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Förord

TCO anförde i en skrivelse till Arbetslivsinstitutet (Arbetslivsinstitutet diarienummer 732/95) att den forskning som i dag bedrivs avseende belastningsskador
har ingen eller mycket liten relevans för tjänstemän. Erfarenheterna vid TCOförbunden och vid TCO:s arbetsskadeenhet visar dock att belastningsskador förekommer i stor utsträckning på tjänstemannasidan, särskilt hos kvinnor. TCO
begärde en kartläggning beträffande belastningsskador och skaderisk framför
allt hos kvinnliga tjänstemän. Därutöver angavs att även psykosociala faktorers
påverkan när det gäller dessa skador skulle närmare undersökas. Arbetslivsinstitutet avsatte ekonomiska medel för att handlägga begäran från TCO
(Arbetslivsinstitutet E 51/96). En projektgrupp bildades bestående av chefsjurist
Stig Gustafsson och förbundsjurist Lill Dahlberg från TCO:s arbetsskadeenhet,
professor Ulf Lundberg, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet,
professor Ronnie Eklund, Juridiska institutionen, Stockholms universitet,
professor Francesco Gamberale och professor Mats Hagberg på Arbetslivsinstitutet. Diskussioner har också förts med professor Niklas Bruun och jur lic
Lotti Ryberg, Arbetslivsinstitutet.
Projektgruppen initierade tre kartläggningar:
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2
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”Arbetsskadeförsäkringen — bedömning i domstol av belastningsskador hos
kontorister och sjuksköterskor” av jur kand Maria Sundström, Arbete och
Hälsa 1997:17.
”Visual Display Unit Work and Upper Extremity Musculosceletal Disorders:
A reweiv of epidemiological findings” av professor Laura Punnett och dr med
sci Ulf Bergqvist, Arbete och Hälsa 1997:16.
”Ryggbesvär vid sjukvårdsarbete” av fil dr Monica Lagerström, professor
Tommy Hansson och professor Mats Hagberg, Arbete och Hälsa 1997:xx.

Dessa arbeten kan utgöra en bas för fortsatta prioriteringar av forskning inom
det angelägna forskningsområde som TCO pekar ut. Ett varmt tack riktas till alla
de som bidragit till framtagningen av de tre dokumenten.
Solna i september 1997
Mats Hagberg
Koordinator

Författarens förord
Avsikten med denna rapport är att klargöra hur arbetsskadelagstiftningen har
tillämpats, vilka faktorer som åberopats vid fällande respektive friande domar
och hur domstolarna har värderat det vetenskapliga underlaget.
Föreliggande rapport bygger på ett examensarbete på juristlinjen vid
Stockholms universitet. Handledare har varit professor Ronnie Eklund, som
deltagit i utformningen av den slutliga rapporten.
Jur kand Maria Sundström
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1.

Inledning

Rapporten inleds med en tillbakablick šver det regelverk som vanligtvis kallas
Sveriges fšrsta socialfšrsŠkring och startar med 1901 Œrs lag angŒende ersŠttning
till fšljd av olycksfall i arbete. En utveckling som har gŒtt frŒn att endast skador
till fšljd av olycksfall inom industri och liknande verksamhet skulle berŠttiga till
ersŠttning till infšrandet av det generella arbetsskadebegreppet.
I och med lag (1976:380) om arbetsskadefšrsŠkring fick vi i Sverige ett arbetsskadebegrepp som innebar att fšrutom olycksfallsskadorna Šven skador till fšljd
av Óannan skadlig inverkan i arbetetÓ skulle kunna fšranleda ersŠttning. Man
švergav fšrteckningssystemet šver ersŠttningsberŠttigade sjukdomar och skadeorsaker. Med det generella arbetsskadebegreppet skulle varje faktor i arbetsmiljšn
som kunde pŒverka den fysiska eller psykiska hŠlsan ogynnsamt omfattas av fšrsŠkringen.
De fšr arbetsskadebegreppet centrala paragraferna i arbetsskadelagen Šndrades
1993 dŒ det infšrdes en bevisregel fšr skadlig inverkan och dessutom en Šndrad
bevisbšrderegel fšr bedšmningen av samband mellan skadlig inverkan och skada.
Eftersom det Šr de Šldre bedšmningsreglerna som legat till grund fšr samtliga
domstolsavgšranden i den undersškning som nu redovisas redogšr jag Šven fšr
reglerna fšre Šndringen.
DŒ instansordningen inte varit ofšrŠndrad under den tid arbetsskadelagen varit
gŠllande lŠmnas Šven en redovisning šver dess fšrŠndringar. Detta har Šven betydelse fšr redogšrelsen av tillŠmpningen.
Jag har Šven valt att ta med ett avsnitt om fšrsŠkringens finansiering. Orsaken
till detta Šr inte att valet av finansieringsform kan sŠgas ha pŒverkat fšrsŠkringen
i sig, utan snarare att bristen pŒ finanser antagligen pŒverkat arbetsskadefšrsŠkringens senare utveckling och tillŠmpning.
Fšrutom ersŠttning enligt lag kan vid arbetsskada Šven utgŒ ersŠttning enligt
kollektivavtal. Den stšrsta av dessa kollektivavtalsbaserade fšrsŠkringar Šr
TrygghetsfšrsŠkring vid arbetsskada, TFA. Denna fšrsŠkring Šr huvudsakligen
tillkommen fšr att ge den som drabbas av en arbetsskada ersŠttning enligt skadestŒndsrŠttsliga normer utan att den skadade skall behšva visa att arbetsgivare eller
annan varit vŒllande. ErsŠttning utgŒr pŒ detta sŠtt fšr s.k. ideell skada eftersom
sŒdan skada inte ersŠtts enligt de regler som finns i lagen om arbetsskadefšrsŠkring.
Jag har Šven valt att referera en rapport frŒn Riksdagens revisorer som antagligen kom att bli utgŒngspunkten bŒde fšr en Šndrad tillŠmpning och Šndrad utformning av reglerna i 2 kap. lagen om arbetsskadefšrsŠkring.
I undersškningsdelen, som utgšr en genomlysning av rŠttstillŠmpningen, har
jag delat upp materialet i olika skadetyper. Det Šr frŒga om skador i nacke och
axlar eller bršstrygg-halsrygg som dessa skador Šven kallas samt skador i rygg
och armskador. Kontorspersonal och sjukskšterskor behandlas som separata
grupper.
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2.

Tillbakablick šver regelverket

2.1

Lag 5 juli 1901 (nr 39) angŒende ersŠttning fšr skada till fšljd av
olycksfall i arbete

1903 trŠdde den fšrsta svenska lagen angŒende ersŠttning till fšljd av olycksfall
i arbete i kraft. Denna lag anses vara vŒr Šldsta socialfšrsŠkring. Redan 1890 och
1891 hade infšr riksdagarna fšrelegat propositioner med fšrslag till lag om obligatorisk fšrsŠkring fšr skador till fšljd av olycksfall i arbete.
Lagen 1901 kom inte att innebŠra nŒgon obligatorisk fšrsŠkring utan vilade pŒ
principen om arbetsgivarens omedelbara ersŠttningsskyldighet. Det innebar att
arbetsgivare var skyldig att utge ersŠttning till arbetare som blev skadad genom
olycksfall inom viss i lagen upprŠknad verksamhet, frŠmst industriell och liknande verksamhet. ErsŠttning utgick i form av sjukhjŠlp, livrŠnta vid invaliditet
och till efterlevande samt begravningshjŠlp. ErsŠttningen var liten och dessutom
gŠllde 60 dagars karenstid. ErsŠttningen relaterades inte till den skadades inkomst
utan varierade endast beroende pŒ den grad av skada som olyckan ansŒgs ha
vŒllat. Fšr att tjŠna som ledning fšr rŠttstillŠmpare och andra angavs i lagen vad
fšr skador som skulle anses leda till fšrlust av arbetsfšrmŒgan och den procentuella nedsŠttningen olika skador motsvarade.
Genom 1901 Œrs lag inrŠttades RiksfšrsŠkringsanstalten fšr att tillhandahŒlla
mšjlighet fšr arbetsgivare att teckna en frivillig fšrsŠkring. Genom att teckna fšrsŠkring kunde arbetsgivaren frigšra sig frŒn sitt ersŠttningsansvar. Men arbetsgivaren kunde lika gŠrna teckna fšrsŠkring nŒgon annanstans eller ingŒ avtal med
arbetstagare direkt om ersŠttning fšr framtida olycksfall. Arbetsgivaren var dŒ
fortfarande personligen ersŠttningsskyldig, men hade rŠtt att frŒn den ersŠttning
som skulle utgŒ enligt lag avrŠkna vad som utgick fšr samma ŠndamŒl frŒn dessa
andra utfŠstelser. Det fanns inom lagens ramar inget skydd fšr de ersŠttningsberŠttigade arbetstagare som hade oturen att ha en arbetsgivare som inte tecknat
fšrsŠkring med RiksfšrsŠkringsanstalten och inte heller hade nŒgon annan fšrsŠkring om det sedan visade sig att arbetsgivaren inte kunde eller ville betala.
2.2

