskyddet men alltför ofta i avtalsrörelsernas slutskede och med påföljd att viktiga 
ändringar skjuts på framtiden och för fortsatta samtal under fredsplikt.  

För framgång krävs att försäkringsfrågorna blir prioriterade och arbetsgivarnas motvilja har jag inte 
förstått. Såväl insatser vad gäller att förebygga ohälsa t ex psykosociala sjukdomar samt ett 
försäkringsskydd som ger tidig ersättning och fullgod rehabilitering borde vara av stort intresse för 
arbetsgivarna också. Det handlar – om man nu bortser från den humanitära aspekten – om värdefull 
och för företagen kompetent personal och är därmed viktigt för företagets ekonomiska framtid. 

Viktiga förbättringar inträffade från 2013 vad gäller TFA-KL med inkomstersättning och sveda och 
värk enligt skadeståndsrätten för godkända arbetssjukdomar (av Försäkringskassan enligt 
socialförsäkringsbalken och av TFA enligt ILO-förteckningen) utan krav på att visa vållande och för 
TFA vad gäller olycksfall inkomstersättning enligt skadeståndsrätten under sjuklön och 
sjukperioder. 

Ersättning vid asbestskada 

Förhandlingsprotokoll 1984-02-20: Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter att 
asbestexponerad arbetare med pleuraplack10 kunde få en ideell ersättning om 10.000 kr. Ett villkor 
var att skadan upptäckts på en röntgenbild tagen efter den 31 januari 1974 och att den skadade inte 
hade fyllt 65 år när röntgenbilden togs. 

Denna överenskommelse gällde för pleuraplack fram till den 5 juni 1985 men blev aldrig infödr i 
villkoren. Överenskommelse fick ändå viss spridning och blev känd. Hur många som inte nåddes av 
informationen vet vi dock inte alls. 

Många avstod från att söka ersättning, eftersom man inte ville få bekräftat att den asbest, vars 
farlighet man i allmänhet varit ovetande om, orsakat pleuraplack. Konstaterad pleuraplack ansågs av 
många utgöra bekräftelse på risk för asbestos ( dammlunga p g a asbestdamm), lungcancer, 
mesoteliom (lungsäckscancer) och pleurit (lungsäcksinflammation). Då var det bättre att inte veta. 

Enligt lungläkare handlade det dock om olika tillstånd och förekomst av pleuraplack innebar inte alls 
bekräftelse på att andra asbestrelaterade sjukdomar skulle visa sig.  

Förhandlingsprotokoll 1987-10-22: Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter att 
ersättning motsvarande ett halvt prisbasbelopp kunde lämnas under förutsättning att den skadade 
hade dels asbestrelaterad pleuraplack, dels också nedsatt lungfunktion motsvarande en nedsättning 
med mer än 15% av förväntat värde. 

                                                      
10 Asbestrelaterade förkalkningar av visst utseende och placering i båda lungsäckarna. 
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I överenskommelsen angavs också att arbetstagare exponerad för asbest med diagnos pleuraplack 
har rätt till hälsokontroll vart femte år och att AFA Försäkring skulle svara för kostnaderna. 

Det angavs också att en informationsskrift skulle utges av AFA Försäkring, vilket skedde i april 
1988. Skriften är i och för sig utförlig men där står att svår asbestos är sällsynt i Sverige. Men så kan 
knappast anses ha varit fallet för de skadade på Eternit i Lomma. Vi har åtskilliga rapporter om svårt 
lidande samt bundenhet till syrgas de sista åren. 

I förhandlingsprotokollet angavs en ändring av efterskyddsregeln vad gäller asbestskada: ”Parterna 
är överens om att beträffande fall av cancer som orsakats av asbestexponering i arbete denna 
ålderregel i stället ska vara 70 år.” 

Denna ändring blev aldrig införd i villkoren varken under § 28 (eller på annat ställe). Så detta hade 
inte kunnat utläsas ur försäkringsvillkoret. I informationsbroschyren omnämnd ovan angavs – 
felaktigt – att efterskyddet gällde till 65 års ålder. 

Således är det troligt att många ersättningsberättigade med visandedag efter 65 års ålder gått miste 
om ersättning! Ingen ny skrift eller rättelse på annat sätt har getts ut. 

Det anges att asbestrelaterad cancer berättigar till ersättning men i praktiken är det enbart 
mesoteliom som ersättes. Detta eftersom mesoteliom ses som en s.k. signalcancer d v s den har en så 
höggradig koppling till asbestexposition så att detta slag av cancer och förekomsten av asbest i den 
anställdes arbete i sig är tillräckligt för ersättning. Se också § 10 där det anges att vid diagnosen 
mesoteliom utbetalas löpande ersättning för psykiskt och fysiskt lidande utan att vållande behöver 
visas. 

Först den 6 augusti 2008 anges följande i försäkringsvillkoren under avsnittet Efterskydd: ”Vid 
cancersjukdom orsakad av asbestexposition ska sjukdomen ha visat sig innan den skadade uppnått 
75 års ålder”. (Åldersgränsen är således flyttad till 75 års ålder.) 

Mesoteliom är ansedd som en ”gammalmanscancer”. Det kan ta upp emot 40 år efter exponeringen 
innan sjukdomen visar sig. Av de drygt 100 dödsfallen  per år i Sverige avlider cirka 50 % efter 75 
års ålder. Med den klara kopplingen till asbest och nästan uteslutande exposition i arbetet är det 
småaktigt att ersättning begränsas på detta sätt. 

Arbetsskadeersättningen enligt SFB lämnas oavsett uppnådd ålder! Samma är förhållandet med den 
av AFA Försäkring administrerade TFA-KL. Men TFA har kvar denna begränsning. 

Om asbest kan anges att det finns inget gränsvärde och i princip kan en fiber vara tillräcklig för att 
orsaka sjukdomen. En fiber kan vara så liten som några tusendels millimeter! 

Synnerliga skäl-bestämmelsen 

I villkoret från den 1 juli 1993 infördes i § 22a kravet att den skadade måste kunna visa vållande för 
att få ersättning av hela sin inkomstförlust. Kravet på visat vållande för olycksfall försvann den 1 
maj 2001. För arbetssjukdomar tillkom 2003 kravet på visat vållande även för sveda och 
värkersättning. 

I förhandlingsprotokollet från den 4 maj 1994 angavs i § 5 att parterna är överens om att tillsätta en 
särskild nämnd (Vållandenämnden) enligt § 22 a med uppgift att pröva om en arbetsskada har vållats 
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av arbetsgivare genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen eller om en arbetsskada har vållats av en 
arbetstagare hos arbetsgivaren genom arbetstagarens fel eller försummelse i tjänsten. Ledamöterna i 
nämnden ska vara lagfarna och ha erfarenhet av dömande verksamhet. Nämndens verksamhet ska 
fortlöpande utvärderas av parterna. Om synnerliga skäl i ett enskilt ärende föreligger för att pröva 

ärendet på annat sätt än vad villkoren föreskriver kan AMF-trygghetsförsäkring hänskjuta ärendet 

till parterna för prövning.11 

Anm: Den sista meningen om ersättning vid synnerliga skäl har inte införts i villkoret. Det hade lätt 
kunnat ske. Vi vet inte varför denna mening inte skrevs in i villkoren. Kan det ha varit ordvalet att 
”om synnerliga skäl föreligger kan AMF-trygghetsförsäkring hänskjuta ärendet till parterna”? 

Ett förtroende lagt på handläggarna att de skulle reagera vid svåra skadefall där vållande inte kunde 
klarläggas? 

Det är inte många ärenden som prövats. 

Från den 4 maj 1994 till år 2003 hade 8 ärenden prövats. Efter denna tidpunkt har 2-3 stycken 
prövats, således totalt 10-11 stycken. 6 bifall och 6 avslag. Prövning av 4 ärenden har jag 
aktualiserat via handläggaren och ett direkt till parterna via LO. Bifall i 3 av dessa och avslag i ett. 
Avslagsärendet blev efter kompletterande utredning godkänt i vållandenämnden när arbetsgivarens 
ansvar hade klarlagts. 

Från LO-håll och av ombudsmän – medverkande i denna förhandling och denna 
protokollsanteckning – har missnöje framförts om det ringa antalet prövade ärenden. Detta kunde 
gälla förlyftningsskador som inte skett på sådant sätt att de kunde anses ha skett enligt 
olycksfallsliknande omständigheter. 

Då, 1994, var den arbetsrelaterade psykiska ohälsan inte alls av samma omfattning som idag. 
Förutsättning för en anställd som mobbats svårt av arbetsgivare/arbets”kamrater” är att hon/han 
måste uppfylla kravet enligt ovan – för i annat fall är det inget försäkringsärende. Visserligen anges 
det att prövning kan ske på annat sätt än vad villkoren föreskriver. Den officiella tolkningen är att 
det måste vara ett av försäkringen (LAF/SFB eller TFA accepterat ärende) för att synnerliga skäl-
prövning ska ske. 