Lag 17 juni 1916 (nr 235) om fšrsŠkring fšr olycksfall i arbete

1901 Œrs lag ersattes 1918 av lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om fšrsŠkring fšr
olycksfall i arbete som innebar en obligatorisk skyldighet fšr arbetsgivare att fšrsŠkra sina arbetstagare fšr skada till fšljd av olycksfall i arbetet. Lagen omfattade
alla arbetare som mot avlšning utfšrde arbete fšr annans rŠkning. Den direkta
kopplingen mellan den skadades mšjligheter att erhŒlla ersŠttning och arbetsgivarens ekonomiska situation fšrsvann. FšrsŠkring kunde tecknas i RiksfšrsŠkringsanstalten eller i ett fšr ŠndamŒlet bildat šmsesidigt olycksfallsfšrsŠkringsbolag. 1920 kom Šven s.k. fŠrdolycksfall i samband med arbete att berŠttiga till
ersŠttning.1
Eftersom detta var en obligatorisk fšrsŠkring fanns inte de mšjligheter till
undantagsbestŠmmelser vid medicinskt tveksamma fall som inom de privata
olycksfallsfšrsŠkringarna. En obligatorisk fšrsŠkring gav ersŠttning fšr hela
1

Lag 19 juni 1919 nr 323.
2

pŒfšljden av en skada som var avsedd att omfattas av lagen Šven om pŒfšljden
blivit sŠrskilt svŒr till fšljd av egenskaper hos den skadade individen.
ErsŠttningen kom till viss del att bero pŒ den fšrsŠkrades Œrliga arbetsfšrtjŠnst.
Man infšrde Šven rŠtt till ersŠttning fšr vissa kostnader som lŠkarvŒrd, lŠkemedel,
nšdvŠndiga hjŠlpmedel. Sjukpenning utgick utan karens om sjuktiden varat lŠngre
Šn tre dagar.
Fšr att bedšma i vad mŒn en viss kroppsskada Œstadkommit nedsŠttning av
arbetsfšrmŒgan skulle samma hŠnsyn tas som enligt 1901 Œrs lag men det fanns
inte lŠngre nŒgon lista šver olika skadors respektive procentsatser medtagna i
lagen.
2.3

Lag 14 juni 1929 (nr 131) om fšrsŠkring fšr vissa yrkessjukdomar

Redan i betŠnkandet till olycksfallsfšrsŠkringslagen diskuterades om Šven andra
skador Šn olycksfallsskador, som Œdragits i arbetet, skulle omfattas av lagen. Man
hade tyckt att arbetsgivarnas Œtagande borde omfatta Œtminstone vissa yrkessjukdomar som berodde pŒ fšrhŒllandena pŒ arbetsstŠllet fšr vilket arbetsgivaren hade
ansvar. Detta ansŒgs utgšra Óen fšljdriktig utvidgning av den egentliga olyckfallslagstiftningenÓ.2 I betŠnkandet fšreslog man att lagen ÓŒtminstone tills vidare och
innan ytterligare erfarenhet i fšrevarande hŠnseende vunnits, lŠmpligen borde
omfatta sŒdana yrkessjukdomar, som fšrorsakas av sŠrskilt giftiga, vid arbetet
begagnade ŠmnenÓ.3
Det skulle dršja Šnda till 1930 innan lag om fšrsŠkring fšr vissa yrkessjukdomar trŠdde i kraft. I propositionen hade fšredraganden uttalat att han ansŒg
bŒde praktiska och principiella skŠl tala fšr att hŠnfšra yrkessjukdomarna till
sjukfšrsŠkringen, men att det skulle ta tid innan en obligatorisk sjukfšrsŠkring
kunde infšras.4
I den nya lagen skulle endast sjukdomar betrŠffande vilka det Ókan antagas
fšr visst, att de hava sin grund i sjŠlva arbetet eller vad dŠrmed har sambandÓ
tas med. Sjukdomar som genom arbetet eller dŠrmed fšrbundna omstŠndigheter
kunde ÓfrŠmjas i sin uppkomst eller utvecklingÓ skulle inte omfattas. 5 NŠr lagen
infšrdes omfattades yrkessjukdom som uteslutande eller till švervŠgande del
framkallats genom inverkan av arsenik, bly, kvicksilver, fosfor och olika fšreningar av respektive Šmne. Likaledes omfattades sjukdomar till fšljd av strŒlande
vŠrme eller ljus, ršntgenstrŒlar eller radium och mjŠltbrandssmitta.
Fšr att underlŠtta bedšmningarna utfŠrdades en kungšrelse med en fšrteckning
som angav dels sjukdomstyper som brukar framkallas genom den typ av inverkan
som avsŒgs i lagen, dels olika typer av verksamhet dŠr de aktuella sjukdomarna
brukar framtrŠda.
Lagen Šndrades den 1 januari 1945 till att omfatta Šven vissa andra sjukdomar
bl.a. epikondylit.6 De nya sjukdomar som kom att omfattas av lagen skulle ha
uppstŒtt i arbete med ensidiga, ovanliga ršrelser, eller fortgŒende, ovanligt eller
upprepat tryck, eller uppstŒtt frŒn skakande eller vibrerande verktyg, eller buller.
2
3
4
5
6

BetŠnkande och fšrslag angŒende fšrsŠkring fšr olycksfall i arbete s. 66.
A.a., s. 68 (kurs i orig.).
Prop 1929:184 s. 31.
A.a., s. 35.
SFS 1944:226.
3

Dessutom kom en rad smittsamma sjukdomar som uppstŒtt i visst arbete att omfattas.
2.4

Lag (1954:243) om yrkesskadefšrsŠkring

I och med lag (1954:243) om yrkesskadefšrsŠkring blev lagstiftningen enhetlig
fšr olycksfall, fŠrdolycksfall och sjukdomar i samband med arbete. Den tidigare
lagstiftningen betrŠffande yrkessjukdomar kritiserades bl a fšr att begrŠnsningarna i fšrsŠkringen tett sig godtyckliga och att det inte heller lŠngre fanns nŒgon
klar grŠns mellan de bŠgge fšrsŠkringarnas tillŠmpningsomrŒden.7
Den nya lagen var samordnad med lag om allmŠn sjukfšrsŠkring (1947:1) som
liksom YFL trŠdde i kraft 1955. Samordningen innebar att ersŠttning fšr yrkesskador utbetalades enligt sjukfšrsŠkringens regler under de fšrsta 90 dagarna, den
s.k. samordningstiden. Det medfšrde en administrativ fšrdel dŒ RiksfšrsŠkringsanstalten, som var den tillŠmpande myndigheten fšr bŒda fšrsŠkringarna, slapp
utreda och fatta beslut om ersŠttning fšr dem som varit sjukskrivna fšr arbetsskador kortare tid Šn 90 dagar.
Den ram som kom att anges i YFL 6 ¤ innebar att man fšrutom olycksfallen
rŠknade upp de faktorer som skulle anses skadliga. Dessutom kompletterades
lagen med en kungšrelse (1954:644) dŠr det fšr vissa av de angivna skadliga
inverkningarna angavs vad fšr typ av skador som skulle anses utgšra yrkesskador.
Detta tog bl.a. sikte pŒ genom inverkan av ensidiga, ovanliga eller ovanligt
anstrŠngande ršrelser framkallad
¥
¥
¥

sjukdom i sena eller senas omgivning,
epikondylit, och
kramp eller darrning i armens eller handens muskler eller annan rubbning i
dessa musklers samverkan (koordinationsrubbning) vid skrivning fšr hand
eller med maskin eller vid telegrafering, piano- eller fiolspelning, spinning,
mjšlkning eller annan dŠrmed jŠmfšrlig verksamhet.