Av vållandenämndens prövade ärenden har generellt sett hälften bifallits och hälften avslagits. Bland 
de avslagna ärendena borde det finnas åtskilliga skador uppkomna under sådana omständigheter att 
prövning som synnerliga skäl borde kunna ske. Det är för mig okänt om avslagna ärenden först har 
prövats i vållandenämnden med avslag som följd innan de tillställts parterna för prövning. Det ska 
tilläggas att parterna måste vara eniga för att beslut ska tas. 

Kvar står det faktum att ett fåtal skadefall tillställts parterna av handläggarna varav 1/3 har 
aktualiserats av mig. Det finns genom skrivningen i protokollet en sanktion – tillåtelse – för 
handläggarna att ta initiativ men så kan inte sägas ha skett. Det fanns en uppgift om nämnde 
förhandlare från SAF att denne förbjöd handläggarna att tipsa om möjligheten till prövning i 
vållandenämnden. Det var den skadades ensak. Först åtskilliga år senare gick information till de 
anställda om att tipsa de skadade. Det kan finnas den förklaringen att ringa aktivitet med 

                                                      
11 Min kursivering. 
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vållandeärenden har medfört att svåra ärenden där vållande inte har ansetts föreligga inte heller 
skickats till parterna för prövning. 

LO och PTK fick tvinga SAF att acceptera rätt till vållandeprövning med motivet att de som skadats 
till följd av vållande skulle vara berättigade till skadestånd. Vållandeprövningen tillkom mot SAFs 
vilja. 

Den kvarstående frågan är varför detta tillägg om synnerliga skäl aldrig har skrivits in i villkoren. 
Än idag gäller ju detta men numera enbart för arbetssjukdomar. 

Kvarstår gör ju också den andra frågan varför de skadade inte får försäkringsvillkoren ens när skada 
har skett. Visserligen kan de i dag beställas på nätet men det finns ännu många som denna möjlighet 
inte finns för. 

Skiljedomen av den 8 september 1993 med kommentarer 

Skiljedomen avser ersättning enligt TFA meddelad den 8 september 1993 i tvisten om TFA mellan 
arbetsgivarsidan och LO-PTK. 

Till följd av tre försämringar i arbetsskadelagen skulle övervältring av kostnader ske på TFA. 

• Nytt och strängare arbetsskadebegrepp från 1992/93. 
• Försämrad sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring den 1 april 1993. 
• Slopad arbetsskadesjukpenning den 1 juli 1993. 

Avtalet sades upp av SAF med motivet att TFA-försäkringen drabbas av framtida icke oväsentliga 
kostnader med då aktuell villkorslydelse. 

Skiljedomsprövningen avsåg TFA-försäkringens kostnader för redan före januari 1993 inträffade 
och inte avslutade skadefall. 

SAF hävdade –sammanfattningsvis – att TFA och dess föregångare TFY( i den mån sådana ärenden 
fortfarande fanns kvar) skulle drabbas av en orimlig och oförutsedd kostnadsförhöjning om lägst 10 
miljarder för kostnader som tidigare ersatts av LAF. En sådan kostnadsökning var menade man 
orimlig och omöjlig att ta. 

LO och PTK hävdade att den ökande kostnaden i verkligheten rörde sig om 2-3 miljarder och att 
ersättningsskyldighet förelåg från försäkringen till följd av villkorens lydelse och praxis. 

SAF ville se TFY och TFA som en försäkring som i grunden skulle utge ideell ersättning och synes 
ha ”glömt” bort det ekonomiska åtagande för inkomstförlust som finns på flera ställen i villkoren. 
TFY-TFA försäkringen skulle ses – menade man – som ett komplement till den lagstadgade 
försäkringen. 

LO och PTK hävdade att TFY – TFA försäkringen var en i grunden självständig försäkring (inget 
”hängavtal” med yrkesskadelagen respektive arbetsskadelagen) och avsikten var att i stället för 
skadeståndsprocesser ge arbetsskadade rätt till ersättning utan att behöva visa arbetsgivarens 
skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen för brott mot arbetsmiljölagen ( och dess föreskrifter). 
Avsikten bakom försäkringen var således att ge skadeståndsersättning till dem som skadats till följd 
av vållande samt till de som t ex av utredningsskäl hade svårighet att visa att så var fallet. 
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Arbetsgivaren hade samtyckt till sådan försäkring för att slippa omfattande skadeståndsprocesser 
och för att få ett avtal om taleförbud mellan arbetsmarknadens parter. Detta var vid denna tid på 
1970 talet inte svårt för LO och PTK, eftersom rätten till ersättning var ”säkrad” genom LAF och ett 
bra avtal först genom TFY och sedan genom TFA. 

Sammanfattningsvis blev skiljedomen ett kraftigt bakslag för SAF då en enhällig skiljedom 
förkunnade att LOs och PTKs talan vunnit bifall. 

Domen innebar att anställda skadade före 1992/93 genom TFA fick den ersättning som de annars 
skulle ha fått enligt LAF om försämringarna inte hade skett. Skiljedomen anses av parterna vara 
deras och inte tillgänglig för ”allmänheten” och har därför inte kunnat bifogas till denna skrift. 

Skiljedomen (41 sidor exklusive bilagor) innehåller mycket kunskap om TFY och TFA och det 
tänkande som låg bakom avtalens uppkomst. Jag har ovan försökt redovisa mycket av detta tänk på 
relevanta platser i denna skrift. 

TFA-villkoret 2013 – genomgång med återblickar 

I detta avsnitt går jag igenom det senaste TFA-villkoret med återblickar på såväl tidigare avtal, 
villkor och protokollsanteckningar, samt med redovisning av försämringar och förbättringar. 

Inledning 

Fram till den 30 juni 1993 hade det funnits fyra trygghetsavtal på arbetsmarknaden: 

• Transportarbetarnas trygghetsavtal 1972-01-01 – 1974-08-31. 
• TFY 1974-09-01 – 1977-06-30. 
• TFA 1977-07-01 – 1993-06-30. 
• TFA 1993-07-01 – 2013-06-30 och fortfarande. 

TFA som gällt från den 1 juli 1977 sades upp av SAF fr o m den 30 juni 1993. Det nu gällande 
avtalet om TFA trädde i kraft den 1 juli 1993. Det innehöll stora förändringar i förhållande till 
tidigare avtalet och det är därför rätt att ange att ett nytt avtal trädde i kraft från den 1 juli 1993. 
Sedan dess har villkoren i flera avseenden förändrats såväl till det sämre som till det bättre. 

Nedan kommer jag att visa att det nu gällande avtalet i väsentliga delar är sämre än t ex det TFA-
avtal som gällde mellan den 1 juli 1977 och den 30 juni 1993. Så det var bättre förr! 

Avtalen finns i bilagedelen sist i denna skrift. 

En redovisning av TFA-avtalet från 1993-07-01 till 2013-07-01 

Till grund för redovisningen ligger de två största avtalsområdena TFA (privatanställda) och TFA-KL 
(kommun- och landstingsanställda och närstående grupper) men det finns även andra 
löntagargrupper anslutna t ex TFA-KP. När avtalen om TFA respektive TFA-KL skiljer sig åt anges 
detta; annars använder jag enbart förkortningen TFA för att täcka samtliga. 

Vi ska inte glömma att AFA Försäkring även reglerar den statliga sektorns personskadeavtal (PSA). 
Villkoren skiljer sig något men inte i avgörande avseenden. 
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Bakgrunden till försämringarna i TFA och som ledde till nytt avtal från den 1 juli 1993 var strängare 
bevisregler i LAF, sänkt allmän sjukpenning och slopad arbetsskadesjukpenning. Försämringarna i 
LAF medförde att arbetsgivarparten SAF12 sade upp avtalet. 

Redovisningen nedan omfattar de bestämmelser i 2013 års villkor som har stor betydelse för 
handläggningen av skadefallen. Det kan vara en fördel att ha 2013 års villkor till hands vid läsningen 
(även bilagt sist i denna skrift). 

§ 3 – olycksfallsskador 

1993-07-01 – 2002 -06-31: ”Om anställd under försäkringstiden drabbas av personskada som är att 
anse som arbetsskada enligt LAF äger han rätt till ersättning på sätt som anges nedan”. 

I villkor före denna tidpunkt fanns inte denna definition utan enbart …..”drabbas av personskada till 
följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet(arbetsskada) äger han rätt till ersättning på 
sätt som anges nedan.” Detta möjliggjorde en för TFA självständig prövning. 

Borttaget från 1994-06-01: Rätten till ersättning för färdolycksfall om skadefallet berättigar till 
ersättning enligt trafikskadelagen. 

Borttaget från 1998-07-01: All rätt till ersättning för inkomstbortfall vid färdolycksfall. 
(Trafikskador borttagna enligt ovan.) Ersättning hade kunnat lämnas vid visat vållande, t ex 
fastighetsägare med TFA-avtal som inte hade halkbekämpat. 

Övrig ersättning lämnas enligt villkoren. 

Anm: Nu upphävdes taleförbudet för färdolycksfall. Detta medförde ändring i 
ansvarsförsäkringarnas villkor från att tidigare ha undantaget all arbetsskada för egna anställda eller 
andra utomstående att nu inkludera arbetsskador i villkoren. Texten blev att ansvarsförsäkringarna 
kunde pröva skadeståndstalan förutsatt att ersättning inte kunde prövas på annat sätt och lämna 
ersättning om vållande ansågs föreligga. 

Från 2002.07.01 – 2013.12.31 anges: ”Om anställd under försäkringstiden drabbas av personskada 
som är att anse som arbetsskada äger han rätt till ersättning på sätt som anges nedan.” 

Förtydligandet ….”anse som arbetsskada enligt LAF” är borttaget. Därmed klarläggande att TFA 
självständigt kan pröva olycksfall. 

Anm: Vill minnas att TFA självständigt prövade även under perioden 1993 – 2002. 

Tillägg genom protokollsanteckning 2004-10-08: Om sjukskriven drabbas av olycksfallsskada vid 
tillfälligt besök på sin arbetsplats kan TFA-nämnden pröva om rätt till ersättning enligt villkoren kan 
lämnas. OBS! Denna anteckning är inte införd i villkoret, vilket väcker frågan om hur många det 
egentligen är som känner till denna möjlighet? 

                                                      
12 SAF var förkortningen för Svenska Arbetsgivareförbundet. Organisationen heter numera Svenskt 
Näringsliv. 
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§ 3 – Arbetssjukdomar 

Med arbetssjukdom förstås arbetsskada som beror på annat än olycksfall. Arbetssjukdom anses ha 
inträffat den dag då skadan visat sig. 

Som arbetssjukdom räknas inte en skada av psykisk eller psykosomatiskt natur som är en följd av  
en företagsnedläggelse, en arbetstvist, bristande uppskattning av den försäkrades arbetsinsatser, 
vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga förhållanden. Arbetstvist 
är slopat sedan början av 2000-talet som undantag för ersättning. 

§ 4 

Arbetsolycksfall berättigar till ersättning endast om olycksfallet medfört arbetsoförmåga som varat i 
mer än 14 dagar eller medfört bestående invaliditet. 

Arbetssjukdom berättigar till ersättning om skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit från den dag 
då skadan visade sig och tillika av allmän försäkringskassa enligt 8 § kap 3 § LAF förklarats vara 
arbetsskada. Dock berättigar sjukdom som finns upptagen i förteckningen i Tabell 1 till ILO-
konventionen (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada till ersättning om skadan kvarstår sedan 
180 dagar förflutit från den dag skadan visat sig. 

Anm: Av kursiv text framgår den skärpning vad gäller rätten till ersättning vid arbetssjukdom som 
kom från 93-07-01. Det klarlades att TFA inte fick pröva arbetssjukdomar självständigt och anse att 
arbetssjukdom förelåg. Sjukdomen måste prövas och godkännas av Försäkringskassan enligt LAF. 
Vi ska dock minnas att fram till denna tidpunkt hade Försäkringskassan prövat rätten till 
arbetsskadesjukpenning så i realiteten var det få ärenden som först prövades av TFA. 

Ovanstående texter är giltiga även i 2013 års villkor.  

§ 4a – ideell ersättning 

Tillkommet från 1993-07-01 och borttaget 1995-12-31: Rätt till ideell ersättning med 20.000 kr om 
sjukdomen kvarstår efter 180 dagar och lett till en medicinsk invaliditet om lägst 5 %. Till ansökan 
ska fogas två läkarutlåtanden över skadlig inverkan, samband och även invaliditetsgraden. 

Anm: Denna paragraf var bra för de skadade om än svårhanterlig för AFA Försäkring. Vid visat 
vållande kunde ersättning lämnas även för inkomstförluster trots att det i § 4 angavs att den enbart 
avsåg ideell ersättning. 

§ 6 – inkomstförlust under akut sjuktid 

Borttaget från 1993-07-01: Vid arbetsoförmåga som varar 8 dagar eller mer lämnades ersättning för 
vad den skadade faktiskt förlorat i inkomst. 

Tillkommet från denna tid är att arbetsolycksfall (ej färdolycksfall och ej arbetssjukdom) ersätts 
fr o m den 91a sjukdagen med 10 % och om förlusten efter ett år var 30 % ersätts 20%. 

Anm: Sjukpenningen enligt AFL var då 75% och efter ett år 70 %. Färdolycksfall och 
arbetssjukdom krävde vållandeprövning. 
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Tillkommet 2001-05-01: Vid olycksfall (ej färdolycksfall och ej arbetssjukdom) lämnas full 
ersättning baserad på den sjukpenninggrundande inkomsten utan vållandeprövning. 

Anm: Men inte enligt skadeståndsrätten, d v s för faktisk förlust utan endast enligt villkoren. 

Anpassning från 2008-07-01 till Försäkringskassans ”rehabiliteringskedja” vad gäller 
arbetsolycksfall. Ersättning enligt TFA lämnas med 20 % under tid som sjukpenning med 80 % 
betalas och med 25 % under tid då sjukpenningen är 75 % men även under tid med sjukersättning 
eller aktivitetsersättning, dock inte under livräntetid. Förutsättningen är att arbetsoförmågan varat 15 
dagar eller mer. 

Anm: OBS att för arbetssjukdom ingen ändring utan fortsatt krav på att visa vållande för att få 
ersättning för inkomstförlust (och sveda och värk). 

Förbättring från 2012-04-01. Vid olycksfall lämnas ersättning för hela (faktiska) inkomstförlusten 
under karensdagen och för tid därefter i procent av SGI för att motsvara hela förlusten (grundad på 
SGI). Slopat är kravet att arbetsoförmågan ska varat 15 dagar eller mer. 

Förbättring från 2013-01-01. Från TFA-KL lämnas ersättning för inkomstförlust vid 
arbetssjukdom enligt skadeståndsrättsliga regler, d v s utan krav på att visa vållande. Vid 
olycksfallsskada gäller fortfarande rätt till ersättning grundad på SGI. Denna förbättring framgår av 
§ 22 a i TFA-KL. 

Förbättring från 2013-07-01. Från TFA lämnas ersättning för inkomstförlust vid olycksfall under 
sjuklönetid och sjukpenningtid. För sjukfrånvaro som orsakats av olycksfallet betalas ersättning 
enligt skadeståndsrättsliga regler. 

Anm: Under sjuklönetid och under sjukpenningtid lämnas ersättning enligt skadeståndsrätten. 
Förutsättning för ersättning under sjukpenningtid är ju att sjukpenning lämnas av Försäkringskassan. 
Om utförsäkrad av Försäkringskassan lämnas ingen ersättning även om det står Försäkringskassan 
klart att arbetsoförmåga till följd av olycksfallet föreligger. 

OBS! För TFA gäller vid arbetssjukdom med visat vållande att inkomstförlust ersättes enligt 
skadeståndsrätten. Se § 22 a. 

§ 6 – inkomstförlust under akut sjuktid – sjukdomar 

Denna paragraf berör nu inte längre ersättning för arbetssjukdom se § 22a (vållandekravet). 
Förutsättning för ersättning enligt denna paragraf av inkomstförlust är att den skadade ska visa att 
sjukdomen är en följd av vållande och då ersätts den faktiska förlusten. 

Förbättring från 2013-01-01. Från TFA-KL lämnas ersättning för inkomstförlust vid 
arbetssjukdom enligt skadeståndsrättsliga regler, d v s utan krav på att visa vållande. Denna 
förbättring framgår av § 22 a i TFA-KL ” Om en skadad har en arbetssjukdom som enligt §§ 3 och4 
har bedömts som arbetsskada, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga principer. 

För TFA gäller vid arbetssjukdom där vållande har visats att inkomstförlust ersättes enligt 
skadeståndsrätten. Se § 22 a. 
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§ 10 – sveda och värk 

Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). Förutsatt att 
arbetsoförmågan varat mer än 30 dagar. 

Försämring från 2003 lämnas sveda och värkersättning vid arbetssjukdom förutsatt att vållande 
enligt 22 a fastställts.  

Tillägg sedan den 2008-06-30: Vid arbetssjukdom med diagnosen mesoteliom betalas löpande 
ersättning utan att vållande behöver visas. 