Den mest vŠsentliga utvidgningen av ersŠttningsrŠtten jŠmfšrt med tidigare lagstiftning var fšrst och frŠmst nŠr sjukdom uppstŒtt till fšljd av inverkan av nŒgot
Šmne. Det krŠvdes inte lŠngre att Šmnet fanns upptaget i fšrteckning.
Den bevisregel som infšrdes i YFL innebar att orsakssamband skulle anses
fšreligga ÓsŒvida icke švervŠgande skŠl tala dŠremotÓ. Bevisregeln Šndrades 1968
pŒ sŒ sŠtt att orsakssamband skulle anses fšreligga ÓsŒvida icke betydligt starkare
skŠl tala dŠremotÓ.8
Storleken pŒ den lšpande ersŠttningen enligt YFL var beroende av grad av
nedsŠttning av arbetsfšrmŒgan och den fšrsŠkrades Œrliga arbetsfšrtjŠnst. TilllŠmpningen av YFL kom att kritiseras fšr att vid invaliditetsbedšmningen ha fŠst
mer avseende vid skadans beskaffenhet, dvs. den medicinska faktorn, Šn vid skadans faktiska betydelse i det enskilda fallet fšr den skadades arbetsfšrmŒga.9

7
8
9

Prop 1954:60 s. 73.
SFS 1967:916.
SOU 1975:84 s. 43.
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3.

Det generella arbetsskadebegreppet

3.1

Lag (1976:380) om arbetsskadefšrsŠkring

Den 1 juli 1977 trŠdde en ny lag i kraft, lag (1976:380) om arbetsskadefšrsŠkring,
LAF. Den ersatte YFL. Den stšrsta fšrŠndringen blev infšrandet av det generella
arbetsskadebegreppet. Den grundlŠggande regeln blev hŠrmed att alla skador och
sjukdomar som uppstŒtt pŒ grund av olycksfall eller annan skadlig inverkan i
arbetet skulle anses som arbetsskador.
I princip skulle ocksŒ full ersŠttning fšr inkomstbortfall utgŒ till den som
drabbades av skada i arbetet. Samordningstiden pŒ 90 dagar som infšrdes med
YFL behšlls, sŒ att endast inkomstfšrlust efter denna tid omfattades av arbetsskadefšrsŠkringen. LivrŠntans storlek enligt LAF kom att bestŠmmas sŒ att det
blev den fšrsŠkrades faktiska fšrmŒga att skaffa sig inkomst genom fšrvŠrvsarbete som kom att bli avgšrande. Man infšrde sŒledes ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp i LAF till skillnad frŒn det medicinska invaliditetsbegrepp som varit
rŒdande enligt YFL.
En annan fšrŠndring var att RiksfšrsŠkringsverket inte lŠngre administrerade
fšrsŠkringen utan de allmŠnna fšrsŠkringskassorna skštte detta helt och hŒllet.
RiksfšrsŠkringverket skulle endast vara tillsynsmyndighet.
LAF omfattade till en bšrjan alla arbetstagare. TillŠmpningsomrŒdet kom
senare att utvidgas till alla fšrvŠrvsarbetande, dvs. egenfšretagare och uppdragstagare inkluderades. Fšr de fšrvŠrvsarbetare som inte Šr arbetstagare gŠller att de
Šr fšrsŠkrade om de Šr bosatta i Sverige. €ven de som genomgŒr viss utbildning
omfattas av arbetsskadefšrsŠkringen, i den mŒn utbildningen Šr fšrenad med sŠrskild risk fšr arbetsskada.10
3.2

SkŠl fšr 1976 Œrs ordning

Med arbetsskadelagen infšrdes en generell regel att varje skada till fšljd av
olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet skulle anses som arbetsskada om
inte betydligt starkare skŠl talade emot, 2 kap. 1 och 2 ¤¤. Sedan tidigare omfattades Šven fŠrdolycksfallen. Den 1 januari 1993 Šndrades lydelsen av dessa paragrafer, Šndringarna behandlas utfšrligare i ett senare avsnitt.
En allmŠn regel skulle enligt fšredraganden i propositionen innebŠra att tilllŠmpningen pŒ ett bŠttre sŠtt skulle kunna knyta an till utvecklingen.11 Man kunde
ocksŒ undvika den risk som fanns med fšrteckningssystemet, dvs. att nŒgon som
borde ha varit berŠttigad till fšrsŠkringsskydd blev utestŠngd pŒ grund av ofullkomligheter i lagens utformning. Fšredraganden menade Šven att farhŒgorna fšr
att en allmŠn regel skulle innebŠra oklarhet om fšrsŠkringens rŠckvidd inte borde
šverdrivas. Det skulle i praxis snart uppkomma en mŠngd typfall som skulle ge
stadga Œt tolkningen.
ÓDet kan hŠr mšjligen inskjutas att det 1985 erinrades om att rŠttsfallspubliceringen
var otillrŠcklig. Fšrhoppningarna om en snabb praxisutveckling genom prejudikat hade

10
11

Vem som omfattas av studerandeskyddet finns angivet i 5 ¤ fšrordning (1977:284) om arbetsskadefšrsŠkring och statligt personskadeskydd.
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inte kunnat uppfyllas. 12 Med facit i hand kan dŠrjŠmte tillfogas att betrŠffande skador i
nacke och axlar till fšljd av annan skadlig inverkan har FšrsŠkringsšverdomstolen
mellan 1980 och 1991 publicerat 16 fall, dessutom finns ett notisfall frŒn
RegeringsrŠtten 1995. Fšr ryggskador var motsvarande siffra mellan 1981 och 1988 tio
publicerade rŠttsfall, och fšr armskador sju mellan Œren 1982 och 1987. Inte i nŒgot av
de publicerade rŠttsfallen har den fšrsŠkrade varit kvinna och arbetat som kontorist
eller sjukskšterskaÓ.

Med det nya begreppet annan skadlig inverkan avsŒgs i princip varje inverkan
av sŒdan i arbetsmiljšn fšrekommande faktor som kan pŒverka den fysiska eller
psykiska hŠlsan ogynnsamt.13 Fšredraganden uttalade att de faktorer som angavs
som skadliga i YFL skulle anses som skadlig inverkan Šven enligt LAF. Som
exempel pŒ vad som utšver dessa faktorer skulle komma att betraktas som skadlig
inverkan anfšrde han lŒga eller hšga temperaturer, hastiga temperaturvŠxlingar,
fukt samt kraftigt drag. Vidare skulle till de skadliga faktorerna hšra alla ensidiga,
ovanliga eller ovanligt anstrŠngande arbetsmoment, sŒledes Šven anstrŠngande
arbetsstŠllningar. €ven psykiskt pŒfrestande fšrhŒllanden som var direkt knutna
till arbetet kunde utgšra skadlig inverkan och skulle omfattas av lagen, men fšr
dessa angavs vissa begrŠnsningar.14
En arbetsskadebedšmning skall gšras i tvŒ steg. Fšrst skall det konstateras att
den fšrsŠkrade har varit utsatt fšr olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet,
2 kap. 1 ¤ LAF. Det andra steget gŠller frŒgan om orsakssamband mellan olycksfall eller den skadliga inverkan och den skada som den fšrsŠkrade har, enligt
2 kap. 2 ¤ LAF.
3.2.1 Skadlig inverkan
I den Šldre, ursprungliga lydelsen av 2 kap 1 ¤ LAF fanns inga sŠrskilda
bestŠmmelser om hur begreppet annan skadlig inverkan i arbetet skulle bedšmas;
detta Šndrades den 1 januari 1993. 15 Vid infšrandet av LAF hŠnvisade fšredraganden till att det Šven vid tillŠmpningen av YFL skett en farlighetsbedšmning av
de skadliga faktorerna i arbetet. Vid en sŒdan bedšmning krŠvdes att det Œtminstone fšrelegat sannolika skŠl fšr att ett Šmne eller en annan faktor i arbetet i och
fšr sig kunnat medfšra skada och att den skadebringande egenskapen hos den
skadliga faktorn skulle vara en nšdvŠndig fšrutsŠttning fšr att viss sjukdom skulle
kunna uppstŒ. Fšredragandens slutsats var att det inte ansŒgs fšreligga skŠl att i
den nya lagen ge sŠrskilda regler ršrande bedšmningen av farligheten hos olika
faktorer i arbetsmiljšn.16
Beviskravet fšr skadlig inverkan, innan Šndringarna 1993, sattes i praxis vid
ÓsannoliktÓ. I sin lagkommentar anger Gršnwall & Hessmark att det innebar att
skŠlen fšr att en faktor skulle leda till den aktuella typen av skada i varje fall inte
fick utgšra mindre Šn 60 procent. 17
12
13
14
15
16
17

SOU 1985:54 s. 37.
Prop 1975/76:197 s. 71 och 52.
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Det har i praxis klarlagts bl.a. genom rŠttsfallet F…D ref. 83:9 att man redan vid
bedšmning av skadlig inverkan mŒste ta hŠnsyn till den fšrsŠkrades speciella fšrutsŠttningar, dvs. att man Šr fšrsŠkrad i Óbefintligt skickÓ, vilket gšr att det inte
alltid gŒr att utgŒ frŒn en bedšmning om vad som normalt sett Šr att uppfatta som
skadlig inverkan. Domstolen uttalade i den aktuella domen att:
ÓDen som har att tillŠmpa lagen inte kan stanna vid uttalanden ršrande vad som
ÓnormaltÓ inte kan anses utgšra skadlig inverkan. TillŠmparen mŒste ocksŒ stŠlla
frŒgan om den ifrŒgavarande faktorn kan ha varit skadlig fšr just den aktuelle fšrsŠkrade pŒ grund av fšrekomsten av t ex degeneration av leder, olŠmplig kroppsbyggnad eller speciell kŠnslighet fšr psykisk pŒfrestningÓ.

Att en i viss mŒn individrelaterad bedšmning sker redan i det fšrsta steget av
arbetsskadebedšmningen kan innebŠra att faktorer som lŠtt uppfattas som konkurrerande skadeorsaker fŒr betraktas som fšrstŠrkande faktorer nŠr det gŠller skadlig
inverkan i den fšrsŠkrades arbete.18 Principen om att vara fšrsŠkrad i Óbefintligt
skickÓ torde i vissa fall fŒ modifieras inom rimliga grŠnser. Enligt Gršnwall &
Hessmark var det t.ex. inte avsett att normalt obetydliga Ódagliga livets ršrelserÓ
skulle kunna berŠttiga till arbetsskadeersŠttning bara fšr att de rŒkat bli utfšrda pŒ
en arbetsplats av nŒgon som med all sannolikhet ŠndŒ skulle kunna fŒ de Œdragna
besvŠren nŠr som helst.19
3.2.2 Orsakssamband
Har skadlig inverkan konstaterats fšljer som steg tvŒ i pršvningen frŒgan om
orsakssamband. Regeln om samband Œterfinns i 2 kap. 2 ¤. Den ursprungliga
lydelsen var en presumtionsregel, eller vad man kallar en omvŠnd bevisbšrderegel, dŠr skada skulle anses vara orsakad av den skadliga inverkan Óom ej betydligt starkare skŠl talar mot detÓ. Den 1 januari 1993 Šndrades bevisregeln pŒ sŒ
sŠtt att det numera krŠvs positiv bevisning fšr att samband skall godtas.
I betŠnkandet till LAF hade man fšreslagit en strŠngare bevisregel fšr vissa
sjukdomar dŠr det ansŒgs att svŒrigheterna att faststŠlla orsaken var sŠrskilt stora.
Detta skulle gŠlla fšr tre grupper av sjukdomar: reumatologiska sjukdomar, andra
sjukdomar i ryggrad och leder samt psykiska och psykosomatiska sjukdomar.20
I propositionen ansŒg emellertid fšredraganden att det skulle vara olyckligt om
vissa sjukdomar Ñ t ex ryggsjukdomar Ñ som genom arbetsskadebegreppets
utstrŠckning kommit att falla under lagen skulle sŠrbehandlas i bevishŠnseende sŒ
att de som drabbas av dessa sjukdomar fick svŒrare Šn andra att styrka sin rŠtt till
ersŠttning. Han fšreslog att bevisregeln ofšrŠndrad fšrdes šver frŒn YFL till den
nya lagen men framhšll att kraven pŒ en noggrann utredning mŒste anses sŠrskilt
stora nŠr det gŠllde pršvningen av de sjukdomar fšr vilka man i betŠnkandet velat
ha en strŠngare bevisregel.21
Att det inte fick finnas betydligt starkare skŠl som talade mot att skadan orsakats av den skadliga inverkan innebar att man inte stŠllde krav pŒ vetenskapligt
belagt samband mellan orsak och skada. Gršnwall & Hessmark anger i lagkom18
19
20
21

A.a., s. 96.
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mentaren att skŠlen mot samband skulle utgšra minst 75Ð80 procent fšr att presumtionen skulle brytas.22 DŒ medicinskt sakkunniga haft olika uppfattningar
i sambandsfrŒgan, har FšrsŠkringsšverdomstolen uttalat i dom ref. 85:24 att avgšrandet i regel bšr utfalla till den fšrsŠkrades fšrmŒn.
Den individuella bedšmningen vad gŠller sambandsfrŒgan, dvs. dŠr hŠnsyn
skall tas till den fšrsŠkrades befintliga skick, innebar liksom tidigare lagstiftning
att t.ex. utdragna lŠkningsfšrlopp och orsakskedjor av tillkommande sjukdomar
omfattas av fšrsŠkringen. Orsakssamband kan bedšmas fšreligga till dess den
fšrsŠkrade tillfrisknar, dvs. kan vara livslŒngt vid bestŒende sjukdomstillstŒnd,
eller begrŠnsas till vissa tider till fšljd av lŠngre sjukdomstillstŒnd.
3.3

ErsŠttningar vid arbetsskada enligt LAF

Vad gŠller de ersŠttningar som utgŒr frŒn arbetsskadefšrsŠkringen har mŒnga
Šndringar skett under Œrens lopp. Vad som utgŒtt till den fšrsŠkrade frŒn arbetsskadefšrsŠkringen har varit ersŠttning vid sjukdom, ersŠttning vid bestŒende nedsŠttning av arbetsfšrmŒgan, ersŠttning vid dšdsfall och ersŠttning fšr vissa kostnader. I stort sett Šr det numera endast ersŠttningar vid bestŒende nedsŠttning av
arbetsfšrmŒga, dvs. livrŠnta, och ersŠttning vid dšdsfall som utges enligt LAF.
I det fšljande ges en kort beskrivning.
3.3.1 ErsŠttning vid sjukdom
Fšr ersŠttning vid sjukdom till fšljd av arbetsskada fanns tidigare en samordningstid pŒ 90 dagar med lag (1962:381) om allmŠn fšrsŠkring (AFL).23 Det
innebar att den fšrsŠkrade inte erhšll nŒgon annan ersŠttning utšver sjukpenning
enligt AFL under samordningstiden. Fšrst om arbetsofšrmŒgan kvarstod efter de
90 dagarna bšrjade sjukpenning enligt LAF utgŒ. Samordningstiden fšrlŠngdes
frŒn den 1 januari 1992 till 180 dagar och Šr sedan den 1 juli 1993 obegrŠnsad.
Det innebŠr att det fšr nŠrvarande i princip inte utgŒr nŒgon arbetsskadesjukpenning.
Infšr slopandet av arbetsskadesjukpenningen betonade man det principiellt
riktiga i att arbetsskador ersŠtts med hšgre belopp Šn andra skador. Trots detta
ansŒg fšredraganden det befogat att fšreslŒ att principen om hšgre ersŠttning fšr
arbetsskador skulle gŠlla fšrst sedan en bestŒende nedsŠttning av arbetsfšrmŒgan
intrŠtt, dvs. nŠr den skadade bedšmdes berŠttigad till livrŠnta. Han hŠnvisade till
kostnaderna fšr arbetsskadefšrsŠkringen och risken att arbetsskadesjukpenningen
verkade rehabiliteringshŠmmande, dŒ ersŠttning frŒn arbetsskadefšrsŠkringen var
hšgre Šn den s.k. rehabiliteringspenningen.24
Det har framfšrts fšrslag pŒ att de som drabbas av arbetsskada till fšljd av
olycksfall Œter skall bli berŠttigade till sjukpenning enligt arbetsskadefšrsŠkringen.25 Men detta har avstyrkts bl.a. med motiveringen att lagstiftningen inte