Anm: Anledning till bestämmelsen om ersättning vid asbestcancern mesoteliom är att denna är en 
sjukdom utan tillfrisknande och leder till död efter cirka 1 år från visandedagen.  Vållande låter sig 
svårligen visas eftersom exposition för asbestfiber kan ha skett många år tidigare. 

Förbättring i TFA-KL från 2013-01-01: Ersättning utan vållandekrav och enligt skadeståndsrätten 
vid arbetssjukdom. 

Förbättring TFA-KP13 från 2013-01-01: Vid olycksfall och färdolycksfall lämnas ersättning för 
sveda och värk från första dagen. 

Anm: TFA-villkoret lämnar ersättning baserad på den tid som arbetsoförmåga föreligger men från 
ansvars-/trafikförsäkringarna bedöms sveda och värkersättningen efter läkningstidens längd. 

§ 12 – faktisk inkomstförlust (upphörde den 1 juli 1993) 

Avsåg att lämna ersättning för faktisk inkomstförlust under tid då framtida arbetsoförmåga inte var 
klarlagd t ex under omskolning. Anm.: Redovisas här som ett bra exempel på ersättning enligt 
skadeståndsrätten. 

§ 13 – ersättning för inkomstförlust vid invaliditet 

§ 13 (§ 27) Fram t o m 1991-05-31: ”Om den skadade vid bestående invaliditet till följd av 
arbetsskadan fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbetet nedsatt med minst 1/15 utges 
ersättning i form av årlig livränta från AMF-trygghetsförsäkring i den mån framtida förlust av 
inkomst kan anses uppkomma, som ej ersätts av livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller 
ej ersätts på annat sätt….” 

Anm: Denna paragraf har således ett innehåll motsvarande den vid Försäkringskassans prövning 
enligt LAF. Således en extra försäkring i den händelse ersättning inte kunde lämnas enligt LAF. 

Förutsättning för TFAs engagemang var att den skadade skulle ha en medicinsk invaliditet (angiven 
av TFA) av viss betydelse till följd av arbetsskada. Om Försäkringskassan inte delade TFAs 
uppfattning om skadans inverkan på arbetsförmågan kunde AFA Försäkring ta över och lämna 
livränta enligt TFA. I den praktiska handläggningen var det ofta viktigt att visa att en helst 
betydande medicinsk invaliditet förelåg enligt TFA och helst innan Försäkringskassan hade prövat 
rätten till livränta. För visst hände det att AFA Försäkring blev påverkat av avslag från 
Försäkringskassan och intog likartade uppfattningar. 

                                                      
13 Alltså den variant av TFA som gäller för anställda inom kooperationen. 
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Problem förelåg dock att få denna tidiga prövning eftersom AFA Försäkring inte gärna prövar 
invaliditetsgrader i ett tidigt skede utan ville avvakta i allmänhet ett år sedan senaste 
sjukskrivning/läkarbesök. 

1991-06-01 – 1994-05-31 – Samma villkorstext men inget krav på förlust av viss storlek. 

1994-06-01 – Samma villkorstext men nu med tillägget att vid förluster under 7,5 basbelopp så får 
förlusten inte överstiga 1/15 av arbetsinkomsten under 7, 5 basbelopp. 

Anm: Således från att före den 1 juli 1993 varit en försäkring med samma möjligheter till ersättning 
som LAF blev TFA ett komplement, det vill säga med möjlighet att ersätta det som LAF inte kunde 
ersätta, alltså förluster under 1/15 (en femtondel) och över 7,5 prisbasbelopp. 

§ 15 – engångsbelopp i stället för livränta 

Den skadade kan i stället för livränta eller del av denna erhålla ett engångsbelopp motsvarande det 
kapitaliserade värdet av livräntan. 

Anm: AFA Försäkring och trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen förutsätter ett ränteantagande på 
för närvarande 4%. Detta innebär att man antar att den skadade ska kunna placera erhållen 
engångsersättning på ett sådant sätt att en ränta på 4 % kan erhållas. (Svensk Försäkring – 
gemensamt organ för försäkringsbolagen – har under hösten 2014 meddelat att en ny översyn ska 
ske. För tiden 1999 till 2014 har man haft ett än mer orealistiskt ränteantagande om 5 %.) 

Med tanke på att ersättningen avser årliga uttag för framtida inkomstförluster och /eller kostnader 
det svårt att få så hög ränta på den erhållna ersättningen. Skadade bör därför noga räkna på den 
ersättning som erbjuds och göra jämförelse med en livslång årlig livränta. 

Försäkringsbolagen framhåller att de är restriktiva med att erbjuda engångsersättning. Min 
erfarenhet är att detta erbjuds även vid höga förluster/kostnader och utan att den skadade har begärt 
det. Ett alternativ som inte syns tillämpas vid höga inkomstförluster/kostnader är att utbetala en del 
som engångsersättning och resterande som livränta. 

AFA Försäkring informerar skriftligt vid erbjudande om engångsbelopp eller livränta att livräntan är 
värdesäkrad och skattepliktig och att den efter 65 års ålder minskas till hälften. 

§ 22a – vållandeparagrafen 

Tillkommen från den 1 juli 1993. 

Villkorstext: ”Om den skadade visar att en skada, som enligt §§ 3 o 4 eller 4 a bedömts som 
arbetsskada och berättigar till ersättning , har vållats i tjänsten av arbetsgivare….genom vårdslöshet 
enligt skadeståndslagen är den skadade berättigad till ersättning för inkomstförlust enligt samma lag. 
Det samma gäller om en arbetstagare har vållat en arbetsskada genom fel eller försummelse i 
tjänsten. Frågan om rätt till ersättning prövas av en särskild nämnd. Tvist huruvida ersättning ska 
bestämmas enligt skadeståndslagen avgörs av allmän domstol. Eventuell talan om ersättning enligt 
skadeståndslagen förs mot AMF-trygghetsförsäkring.” 

Anm: Denna fristående nämnd kallas Vållandenämnden. 
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Tillkommet är således kravet visa vållande vid olycksfall för ersättning för faktisk inkomstförlust 
utöver procentpåslag baserat på SGI samt vid livränta enligt den lagstadgade 
arbetsskadeförsäkringen under 7,5 prisbasbelopp (över 7,5 prisbasbelopp lämnas ersättning enligt 
skadeståndsrättsliga regler utan att den skadade behöver visa vållande). Se nedan ändring från 2001-
05-01. 

Tillkommet är således kravet att visa vållande vid arbetssjukdom för att alls få ersättning för 
inkomstförlust men om visat vållande ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. 

Anm: Förutsättning är att arbetssjukdomen prövats och godkänts enligt LAF eller är upptagen i ILO-
lista över yrkessjukdomar. 

Borttaget från 1998-07-01 är att inkomstförlust som följd av färdolycksfall inte längre kan 
vållandeprövas. Färdolycksfall till följd av trafikförsäkringspliktigt fordon har sedan 1993 
inte prövats av TFA. 

Anm: Vid färdolycksfall, t ex halkolycka, ska krav riktas mot ansvarig, t ex fastighetsägare, och 
dennes försäkring. Taleförbudet enligt § 35 ändrades den 1 juli 1998 så att färdolycksfall inte längre 
kom att omfattas av taleförbudet och att skadeståndskrav därför kunde riktas enligt ovan. 

Borttaget ur § 22 a sedan 2001-05-01 är kravet för ersättning av inkomstförlust att vid 
arbetsolycksfall visa vållande. Från denna tidpunkt lämnas ersättning enligt § 6 vid olycksfall – som 
varar mer än 15 dagar – under sjuklönetid för hela förlusten och för tid därefter med 20% beräknad 
på den skadades sjukpenninggrundande inkomst. Ersättning således motsvarande hela den 
sjukpenninggrundande inkomsten. Den sjukpenninggrundande inkomsten motsvarar ofta inte den 
faktiska inkomsten. 

Tillkommet 2003-05-01 är kravet att visa vållande vid arbetssjukdom för sveda- och värkersättning. 

Anm: Bakgrunden till detta är att nya lindrigare bevisregler infördes i LAF från den 1 juli 2002 
medan bevisreglerna i TFA hade sin tidigare strängare lydelse. För att införa lindrigare bevisregler i 
TFA accepterade LO att vållande skulle krävas för sveda och värkersättning vid arbetssjukdom. 
Konkret betyder detta att arbetstagare med redan godkänd arbetsskada avstår från sveda och 
värkersättning (om inte vållande kan visas) för att underlätta prövning och ersättning från TFA för 
arbetsskador med visandedag från 2003. 