22
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Gršnwall & Hessmark, s. 88 f.
Lag 1947 (nr 19) om allmŠn sjukfšrsŠkring hade fšrts samman med lag om folkpensioner och
tillŠggspensioner i lag (1962:381) om allmŠn fšrsŠkring.
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skulle vara kšnsneutral om arbetsolyckor och arbetssjukdomar inte behandlades
lika.26
3.3.2 ErsŠttning fšr kostnader
€ven ersŠttningen fšr kostnader i samband med arbetsskada Šndrades den 1 juli
1993. Liksom tidigare utgŒr fortfarande ersŠttning fšr sjukvŒrd utom riket, tandvŒrd och sŠrskilda hjŠlpmedel frŒn arbetsskadefšrsŠkringen. DŠremot utgŒr i princip inte lŠngre kostnadsersŠttningar fšr t.ex. lŠkarvŒrd, sjukvŒrdande behandling
som ordinerats av lŠkare och lŠkemedel som tidigare utgick efter samordningstiden. Inom dessa omrŒden ansŒgs sjukfšrsŠkringens subventionering vara tillrŠcklig.27
FšrŠndringarna vad gŠller sjukpenning och kostnadsersŠttningar enligt LAF har
pŒverkat fšrsŠkringskassornas handlŠggning. De hade tidigare haft att pršva vissa
arbetsskadeŠrenden Šven dŒ det inte fšrelegat nŒgot ansprŒk pŒ arbetsskadeersŠttning eftersom skadan inte medfšrt inkomstfšrlust eller ersŠttningsgilla kostnader,
s.k. serviceŠrenden. Det var alltsŒ frŒga om skador som inte kunde medfšra ersŠttning frŒn LAF men vŠl frŒn avtalsfšrsŠkringarna. FšrsŠkringskassan har, enligt
den nya ordningen, inte lŠngre anledning att ta stŠllning i arbetsskadefrŒgan fšrrŠn
i samband med att man pršvar om rŠtt till livrŠnta fšreligger.
3.3.3 ErsŠttning vid bestŒende nedsŠttning av arbetsfšrmŒgan
ErsŠttning vid bestŒende nedsŠttning av arbetsfšrmŒgan till fšljd av arbetsskada
utgŒr i form av livrŠnta. LivrŠntan skall utgšra skillnaden mellan den inkomst den
fšrsŠkrade kan antas ha haft om skadan ej intrŠffat och den inkomst som denne
trots skadan kan berŠknas fŒ. Den medicinska invaliditetsgraden har pŒ detta sŠtt
inte nŒgot avgšrande inflytande.
Den fšrsŠkrades fšrmŒga att skaffa sig inkomst genom arbete skall, enligt
lagen, bedšmas med beaktande av vad som rimligen kan begŠras med hŠnsyn
till arbetsskadan, utbildning och tidigare verksamhet samt Œlder, bosŠttningsfšrhŒllanden och andra sŒdana omstŠndigheter. I fšrarbetena till LAF anges Šven att
bedšmningen av den skadades resterande arbetsfšrmŒga skall ske mot bakgrund
av fšrhŒllandena vid ett normalt arbetsmarknadslŠge.28
Denna švergŒng till ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp innebar att en och
samma skada vŠrderas olika beroende pŒ nŠr skadan upptrŠder och den skadades
yrke.29
Det krŠvs fšr att utfŒ livrŠnta enligt LAF att fšrmŒgan att skaffa inkomst Šr
nedsatt med minst en femtondel. Dessutom skall inkomstfšrlusten per Œr šverstiga
en fjŠrdedel av basbeloppet. Fšr fšrsŠkrade som inte fyllt 25 Œr eller som genomgick yrkesutbildning dŒ skadan intrŠffade finns speciella regler fšr hur livrŠntan
skall berŠknas. Vid berŠkning av livrŠnteunderlaget bortses frŒn inkomster som
šverstiger 7,5 basbelopp. Eventuella šverskjutande inkomster ersŠtts i stŠllet av
s.k. avtalsfšrsŠkringar.
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I och med att man slopade den sŠrskilda arbetsskadesjukpenningen har det
blivit betydelsefullt att bedšma vid vilken tidpunkt rŠtten till livrŠnta intrŠder.
RiksfšrsŠkringsverket rekommenderar att livrŠnta inte beviljas under tid som den
fšrsŠkrade genomgŒr medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering pŒ
grund av skadan.30
3.3.4 ErsŠttning vid dšdsfall
Har den fšrsŠkrade avlidit till fšljd av arbetsskada utgŒr begravningshjŠlp med
30procent av basbeloppet. Det utgŒr Šven vissa livrŠntor till efterlevande barn
och make/maka. I frŒga om efterlevandelivrŠntor har en total revision gjorts sedan
LAF infšrdes. Dessa Šndringar trŠdde i kraft den 1 januari 1990 och har samband
med de Šndringar i AFL fšr vilka utgŒngspunkten var att skillnaden mellan mŠn
och kvinnors rŠtt till efterlevandefšrmŒner skulle undanršjas.31 Vad som utgŒr till
efterlevande vuxen Šr dels en omstŠllningslivrŠnta under viss tid efter dšdsfallet,
dels en sŠrskild efterlevandelivrŠnta till den som inte kan fšrsšrja sig genom
fšrvŠrvsarbete.
3.4