Förbättring från 2013-01-01 För TFA-KL vållandekravet slopat och därmed lämnas ersättning 
enligt skadeståndsrätten för inkomstförlust (och sveda och värk) vid arbetssjukdom. 

Anm: Allmänt om betydelsen av att ha rätt till ersättning enligt skadeståndsrätten: 

Från 1998 är sjukpenningen 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Ofta kan 
inkomstförlust uppkomma utöver den sjukpenninggrundande inkomsten, t ex för tillfällig övertid 
och sådana förluster kan inte ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättning lämnas också 
enbart under sjukskrivningsperioder och således lämnas ingen ersättning från TFA om den skadade 
av Försäkringskassan anses arbetsförmögen t ex i annat yrke eller överförs till Arbetsförmedlingen 
och därmed avförs från sjukförsäkringen. Om rätt till ersättning enligt skadeståndsrätten finns så 
täcks dessa förluster av respektive försäkring (dock inte från arbetsskadeförsäkringen, då livränta 
därifrån basbeloppsjusteras varje år). 
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Rätt till ersättning enligt skadeståndsrätten innebär en sjukpenning med 100 % och då inklusive 
inkomstförluster som inte ingår i SGI. 

För TFAs del kan ersättning vid olycksfall lämnas enligt skadeståndsrätten fram till 2001.05.01 efter 
beslut i Vållandenämnden. Från den 1 juli 2013 gäller för TFA att ersättning enligt skadeståndsrätten 
kan lämnas vid sjuklönetid och sjukpenningtid för sjukfall som förorsakats av olycksfallet. 

För inkomstförlust vid arbetssjukdomar krävs från 1993 att vållande – och därmed ersättning enligt 
skadeståndsrätten – ska ha visats. 

För TFA-KL gäller från 2013.01.01 vid arbetssjukdomar att ersättning lämnas enligt 
skadeståndsrätten. 

Rätt till ersättning enligt skadeståndsrätten innebär att livräntor kan kompletteras med de 
inkomstförluster som uppkommit efter det att uppgörelse träffats om livräntor. Detta gäller inte 
arbetsskadelivräntan från Försäkringskassan och den basbeloppsjusteras varje år. 

Övriga livräntor från ansvars- och trafikskadeförsäkringarna  och från AFA-trygghetsförsäkring 
justeras också varje år. Om trots detta inkomstförlust uppstår vid jämförelse med lönen om den 
skadade hade varit kvar i arbetet eller vad gäller kostnader kan livräntan omräknas förutsatt att 
inkomstförlusten/ kostnaden ökat med 10% eller mer. 

Detta gäller även TFA vid reglering enligt skadeståndsrätten d v s efter visat vållande. 

För AFA Försäkrings skadereglering enligt TFA-avtalet gäller – när skadeståndsrätt inte föreligger – 
vad som anges i försäkringsvillkoret § 13 för förutsättningen att justera livräntan. 

Förutsättning är att medicinsk invaliditet föreligger och som orsakar arbetsoförmågan. 

Det är således viktigt att ersättning för inkomstförluster lämnas enligt skadeståndsrätten. 

För olycksfallsskador lämnas ersättning enbart grundat på den sjukpenninggrundande inkomsten och 
således inte enligt skadeståndsrätten för faktisk förlust. 

I protokollsanteckningen från 1994-05-04 § 5 anges: 

”Om synnerliga skäl i ett enskilt ärende föreligger för att pröva ärendet på annat sätt än vad villkoren 
föreskriver kan AMF-trygghetsförsäkring hänskjuta ärendet till parterna för prövning.” 

Anm: Detta är ett viktigt tillägg men som inte finns i villkoren. Givetvis skulle så ha varit fallet och 
åtskilliga svåra arbetsskador – olycksfall och sjukdomar – där vållande inte har kunnat visas kan ha 
gått miste om ersättning. Det är nämligen ett fåtal ärenden som under åren fram till nu 2013 prövats 
av parterna. Det ska tilläggas att parterna ska vara överens för bifall till ersättning. 

Se i övrigt vad som angetts i stycket om protokollsanteckningar. 

§ 23 – väsentlig och bestående ändring 

Om det är uppenbart att i det enskilda fallet väsentlig och bestående ändring inträtt i de förhållanden 
som legat till grund för bestämmande av ersättningen vid invaliditet, kan omprövning ske.  

Vid inkomstförlust 
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Genom domar från Högsta domstolen 2008 är det klarlagt vad gäller inkomstförlust att så anses vara 
fallet när förlusten uppgått till 10 %. I ett läge med procentuell höjning av lönen för dem som är kvar 
i arbetet och ringa inflation och därmed ringa basbeloppsjusteringar kan fort nog 10 % nås. Vid 
nedgång i arbetstid t ex från 50 % till 75 % är till fullo kravet på väsentlig och bestående ändring 
uppfyllt. 

Medicinsk invaliditet 

Om hälsotillståndet väsentligt försämras kan detta i sig utgöra underlag för omprövning av den 
medicinska invaliditeten. Det gäller dock att visa att försämringen är en följd av skadehändelsen. 

§ 24 – rehabilitering 

Kan den skadade p g a bestående följder av arbetsskadan inte återgå till sitt tidigare förvärvsarbete 
betalas skäliga kostnader avseende nödvändig rehabilitering till annat jämförbart yrke. 

Anm: Detta är inte en rehabiliteringsförsäkring som ersätter inkomstförluster. Däremot kan 
kostnader prövas och ersättas. Med ordet skäliga förstås att man granskar om kostnaderna är 
befogade i förhållande till skadan. 

Försäkringskassans och försäkringsbolagens attityder – njugga till rehabilitering – kan generellt sett 
ifrågasättas. Bättre och tidig rehabilitering skulle spara pengar för alla parter. 

§ 25 – dödsfall p g a arbetsskada 

Ersättning för arbetsskada som lett till dödsfall bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler. 

Ersättning för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt 
nära, prövas och lämnas i enlighet med de begränsningar som anges i §§ 4-10 och 33. Personskada 
ska styrkas genom läkarintyg eller liknande utredning. 

Fram till den 1 januari 2002 lämnades enligt § 27 (upphörde då) ersättning med angivet belopp för 
efterlevande make, barn och sammanboende förälder. 

§ 28 – efterskydd 

1987-01-01 – Den som varit utsatt för skadlig inverkan i arbete vid företag som tecknat försäkring 
om TFY eller TFA och på grund av den skadliga inverkan drabbats av arbetssjukdom har rätt till 
ersättning enligt dessa försäkringsvillkor även om anställningen hade upphört när arbetssjukdomen 
visade sig. Den skadliga inverkan ska dock ha ägt rum efter den 31 januari 1974 och under tid när 
arbetstagaren var anställd hos arbetsgivare som då hade gällande försäkringsavtal om TFY eller 
TFA. 

Arbetssjukdomen ska vidare ha visat sig innan den skadade har uppnått 65 års ålder. 

Rätt till ersättning enligt första stycket finns endast under tid när avtal om TFA mellan 
arbetsmarknadens huvudorganisationer är i kraft. 

Tillkommet 2008-06-30 – ”Vid cancersjukdom orsakad av asbestexponering i arbetet ska 
sjukdomen ha visat sig innan den skadade uppnått 75 års ålder.” 
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Anm: Från 1987-10-22 har enligt förhandlingsprotokoll ett efterskydd beträffande cancer som 
orsakats av asbestexponering gällt till 70 års ålder. 

Denna åldersgräns har inte införts i försäkringsvillkoren men gällt i 10 år! 

Det är således först 2008 som det anges särskilt efterskydd för cancer p g a asbestexponering och då 
till 75 år. 

Den cancer som det i praktiken handlar om är mesoteliom (cancer främst i lungsäck men 
förekommer även i bukhinna och hjärtsäck). 

Asbesthantering är sedan 1980-talet förbjudet men exposition förekommer ju än idag, såsom vid 
asbestsanering. 

Mesoteliomfallen är drygt 100 st per år och hälften visar sig efter 70 års ålder. Då det är en specifik 
yrkescancer – kallad signalcancer – borde enighet kunna nås att inte ha en åldersgräns. 

TFA-KL har ingen åldersgräns och så har inte heller arbetsskadeförsäkringen i SFB! 

Hur många som gått miste om ersättning enligt TFA under tiden 1987 – 2008 då efterskyddet till 70 
år inte var angivet i villkoren är ovisst. 

I villkoret gäller all cancersjukdom av asbest visad innan 75 år. Problemet är att i praktiken är det 
enbart en specifik cancer – mesoteliom – som är oomtvistad. Ersättningskrav för annan cancer såsom 
lungcancer hos tidigare asbestexponerade löper stor risk bli avvisat med motiv att lång tid numera 
gått sedan exponeringen senast under 1980-talet upphörde. 