€ndringar i 2 kap lagen om arbetsskadefšrsŠkring 1993

Som redan nŠmnts Šndrades de centrala paragraferna fšr bedšmning av arbetssjukdomar den 1 januari 1993. I den Šldre lydelsen av 2 kap. 1 ¤ angavs inte nŒgot
sŠrskilt beviskrav fšr skadlig inverkan. Efter Šndringen anges numera i lagen:
ÓMed annan skadlig inverkan avses inverkan av en faktor som med hšg grad av
sannolikhet kan ge upphov till en sŒdan skada som den fšrsŠkrade har.Ó €ven
regeln fšr orsakssamband i 2 kap. 2 ¤ Šndrades. FrŒn att tidigare ha varit en regel
dŠr orsakssamband mellan skada och skadlig inverkan presumerades krŠvs numera positiv bevisning dŒ orsakssamband skall anses fšreligga Óom švervŠgande
skŠl talar fšr detÓ.
Syftet med Šndringarna var att Œstadkomma en tydligare avgrŠnsning mellan
arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade skador. HŠrjŠmte anfšrdes arbetsskadefšrsŠkringens kostnader och den i princip hundraprocentiga ersŠttningsnivŒn som
ansŒgs utgšra ett hinder fšr rehabiliteringen av de arbetsskadade.32 Dessutom
uttalade fšredraganden i den sedermera avlŠmnade propositionen att arbetsskadefšrsŠkringen i tidigare utformning inte upplevts som rŠttvis, likformig eller fšrutsŠgbar.33
3.4.1 Krav pŒ hšg grad av sannolikhet vid skadebedšmningen
Krav pŒ hšg grad av sannolikhet vid skadebedšmningen skulle minska skillnaderna mellan vad som fšrsŠkringsmŠssigt godtogs som skadlig inverkan i arbetet,
Œ ena sidan, och vad som ansŒgs skadligt frŒn vetenskapliga och erfarenhetsmŠssiga utgŒngspunkter, Œ den andra. 34 I utredningsbetŠnkandet infšr Šndringarna
menade man att det var ett nedtonat farlighetskriterium i kombination med ett
generellt arbetsskadebegrepp och en generšs bevisregel som gjort att praxis
30
31
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utvidgat fšrsŠkringen till att omfatta fall dŠr stšd i ny medicinsk forskning inte
varit sŒ framtrŠdande.35
Fšr att hšg grad av sannolikhet skall fšreligga sŒ skall, enligt fšrarbetena, den
samlade kunskapen med en betydande grad av sannolikhet tala fšr att en faktor
i miljšn Šr skadlig. Det skall fšreligga vŠsentlig kunskap om, och uppfattningen
skall vara relativt allmŠnt accepterad inom vetenskapen, att viss faktor har en
sŒdan skadebringande egenskap. Kravet pŒ hšg grad av sannolikhet anses inte
uppfyllt dŒ olika forskares eller lŠkares uppfattning pŒ ett markant sŠtt gŒr i sŠr.
Resultatet av ett enstaka forskningsprojekt anses inte heller tillrŠckligt.36 Att
konstatera att den skadliga faktorn hade skadebringande effekt var inte nog. Det
mŒste framgŒ att exponeringen fšr faktorn varit av sŒdan omfattning, intensitet
och varaktighet att dessa fšrhŒllanden sammanvŠgda medgav bedšmningen att
hšg grad av sannolikhet fšr skadlighet fšrelegat.37 I utredningsbetŠnkandet sades
att det var av vikt att upprŠtthŒlla kvantitativa krav pŒ den skadliga inverkan sŒ att
en fšrskjutning av tonvikten i arbetsskadebedšmningen inte skulle ske till sambandsbedšmningen. Man uttalade att det inte var omšjligt att den uppmjukning av
arbetsskadebegreppet som skett under Œren hade sin fšrklaring i just en nedtoning
av de kvantitativa kraven vid skadlighetsbedšmningen.38
Vid arbetsskadepršvningen tog man sedan tidigare hŠnsyn till den fšrsŠkrades
befintliga skick vid bedšmningen av skadlig inverkan. Att Šndra detta skulle
innebŠra oacceptabla konsekvenser fšr en stor del av de fšrvŠrvsarbetande, eftersom de individuella fšrutsŠttningarna att klara arbetslivets bšrdor vŠxlar kraftigt.
Principen om att man var fšrsŠkrad i befintligt skick skulle sŒledes kvarstŒ. Man
fann det dock inte rimligt att en fšrsŠkrad med extrem kŠnslighet skulle fŒ ersŠttning fšr sjukdomsbesvŠr som uppkommit till fšljd av faktorer i arbetet som kunde
betecknas som helt normala och alldagligt fšrekommande.39
3.4.2 Sambandsbedšmningen
Vad sedan gŠller sambandsbedšmningen enligt 2 kap. 2 ¤ LAF fšrordades fšrst
en differentierad bevisregel.40 I propositionen intog fšredraganden en annan
stŒndpunkt. Han ansŒg att en differentiering av bevisregeln skulle fšrsvŒra pršvningen och befarade att det vid val av bevisregel kunde uppstŒ svŒra avgrŠnsningsproblem. Det kunde inte ses som nŒgot avgšrande hinder att det skŠrpta
beviskravet i undantagsfall, dŒ det fšrekommit konkurrerande skadeorsaker,
skulle kunna medfšra att en klassisk arbetssjukdom inte kom att godkŠnnas som
arbetsskada.41
Skada skall efter Šndringen anses vara orsakad av den skadliga inverkan i
arbetet om švervŠgande skŠl talar fšr det. Den skŠrpta bevisregeln innebŠr inte att
bevisbšrdan flyttats šver pŒ den fšrsŠkrade. I stŠllet betonas i fšrarbetena vikten
av att man utreder fšrekomsten av eventuellt konkurrerande skadeorsaker.42
35
36
37
38
39
40
41
42

A.a., s. 86.
SOU 1992:39 s. 98, prop 1992/93:30 s. 36.
SOU 1992:39 s. 99, prop 1992/93:30 s. 20.
SOU 1992:39 s. 100.
SOU 1992:39 s. 89, prop 1992/93:30 s. 20.
SOU 1992:39 s. 102.
Prop 1992/93:30 s. 24 f.
SOU 1992:39 s. 104 f.
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€ven om beviskravet fšr sambandsbedšmningen Šr formulerat som en šverviktsprincip kan den kompletteras med en klart-mest-sannolikt-princip. 43 De
uttalanden som gšrs i propositionen sker med hŠnvisning till bevisregel och
orsakssamband i miljšskadelagen (1986:225). I nŒgra sŒdana fall hade Hšgsta
domstolen, i situationer dŠr olika av varandra oberoende sakfšrhŒllanden var fšr
sig framstŒtt som tŠnkbar skadeorsak, anvŠnt sig av en klart-mest-sannoliktprincip. Den Šndrade bevisregeln i LAF anges ha samma innebšrd som bevisregeln i miljšskadelagen.
BetrŠffande fšrsŠmringsfall, dŒ sjukdom eller besvŠr primŠrt bottnar i en grundsjukdom, t.ex. ŒldersfšrŠndringar, bšr det enligt fšrarbetena krŠvas švertygande
medicinskt stšd fšr att ersŠttning skall utgŒ. Finns det anledning att anta att grundsjukdomen efter en tid kommer att bli den helt dominerande fšrklaringen till
arbetsofšrmŒgan bšr livrŠnta tidsbegrŠnsas. Om den fšrsŠkrade riskerar att fšrsŠmra en icke arbetsrelaterad grundsjukdom genom att fortsŠtta i ett olŠmpligt
arbete skall det fšrhŒllandet att byte sker till ett lŠmpligare men sŠmre betalt
arbete inte i sig utgšra grund fšr livrŠnta.44
Det škade kravet pŒ orsakssamband innebar inte nŒgon Šndring avseende de
hŠnsyn som skall tas till den fšrsŠkrades s.k. befintliga skick vid sambandsbedšmningen.45
Det normala inom socialfšrsŠkringsomrŒdet har varit att ny lagstiftning tilllŠmpas pŒ fall som intrŠffat efter lagens ikrafttrŠdande medan Šldre lagstiftning
gŠllt de som intrŠffat fšre Šndringen. DŒ lagstiftaren denna gŒng šnskade ge de
nya reglerna ett snabbt genomslag kom švergŒngsbestŠmmelserna att avvika frŒn
det normala. Man bestŠmde dŠrfšr att lagen skulle trŠda i kraft den 1 januari 1993
och att de Šldre bestŠmmelserna skulle gŠlla fšr arbetsskador som anmŠlts till
fšrsŠkringskassa fšre den 30 juni samma Œr. Arbetsskador som godkŠnts enligt de
Šldre bestŠmmelserna skulle Šven fortsŠttningsvis bedšmas enligt dessa, vilket
innebar att recidiv (Œterfall) av tidigare godkŠnd arbetsskada och tidsbegrŠnsade
livrŠntor pršvas enligt den Šldre lydelsen.46

4.

Instansordningen

Det var inte fšrrŠn i samband med infšrandet av LAF som instansordning och
administration blev lika fšr samtliga socialfšrsŠkringar. Fšr att ška enhetligheten
i tillŠmpningen hos fšrsŠkringskassorna var det centralkontoren som Œlades att
handha arbetsskadefšrsŠkringen. DŠr pršvades Šrenden som gŠllde arbetssjukdom
av en pensionsdelegation medan arbetsskador till fšljd av olycksfall var tjŠnstemannabeslut.
€ndringarna av instansordningen innebar tillika att tre regionala fšrsŠkringsrŠtter inrŠttades fšr šverpršvning av Šrenden som handlades av de allmŠnna
fšrsŠkringskassorna. Hšgsta instans var FšrsŠkringsšverdomstolen och handlŠggningen dŠr skulle alltid vara ett tvŒpartsfšrfarande med RiksfšrsŠkringsverket som
43
44
45
46

Prop 1992/93:30 s. 24 f, Roos, s. 71.
Prop 1992/93:30 s. 37.
A.a., s. 25.
A.a., s. 28.
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motpart. RiksfšrsŠkringsverket kunde sŒsom fšretrŠdare fšr det allmŠnna šverklaga beslut och domar. I mŒl dŠr enskild šverklagat till domstol bestŠmde
RiksfšrsŠkringsverket om verket skulle vara part i mŒlet. €ven om RiksfšrsŠkringsverket beslutade att inte vara part, kunde domstol fšrelŠgga verket att svara.
Den omstŠndigheten att verket inte varit part i lŠgre domstolsinstans hindrade inte
att RiksfšrsŠkringsverket šverklagade domstols beslut. I och med att organisationen fšr besvŠrspršvning Šndrades gjordes den allmŠnna fšrvaltningsprocesslagen (1971:291) fullt tillŠmplig pŒ fšrsŠkringsdomstolarna.
Ytterligare Šndring av instansordningen i socialfšrsŠkringsmŒl bšrjade gradvis
tillŠmpas frŒn den 1 juli 1991. MŒl som anhŠngiggjorts i fšrsŠkringsrŠtt fšre
ikrafttrŠdandet skulle handlŠggas enligt den Šldre ordningen, men fšr švriga mŒl
skulle fšrsŠkringskassas beslut šverklagas till lŠnsrŠtt. LŠnsrŠtts dom šverklagas
till kammarrŠtt. FšrsŠkringsrŠtternas verksamhet upphšrde helt den 1 juli 1992
och Šrenden som inte var avgjorda šverlŠmnades till kammarrŠtt. Som ett led i att
avskaffa specialdomstolarna upphšrde FšrsŠkringsšverdomstolen den 1 juli 1995.
RegeringsrŠtten blev hšgsta instans i socialfšrsŠkringsmŒl.
Fšr nŠrvarande gŠller Šven fšljande bestŠmmelser. Den 1 maj 1996 infšrdes en
obligatorisk tvŒpartsprocess i fšrvaltningsprocesslagen (1971:291). Den innebŠr
att i de allmŠnna fšrvaltningsdomstolarna skall det allmŠnna fšretrŠdas av den
myndighet som fšrst beslutade i saken. FšrsŠkringskassa har sŒledes mšjlighet att
agera som motpart i arbetsskademŒl nŠr enskild šverklagar myndighetens beslut.
DŠrjŠmte har kassan rŠtt att šverklaga domstolens beslut. 47
Vad gŠller arbetsskadefšrsŠkringen och socialfšrsŠkringarna sŒ Šr RiksfšrsŠkringsverkets stŠllning ofšrŠndrad jŠmfšrt med tidigare. RiksfšrsŠkringsverket fŒr
nŠmligen šverta fšrsŠkringskassas uppgift som motpart och verket fŒr liksom
tidigare šverklaga fšrsŠkringskassas och domstols beslut.48

5.

TrygghetsfšrsŠkring vid arbetsskada

Det fšrsta kollektivavtalet om trygghetsfšrsŠkring tillkom 1971 och omfattade
stuverifacket. Redan fšljande Œr tecknades ett liknande avtal fšr statstjŠnstemŠn
och 1974 kom SAF, LO och PTK šverens om definitiva villkor fšr
TrygghetsfšrsŠkring vid yrkesskada, TFY. I och med tillkomsten av den nya
arbetsskadelagen omfšrhandlades TFY 1977 och benŠmns sedan dess TFA,
TrygghetsfšrsŠkring vid arbetsskada. Fšr anstŠllda pŒ det kommunala och
landstingskommunala omrŒdet heter det kompletterande fšrsŠkringsskyddet TFAKL, och pŒ det statliga omrŒdet PSA, Avtalet om ersŠttning vid personskada.
Grunderna fšr rŠtt till ersŠttning och ersŠttningens storlek Šr i stort sett lika inom
alla avtalsomrŒden. Jag nšjer mig med att hŠr redovisa endast TFA.
TFA omfattar samtliga anstŠllda som arbetar under gŠllande kollektivavtal;
Šven arbetsgivare som inte slutit kollektivavtal kan fšrsŠkra sina anstŠllda. TFA
47

48

Fšrvaltningsprocesslagen (1971:291) 7 a och 33 ¤¤. Regeringen hade i propositionen
1995/96:22 endast fšreslagit en justering av 20 kap. 12 ¤ AFL sŒ att partsstŠllningen i
socialfšrsŠkringsmŒl inte pŒverkades av den fšreslagna reformen. Riksdagen antog
emellertid LagrŒdets fšrslag som innebar att allmŠn fšrsŠkringskassa skall vara motpart
och fšra det allmŠnnas talan vid ett šverklagande.
20 kap. 12 ¤ AFL (1995:1686).
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ingŒr i en grupp kollektiva fšrsŠkringar som vanligen kallas avtalsfšrsŠkringar.49
FšrsŠkringen tecknas i ett konsortium, ArbetsmarknadsfšrsŠkringar, AMF.
Avsikten med TFA Šr att komplettera fšrmŒnerna inom den allmŠnna
fšrsŠkringen och arbetsskadefšrsŠkringen. ErsŠttning frŒn TFA utgŒr sŒledes fšr
inkomstfšrlust och kostnader, i den mŒn ersŠttning inte utgŒr frŒn annat hŒll, men
den frŠmsta uppgiften Šr att utge ersŠttning fšr ideell skada. Det innebŠr att
ersŠttning utgŒr fšr sveda och vŠrk, lyte och men samt fšr olŠgenhet i švrigt.
Genom detta komplement skall den fšrsŠkrade kunna utfŒ ersŠttning motsvarande
vad som skulle ha utgŒtt enligt skadestŒndsrŠttsliga grunder, utan att behšva visa
att nŒgon Šr skadestŒndsskyldig, dvs. oberoende av vŒllande. Har den
skadelidande sjŠlv uppsŒtligen eller genom grov vŒrdslšshet medverkat till skadan
kan ersŠttningen jŠmkas. En grundbult i TFA Šr att den skadade inte fŒr fšra
skadestŒndstalan mot sin arbetsgivare eller annan anstŠlld hos arbetsgivaren. 50
I och med Šndringarna av LAF 1993 omfšrhandlades reglerna i TFA. Som
fšrutsŠttning att utfŒ nŒgon av de olika ersŠttningarna fšr ideell skada gŠller; fšr
arbetsolycksfall att det medfšrt arbetsofšrmŒga som varat i mer Šn 14 dagar eller
lett till bestŒende invaliditet, och fšr arbetssjukdom krŠvs att den varat lŠngre Šn
180 dagar och antingen godkŠnts av fšrsŠkringskassa som arbetsskada, eller finns
upptagen i Tabell 1 till ILO-konventionen (nr 121) angŒende fšrmŒner vid
yrkesskada.51 FŠrdolycksfall berŠttigar inte lŠngre till ersŠttning om de tŠcks av
trafikskadelagen.
I princip ersŠtter TFA numera inkomstfšrluster endast vid arbetsskador till fšljd
av olycksfall och dŒ frŒn och med 91:a dagen. Kan den skadade visa att godkŠnd
arbetsskada, p.g.a. olycksfall eller arbetssjukdom, vŒllats av arbetsgivaren genom
vŒrdslšshet enligt skadestŒndslagen kan dock ersŠttning lŠmnas fšr hela
inkomstfšrlusten. Fšr att AMF skall kunna bedšma om arbetsgivare Šr vŒllande
eller inte har inrŠttats en VŒllandenŠmnd. FŒr man avslag i VŒllandenŠmnden
finns en mšjlighet att hos allmŠn domstol stŠmma AMF; det Šr alltjŠmt inte
mšjligt att stŠmma arbetsgivaren fšr att utfŒ skadestŒnd.

6.