§ 33 – karensbelopp och lägsta ersättningsbelopp 

Borttaget från 2012-04-01: För skadefall inträffade från och med detta datum tillämpas varken 
karensbelopp (självrisk) eller bestämmelsen om lägsta utbetalningsbara ersättningsbelopp. 

§ 35 – rätt till skadestånd 

Denna paragraf om rätt till skadestånd kallas i dagligt tal för paragrafen om taleförbud. 

”Anställd får inte föra skadeståndstalan – med anledning av personskada som utgör arbetsskada – 
mot juridisk person som tecknat försäkringsavtal om TFA eller TFA K-L eller PSA. Anställd får inte 
heller föra sådan skadeståndstalan mot arbetsgivare, anställd eller annan som omfattas av TFA, TFA 
K-L eller PSA. 

Vad ovan sagts gäller inte beträffande talan om ersättning för inkomstförlust enligt skadeståndslagen 
vid färdolycksfall.” 

Anm: Det finns bekymmer med tolkningen av denna paragraf. 

Villkoret har funnits sedan 1974 och tillkommet för att de skadade inte skulle kunna utverka 
ersättning från två håll d v s från ansvarsförsäkring och från TFY/TFA. Det tillkom för att få 
arbetsgivarna att satsa på denna försäkring och därmed slippa skadeståndskrav för skada i arbetet. 
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Fram till 1994 var detta taleförbud inget bekymmer för de skadade men därefter till följd av det 
försämrade försäkringsskyddet såväl enligt LAF/SFB som enligt TFA har luckor i 
försäkringsskyddet uppkommit. Dessa luckor uppkommer eftersom förutsättning för prövning av rätt 
enligt LAF/SFB är framtida förlust i minst ett år och lägst 1/15. Det finns åtskilliga som arbetar trots 
besvär och åtskilliga som blir långvarigt sjuka och som inte leder till framtida bestående 
inkomstförluster. 

Detta gäller t ex skadefall med belastningsskador och skadefall med psykisk ohälsa till följd av 
stress eller mobbing där dessa krav ofta inte uppfylles. Belastningsskadade kan i åratal ha först korta 
och sedan allt längre sjukskrivningsperioder utan att kravet kan visas om framtida inkomstförlust 
enligt ovan. 

Anställda med psykbesvär på grund av arbetet kan vara sjukskrivna läng,e ofta 1 – 2 år, och sedan 
återkomma till arbetsplatsen med bibehållen lön. Förluster under sjukskrivningsperioden kan inte 
prövas/ersättas av Försäkringskassan eftersom läkarna regelmässigt sjukskriver 1 – 2 månader åt 
gången. Detta trots att läkare knutna till större arbetsplatser har gjort den erfarenheten om lång 
sjukskrivning och skulle kunna sjukskriva ett år framåt. Då skulle Försäkringskassan kunna pröva 
rätt till arbetsskadelivränta. Det är inte heller rehabiliteringsbefrämjande att sjukskriva i så korta 
perioder eftersom hög stress uppkommer vid förnyade läkarbesök. 

Anställda med psykbesvär kan vara sjukskrivna länge ofta 1 – 2 år och sedan återkomma till 
arbetsplatsen med bibehållen lön. 

För inkomstförluster under akut sjukdomstid utöver Försäkringskassans sjukpenning får de inte 
kompensation och ej heller för sveda och värk eller bestående invaliditet. 

Svåra exempel finns när arbetsgivare och/eller arbets”kamrater” mobbar och ingen kompensation 
lämnas vare sig från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen eller från TFA till den skadade. 

Vi har således skadefall som inte är ersättningsbara enligt LAF/SFB men där arbetsgivarna går fria 
genom att felaktigt och medvetet åberopa detta taleförbud. Det var enbart för att undvika 
dubbelersättning som avtalet kom till! 

Det borde vara självklart att ersättningsanspråk kunde riktas mot arbetsgivarna. Det skulle då också 
bli ett helt annat och ökat intresse att förebygga dessa skador. 

Det som under 1990 talet och senare avhållit de fackliga organisationerna från att engagera sig är 
arbetsgivarsidans hot att då ifrågasätta träffade kollektivavtal såsom TFA-avtalet. 

Främst är det en arbetsrättslig fråga med tolkning av villkorstexten mot bakgrund av andemeningen i 
villkoret samt ett ifrågasättande om arbetsmarknadens parter har rätt att utestänga skadade från 
berättigat skadestånd. 

Slutord om den kollektivavtalade försäkringen 

Trygghetsavtalet TFY kom till i en tid då samhällets försäkringsskydd vid arbetsskada – 
Yrkesskadeförsäkringen(YFL) – hade stora brister. Det skrevs mellan parterna för att komplettera 
YFL och för att processer mellan skadade och arbetsgivare om rätt till ersättning skulle undvikas. Vi 
fick från 1977 en fullgod arbetsskadeförsäkring med mottot ”allt (eller nästan allt ) kan prövas” och 
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ett TFA-avtal som harmonierade med denna. Problemet var då att frekventa skador såsom 
belastningsskador inte ersattes eftersom forskning om samband mellan skadlig inverkan och skador 
var otillräcklig och inte gav stöd för den hos arbetarna gängse uppfattningen att man kan slita ut sig 
och skadas av arbetet. 

Med start under 1980-talet blev belastningsskadorna succesivt ersättningsbara och i motsvarande 
mån började ersättning lämnas från AFA Försäkring. Såväl arbetsskadeförsäkringen som 
Trygghetsförsäkringen fick en påtaglig ”knäck” som följd av den felaktiga debiteringen på 
Arbetsskadefondens konto och som blev argument för en väsentlig försämring av 
försäkringsskyddet. Som redovisats tidigare blev då Trygghetsförsäkringen väsentligt försämrad och 
än i dag har denna inte återställts. 

Vad gäller den psykiska ohälsa som är arbetsrelaterad är förhållandena i viss del de motsatta. I 
dagsläget råder god acceptans att dessa skador finns men här har vi i stället en försäkring – i motsats 
till LAF från 1977 – som är förhindrad att pröva skadorna. Då de psykiska skadorna inte heller finns 
på ILO-listan kan inte heller TFA självständigt pröva dessa skador. 

Vi har nu ett försäkringsskydd som inte motsvarar de anställdas behov. Vad gäller behov av 
förändringar – se mina slutord om arbetsskadeförsäkringen i Del 1 av denna skrift. 

Fackföreningsrörelsen vill ha en arbetsskadeförsäkring i samhällets regi. Det är därför viktigt att vi 
får en kraftigt förbättrad lagstadgad försäkring. 

Ju bättre arbetsskadeförsäkring desto mindre åtagande för den kollektivavtalade försäkringen. 
Målsättningen för den sistnämnda är ersättning enligt skadeståndsrätten. Det var ju krav på 
ersättning av detta slag som på 1970-talet medförde att trygghetsförsäkringar uppstod. Kravet är och 
förblir väsentligt för i tider när/om arbetsskadeförsäkringen försämras så ska Trygghetsförsäkringen 
kunna komplettera. 

Parterna vill inte – av olika skäl – ta över handläggningen av arbetsskadeförsäkringen från samhället. 
Trygghetsförsäkringens ”utveckling ” från 1993 visar klart att det inte finns samsyn mellan parterna 
och en handläggning av parterna med arbetsgivarsidan som den starkare är inte önskvärd. 

TFA kommer även i fortsättningen att vara ett komplement till arbetsskadeförsäkringen. Det finns 
flera skäl till detta. Den bör dock kunna stå på egna ben så att försäkringsskyddet inte som nu i stor 
utsträckning är beroende av utomstående parts (Försäkringskassans) ofta godtyckliga bedömningar. 
Det finns flera möjligheter att minska den sårbarheten. 

Det finns en ILO-lista från 2002 och som skulle kunna ersätta nuvarande ILO-lista. Denna lista från 
2002 omfattar belastningsskador och parterna kan göra tillägg till denna för psykiska skador. 

Ett annat exempel är ett återinförande av § 4 a 1993-07-01 – 1995-12-31 med ersättning för 
arbetssjukdomar vid medicinsk invaliditet efter intyg av utomstående läkare och som även skulle 
kunna medföra rätt till vållandeprövning för gjord och framtida inkomstförlust och sveda och värk. 

Den bestämmelsen har ju alltid funnits att om den skadade kan bli berättigad till ersättning från 
annat håll, t ex från arbetsskadeförsäkringen, ska ersättning sökas där i första hand alternativt 
återbetalas om AFA-trygghetsförsäkringen blir först med att ersätta. Risken således för oönskade 
utgifter som rätteligen skall betalas enligt LAF/SFB bör därför inte vara så stor. TFA-beslut om 
ersättningen bör/borde ju också väga tungt vid Försäkringskassans prövning. 
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En viktig punkt för den fackliga rörelsen är frågan om taleförbud. Jag har ovan utförligt skrivit om 
detta. Taleförbudet tillkom för att skadade inte skulle kunna få ersättning från två håll, d v s från 
TFA och från arbetsgivarens ansvarsförsäkring. Arbetsgivarna har sedan 1993 skaffat sig visst 
tolkningsföreträde med sitt ensidiga anspråk att ersättning inte ska lämnas för de skador som i dag 
inte ersättes enligt LAF/SFB. 

Ett klarläggande att taleförbud inte gäller vid skador som den nuvarande arbetsskadeförsäkringen 
inte ersätter är mycket viktigt. Detta för de skadade som idag inte omfattas av ersättningsskyddet, 
t ex vid psykiska skador när de återkommer i arbete utan att göra en framtida inkomstförlust 
tillräckligt stor för att ens medföra rätt till prövning. I sådana ärenden skulle de skadade och då med 
fackets hjälp kunna direkt av arbetsgivaren kräva skadestånd. Detta skulle innebära en helt annan 
press än idag på arbetsgivaren att förebygga skador jämfört med idag. 

 

Göteborg, hösten 2014 

Lennart Stéen 
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Bilagor till Del 2 

Återblicken är en i huvudsak tillbakablickande skrift som beskriver bakgrunden till dagens TFA-
villkor. I denna bilagedel har jag dock valt att lägga villkoren i omvänd kronologisk ordning, med de 
nyare först och de äldre sist. 

TFA-avtalet från 2013     sid 56 

TFA-KL avtalet från 2013     sid 61 

ILO-förteckningen 

(ur LOs Skadehandbok – Lennart Stéen & Madeleine Randquist – uppl. 2008) sid 65 

TFA-avtalet från 1994     sid 72 

TFA-avtalet från 1993     sid 76 

TFA-avtalet från 1977     sid 80 

Transportarbetareförbundets avtal för stuveriarbetarna från 1971  sid 90 
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ILO-konvention nr 121 om förmåner vid arbetsskada 

ILO-konvention nr 121 från 1980 innehåller en förteckning över yrkessjukdomar – eller rättare sagt 
över olika slags skadliga inverkningar med kända sjukdomsrisker. 

Förteckningen i konventionen, alltså den så kallade ILO-listan, används i Sverige av AFA 
Försäkring vid prövning av rätt till ersättning enligt TFA, TFA-KL och PSA. 

Om sjukdomen finns uppräknad i ILO-listan, har den skadade två möjligheter till prövning och 
ersättning: 

• AFA Försäkring kan självständigt pröva arbetsskadan i enlighet med ILO-listan, 

eller  

• Försäkringskassan kan pröva arbetsskadan enligt lag (tidigare LAF, numera 
socialförsäkringsbalken, SFB). 

Tänk på att förutsättningarna för att få prövning till stånd är olika mellan Försäkringskassan och 
AFA Försäkring. Försäkringskassan ställer krav på att arbetsförmågan ska vara varaktigt nedsatt 
(minst ett år framåt) och inkomstförlusten ska uppgå till minst en femtondel (1/15). Vad gäller AFA 
Försäkring finns inte dessa krav. 

Försäkringskassan respektive AFA Försäkring handlägger ärendet självständigt. Om man får avslag 
hos den ena, pröva hos den andra. Det kan bli bifall! 

Sammanfattning av ILO-listan 

Allergisk reaktion i lungorna i form av tryck över bröstet, rethosta, andnöd. Uppkommer som 
tröskdammlunga, justerverkssjuka med mera. 

Astma orsakad av ämnen som skapar överkänslighet eller irriterar omfattas om ämnena ingår i 
arbetsprocessen. Besvär som kan ses som förstadier till astma, såsom överkänslighet, bronkit, 
rinnande ögon/näsa, omfattas inte – om besvären inte blir godkända enligt lag (tidigare LAF, numera 
socialförsäkringsbalken, SFB). 

Cancer. Vi ska inte ta för givet att all cancer som kan relateras till arbetet omfattas. Särskilt 
inskrivet är cancer orsakad av tjära, beck, mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller 
rester av dessa samt lungcancer eller mesoteliom (i lungsäck, bukhinna och hjärtsäck) av asbest och 
av röntgen eller radon. Cancer i lymfa och blodkärl bör prövas i synnerhet om kontakt med kemiska 
ämnen förevarit.  

Dammlunga av mineraldamm (sten, kol, asbest, hårdmetall, talk och aluminium) och växtdamm 
(bomull, lin, hampa eller sisal). 

Hudsjukdomar (eksem och hudcancer) orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer, till 
exempel vatten (med städare och vård-/omsorgspersonal som exempel på utsatta yrkesgrupper). Inga 
begränsningar beträffande typ av faktorer anges. Om det kan visas att hudsjukdom uppstått på grund 
av arbetet omfattas sjukdomen. 
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Hörselnedsättning orsakad av buller. Det är inte ovanligt att man i samband med bullerskada även 
drabbas av tinnitus, det vill säga tjut i örat. Tinnitus kan man drabbas av även utan samtidig 
hörselnedsättning. Tinnitus kan vara mycket varierande och därför beskrivas på många sätt. Om det 
är tillräckligt besvärande och samband finns med skadlig inverkan från buller, kan detta medföra 
invaliditet och därmed ersättning. Det är viktigt att den skadade vid hörselkontroll även redovisar 
tinnitus. Hörselnedsättning och/eller tinnitus som orsakas av en kortvarig, plötslig ljudstöt räknas 
som olycksfall och ersätts enligt reglerna för olycksfall i arbetet. 

Nervsjukdomar uppkomna av lösningsmedel. Sannolikt är de flesta av de lösningsmedel som 
används i arbetet upptagna i listan. Detta innebär då också att nervskador ingår. Nervskador 
omnämns dock inte särskilt i listan, utan betecknas till exempel som ”sjukdomar orsakade av toxiska 
halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten” (punkt 16). 

Sjukdomar orsakade av vissa uppräknade grundämnen omfattas. Grundämnena kan vara bly, 
kadmium, fosfor, kvicksilver med flera. Oavsett vilken sjukdom som har uppstått, omfattas den om 
man kan visa på ett samband. 

ILO-förteckningen med kommentarer 

ILO-listan är egentligen en yrkesskadebilaga till ILOs konvention nr 121 om förmåner vid 
yrkesskada. Denna bilaga, med 29 ”artiklar” är en del av kollektivavtalen om TFA, TFA-KL och 
PSA. 

ILO-listan är tillämplig för allt arbete där arbetsragaren blivit utsatt för den i respektive listpunkt 
aktuella risken. 

Kommentarerna är skrivna av LO-TCO Rättskydd ABs konsultläkare Jörgen Engström, som har en 
gedigen erfarenhet inom arbetsmedicin. ILO-bilagan är svår att tolka och kommentarerna är därför 
tekniska och kortfattade. 

Vid tillämpning av denna förteckning ska hänsyn tas till exponeringens art och omfattning och 
gällande bevisregler. 

1.  Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, 

asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller 

döden. 

Pneumokonioser betyder sådan bindvävsökning (fibros) som orsakas av damm och 
under den här rubriken rör det sig om mineraldamm. 

Silikos (stendammlunga) orsakas av fri kiselsyra som förekommer i naturen i olika 
former, framför allt i kvarts. Exponerade är till exempel bergarbetare, 
sandblästrare, gjuteriarbetare och anställda i keramisk industri. 

Antrakosilikos. Bindvävsökning på grund av blandning av koldamm och 
kvartsdamm. 

Silikotuberkulos. Knappast aktuell i Sverige för närvarande. 

Asbestos. Diffus bindvävsökning i själva lungvävnaden. Processen kräver ibland 
mer raffinerad teknik än röntgen för att avslöjas. Asbestos utspelas i själva 
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lungvävnaden och bör skiljas från pleuraplack, som utspelas på det yttre 
lungsäcksbladet. 

Ursprungligen användes termen asbestos för båda tillstånden. Frågan är vad som 
avsågs i den första versionen och då konventionen reviderades 1980. 

Talkos och aluminos är exempel på andra pneumokonioser. Sådana torde även 
omfattas. 

2.  Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm. 

Hårdmetall, som bland annat förekommer i verkstadsmaskiner och skär i 
bergborrar, kan ge pneumokonios, så kallad hårdmetallunga. Sådant damm kan 
också ge så kallad obstruktiv lungfunktionsrubbning med astma. 

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

Byssinos är inte särskilt vanlig i Sverige. Förekommer framför allt i lokaler där den 
första behandlingen av bomullen försiggår. Luftvägssymtom framför allt på 
måndagarna efter arbetsuppehåll. 

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

förekommer i arbetsprocessen. 

Den här punkten ger stort utrymme för tolkningstvister. Den torde till exempel 
även omfatta ospecifik bronkiell hyperreaktivitet med astma hos en bankanställd, 
där sjukdomen debuterat i samband med exposition för arbetskamraternas starka 
parfymering, i denna av hävd propra miljö. 

Det här kommer att bli en mycket använd rubrik, eftersom ospecifik bronkiell 
hyperreaktivitet och misstänkt äkta allergisk överkänslighet är så vanliga problem. 

5.  Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska 

dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning). 

Extrinsic allergisk alveolit = allergisk inflammation i lungblåsorna, orsakad av 
yttre faktorer. Kallas också ODS = Organic dust syndrome. 

Det rör sig om en fördröjd allergisk reaktion, av så kallad typ 111, där symtomen 
ofta debuterar först efter avslutat arbetspass, tryck över bröstet, rethosta, andnöd, 
hög feber, influensaliknande sjukdomsbild under något till några dygn. Ibland 
utveckling av lungfibros. Det finns en mängd varianter. De mest kända är kanske 
tröskdammlunga (farmers lung) och justerverkssjuka. ODS ses också vid 
siloarbete, hönsfarmning och vid dålig skötsel av luftfuktare, så kallad 
tryckerifrossa. 

6.  Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav. 

Reaktionen vid exposition för beryllium kan vara av pneumokoniostyp. Den är svår 
att skilja från den icke särskilt ovanliga sjukdomen sarkoidos. Beryllium har 
använts i lysrör och förekommer i metallegeringar. 
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7.  Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav. 

Kadmium kan bland annat orsaka luktbortfall och njurskada samt skelettrubbning 
av typ itai-itaisjuka. Skada på nässlemhinnan och lungemfysem ses också. 
Kadmium tillhör tungmetallerna och har bland annat använts vid hårdlödning, 
rostskyddsbehandling av järn och som tillsats i plast. Finns i vissa gula och röda 
pigment, emalj och keramikglasyr samt i tobak. 

8.  Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav. 

Fosfor är vanligt i bekämpningsmedel. Den mycket giftiga föreningen fosgen 
bildas vid upphettning av klorerade kolväten, till exempel vid svetsning i 
trikloretylenhaltig luft. Fosfin är en annan giftig gas, som bildas då fukt eller syror 
kommer i kontakt med fosforhaltigt material. 

9.  Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav. 

Krom kan bland annat ge etsskador på hud och nässlemhinna (med hål på 
skiljeväggen) samt allergiskt kontakteksem och astma. Lungcancer är den 
viktigaste effekten. 

10.  Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav. 

Mangan kan ge psykiska och neurologiska förändringar med en bild som liknar 
Parkinsons sjukdom. Hormonell störning har också rapporterats. Nedsatt 
fruktsamhet har beskrivits hos män vid tämligen låg expositionsnivå. 

11.  Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav. 

Arsenik förekommer i träimpregneringsmedel, färger och som förorening i 
metaller. Kan ge nässkador av samma typ som krom samt hudförändringar, bland 
annat cancer. Ökad risk för lungcancer i smältverk. Neurologisk sjukdom med 
förlamningar. Arsin, det vill säga arsenikväte är en mycket giftig gas som bildas då 
syror får inverka på metall som förorenats med arsenik. Ger sönderfall av röda 
blodkroppar. 

12.  Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav. 

Kvicksilverförgiftning har till exempel beskrivits av betat utsäde, amalgam, 
laboratoriearbete, hantering av vissa elektriska apparater samt i pappersindustrin. 
Psykiska symtom, darrhänthet och andra symtom från centrala nervsystemet 
dominerar bilden. Typexemplet är den så kallade Minimata-sjukdomen. Njurskada 
är vanlig. 

13.  Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav. 

Bly ger en mycket brokig bild med bland annat så kallat psykorganiskt syndrom 
och perifer nervskada med förlamningar. Kromosomskador och njurskador samt 
ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom (= blödning och propp i hjärnan). Organiskt 
bly lagras i högre utsträckning än oorganiskt i hjärnan. 
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14.  Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav. 

Fluorexposition förekommer vid aluminiumframställning, svetsning, hantering av 
bekämpningsmedel samt i glasindustrin. Fluorider ger tand- och skelettskador samt 
förlamningar. Fluorväte och fluorgas är starkt slemhinneretande och ger frätskador 
på huden. 

15.  Sjukdomar orsakade av koldisulfid. 

Koldisulfid, kolsvavla är unikt i så måtto att det är en kemisk exposition där ökad 
risk för hjärtkärlsjukdom är vetenskapligt väldokumenterad. Allvarliga psykiska 
störningar förekommer i stor utsträckning vid exposition för detta ämne. 
Neurologiska symtom med domningar, muskelsvaghet och gångsvårigheter. 

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

Toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten. Detta innebär att 
man inom gruppen lösningsmedel beaktar dem som innehåller klor, fluor, brom 
eller jod. I denna grupp finns till exempel avfettningsmedel som trikloretylen, 
kemtvättarnas perkloretylen, färgborttagningsmedlet metylenklorid och 
narkosgasen halothane. 

17.  Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer. 

Begreppet homologer av bensen är svårtolkat. Det torde närmast vara liktydigt med 
bensenderivat, det vill säga alla föreningar där bensen utgör grundskelettet i 
molekylen. Exempel är toluen och xylen. Föreningar där grundskelettet består av 
flera bensenringar torde också kunna inkluderas. Exempel är naftalen, fenantren, 
benspyren, polyaromater. 

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

Det här är mycket stora grupper, som omfattar bland annat anilin, anilinfärgämnen 
och aromatiska aminer, det vill säga ämnen som förknippats med risk för allergier, 
fosterskador och cancer. Här finns till exempel p-fenylendiamin som vi tycks få 
tillbaka som hårfärgämne efter EU-inträdet. Föreningen ger inte bara allergi utan 
har också beskrivits som orsak till psykos. De aromatiska aminerna är 
utgångspunkt för synteser, inte bara av färgämnen utan även i läkemedelsindustrin. 
De förekommer i syntetgummi, plaster och kosmetika med mera. 

19.  Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra. 

Ökad risk för död i cirkulationssjukdom som drabbar hjärta eller hjärna. 

20.  Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner. 

Enormt mångfasetterat. Glykolerna utgör en grupp där den terminologiska 
snårskogen är särskilt svårröjd. Bland ketonerna kan kanske inte lekmannen dra 
likhetstecken mellan aceton och keton, men det finns. 
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21.  Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar 

därav, svavelväte. 

Kvävande gaser. Här finns till exempel akrylonitril, ett av de viktigaste 
mellanstegen i kemisk processindustri. Termen för inte direkt tanken till 
cyanföreningar, men nitrilerna är sådana. Hämmar ett enzym som är viktigt för 
cellandningen. 

22.  Hörselnedsättning orsakad av buller. 

Observera att lösningsmedelsexposition ökar skadligheten hos buller. 

23.  Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera 

blodkärl eller perifera nerver). 

Belastningssjukdomar omfattas inte av konventionen primärt. Vibrationer av låg 
frekvens anses dock ge ökad belastning på kotpelaren samt risk för så kallade 
degenerativa förändringar. Vibrationsexposition har inom arbetsskadeförsäkringen 
haft avgörande betydelse vid bedömning av karpaltunnelsyndrom. Vibrationer från 
handhållna verktyg förefaller också ha betydelse för uppkomst av artros i händer 
och armar, till exempel armbågsled. 

24.  Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft. 

Kasunarbete, dykeriarbete med mera. 

25.  Sjukdomar orsakade av joniserande strålning. 

Till exempel radiologiskt arbete och gruvarbete. 

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

andra rubriker. 

Alla arbetsrelaterade eksem, även så kallade traumaiterativa eksem, tycks rymmas 
under denna rubrik. 

27.  Primär hudcancer orsakad av tjära, beck, mineralolja, antracen eller föreningar, produkter 

eller rester av dessa substanser. 

Observera att skär- och kylvätskor vid svarvning med mera orsakar sådana risker. 

28.  Lungcancer eller mesoteliom orsakad av asbest. 

Risken för lungcancer respektive mesoteliom är mycket stor vid arbete med asbest. 
Risken för lungcancer är väsentligt högre om den arbetande samtidigt är rökare. 
Mesoteliom, en cancer som uppstår i lungsäck, bukhinna, hjärtsäck, är en så kallad 
signalcancer. Om asbesthantering skett, är sambandet inte tvistigt. 

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

Arbete som medför exponering för risker 
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a) Hälsovårds- och laboratoriearbete. 

b) Veterinärarbete. 

c) Hantering av djur, djurkroppar, delar av djurkroppar. 

d) Annat arbete som medför stor risk för kontaminering. 
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