ArbetsskadefšrsŠkringens finansiering

Anledningen till att hŠr sŠga nŒgra ord om fšrsŠkringens finansiering Šr de
antaganden som gjordes i samband med švergŒngen till ett nytt finansieringssystem Œr 1972. €ndringen skedde visserligen allt medan yrkesskadelagen var i
kraft, men nŠr LAF infšrdes gjordes inte nŒgra Šndringar. I betŠnkandet till LAF
fanns en fšrhoppning om att den nya lagen pŒ sikt skulle leda till minskade
kostnader.52 Utvecklingen visade sig sedermera bli en helt annan.
Fram till 1972 hade avgifterna som arbetsgivare betalade fšr yrkesskadefšrsŠkringen och de tidigare fšrsŠkringarna varit differentierade. Differentieringen
var beroende av arbetets farlighet i allmŠnhet och de sŠrskilda risker under vilka
49
50
51
52

Fšrutom TFA ingŒr avtalsgruppsjukfšrsŠkring, tjŠnstegrupplivfšrsŠkring samt kompletterande
pensionsarrangemang av typ tillŠggspension.
Se Arbetsdomstolens dom 1988 nr 137.
Upptagna Šr 29 olika sjukdomar som frŠmst Šr orsakade av Šmnen och smitta, se om
konventionen i prop. 1981/82:166.
SOU 1975:84 s. 166.
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arbetet bedrevs och berŠknad efter fšrsŠkringstekniska grunder fšr att tŠcka den
risk som fšrsŠkringen avsŒg. Att avgifterna utgick efter fšrsŠkringstekniska
grunder innebar att avgifterna fšr ett Œr skulle tŠcka fšrsŠkringens utgifter fšr de
yrkesskador som intrŠffat just det Œret, inklusive de framtida livrŠntor som skulle
komma att utgŒ. Det var sŒledes nšdvŠndigt att de avgifter som arbetsgivarna
betalade tŠckte behšvlig fondering. Systemet kallas fšr kapitaltŠckningsprincipen
och Šr den traditionella finansieringsformen fšr frivilliga fšrsŠkringar.
Infšr omlŠggningen konstaterades att aktuell lagstiftning lŠnge haft drag av
frivillighet, av vilket det lŠngst kvarvarande hade varit rŠtten fšr arbetsgivare att
vŠlja fšrsŠkringsinrŠttning. Det var detta drag av frivillighet som nšdvŠndiggjort
ett finansieringssystem som garanterade att det vid varje tillfŠlle fanns medel
avsatta fšr infriande av fšrsŠkringens fšrpliktelser. NŠr de šmsesidiga
fšrsŠkringsbolagens rŠtt att meddela yrkesskadefšrsŠkring upphšrde, fšrsvann
huvudmotivet att behŒlla kapitaltŠckningssystemet.53
Det system som man švergick till, fšrdelningsmetoden, innebar att kostnaderna
fšr de fšrsŠkringsersŠttningar som utgick under ett visst Œr skulle fšrdelas mellan
de arbetsgivare som var verksamma under det Œret, oavsett om de skador som
fšranlett kostnader intrŠffat under samma Œr eller tidigare. De avgifter som
arbetsgivarna betalade till arbetsskadefšrsŠkringen tillfšrdes en arbetsskadefond
vars medel skulle anvŠndas till att tŠcka ersŠttnings- och fšrvaltningskostnaderna
men Šven viss fondbildning. Fšredraganden uttalade i propositionen att bortsett
frŒn den reserv som kunde behšvas fšr att mšta tillfŠlliga ojŠmnheter i
belastningen pŒ fšrsŠkringens ekonomi, fordrade fšrdelningsmetoden i och fšr sig
inte nŒgon fondbildning.54
I samband med dessa Šndringar švergav man Šven de differentierade avgifterna.
Avgiftsuttaget blev en enhetlig procentsats lika fšr alla och baserad enbart pŒ
kostnaden fšr lšner o.dyl. Att avgiften till arbetsskadefšrsŠkringen Šr lika fšr alla
fšretag har kritiserats dŒ det medfšr att fšretag med en bra arbetsmiljš
subventionerar dem med dŒlig och att fšrsŠkringen pŒ detta sŠtt saknar en
preventiv funktion.55

53
54
55

Prop. 1971:22 s. 48.
A.st.
Roos, s. 45 och 68.
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Tabell 1. Visar arbetsskadefondens behŒllning (milj.kr). 1993 fick fonden ett tillskott pŒ
8 300 milj.kr. frŒn delpensionsfonden. Staten som arbetsgivare stŒr fšr sjŠlvrisk och
bidrar endast med avgift till fšrsŠkringens administration. 56
•r

arbetsfondens
behŒllning
(milj.kr)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

7.

851
973
1 227
1 394
1 688
1 878
1 273
-790
-4 190
-8 478
-13 725
-20 106
-26 198
-21 555
-21 436
-19 347
-15 900

avgift fšr andra Šn
staten, berŠknas pŒ
lšnekostnaden
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %
1,20 %
1,38 %
1,38 %
1,38 %

antal arbetsbifallsskadeŠrenden
frekvens %
till fšrsŠkringsmŠssig pršvning
42 100
41 400
42 900
45 600
54 900
64 600
78 600
97 700
117 700
118 600
113 900
108 600
82 000
91 200
37 400
19 200

66
65
67
72
74
75
80
87
88
86
83
80
72
64
52
50

Riksdagens revisorer, rapport 1988/89:5

Av rapporten framgŒr inte vad som varit anledningen till att Riksdagens revisorer
fšretog granskningen, men det fanns flera faktorer som sŠkerligen oroade: det
kraftigt škade antalet anmŠlda arbetsskador, de škade kostnaderna fšr
fšrsŠkringen och arbetsskadefondens underskott. Arbetsskadefonden var ju endast
tŠnkt som en buffert att ta till vid ojŠmnheter i fšrsŠkringens ekonomi. I tabell 1
redovisas ett antal uppgifter avseende arbetsskadefonden.
Vad Riksdagens revisorer kom fram till i sin rapport var att
arbetsskadefšrsŠkringen frŒn fšrvaltningsrevisionella utgŒngspunter inte
fungerade vŠl. SkŠlen till detta var:
¥ De gŒngna tio Œren dŒ arbetsskadefšrsŠkringslagen varit i kraft visade att lagen
inte gŒr att tillŠmpa pŒ ett rŠttvist sŠtt.
¥ ArbetsskadefšrsŠkringens betydelse fšr det skadefšrebyggande arbetarskyddet
var starkt begrŠnsad.
¥ KompensationsnivŒn inom andra trygghetssystem lŒg fšr flertalet pŒ en
tillfredsstŠllande nivŒ.
56

Uppgifterna i tabellen Šr hŠmtade frŒn SOU 1996:113 s.429, RFV redovisar 1997:1 s. 17 f,
och prop. 1996/97:63 s. 77.
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¥ ArbetsskadefšrsŠkringen var inte den grund fšr en tillfredsstŠllande
arbetsskadestatistik som man hade anledning att fšrvŠnta sig.
¥ ArbetsskadefšrsŠkringens marginellt hšgre ersŠttningsnivŒ jŠmte
handlŠggningstiderna i systemet torde verka rehabiliteringshindrande.57
Revisorerna kritiserade dessutom tillŠmpningen av fšrsŠkringen. De menade att
det ur RiksfšrsŠkringsverkets och domstolarnas statistik kunde utlŠsas vissa fakta
som reste frŒgor bl.a. angŒende den hšga genomsnittliga beviljningsfrekvensen,
de fšrhŒllandevis stora variationerna i beviljningsfrekvens, den hšga genomsnittliga Šndringsfrekvensen och icke vŠntade samband mellan beviljningsfrekvens och Šndringsfrekvens.58
1988 var beviljningsfrekvensen 88,1 % och Šndringsfrekvensen i
fšrsŠkringsrŠtterna 50,8 % och i FšrsŠkringsšverdomstolen 43 %.59 Att
Šndringsfrekvensen generellt var hšg gjorde att fšrsŠkringen var orŠttvis i sŒ
mŒtto att den som orkade šverklaga ett beslut hade god chans att lyckas. €ven
den fortgŒende liberaliseringen som hade Šgt rum vad gŠllde tillŠmpningen av
arbetsskadefšrsŠkringen var orŠttvis i sig dŒ fšrsŠkringen inte tillŠmpats
konsekvent.60
De icke vŠntade sambanden mellan beviljningsfrekvens och Šndringsfrekvens
bestod i att statistik fšr 1987 visade att fšrsŠkringskassor med en lŒg
beviljningsfrekvens inte alls hade den hšgre Šndringsfrekvens i
fšrsŠkringsrŠtterna som kunde fšrvŠntas, liksom att fšrsŠkringskassor med hšg
beviljningsfrekvens inte hade en fšrvŠntad lŠgre Šndringsfrekvens.
I rapporten konstaterade revisorerna att den fšrhoppning, som en gŒng stŠllts
till den medicinska vetenskapens fšrmŒga att stabilisera praxis i arbetsskademŒl
inte uppfyllts. Man ansŒg att uppgŒngen i beviljningsfrekvens var ett uttryck fšr
att man alltmer tvingats tillgripa den omvŠnda bevisregeln och detta som en fšljd
av lŠkarvetenskapens begrŠnsningar. Revisorerna skrev:
ÓEfter ca 10 Œr med det generella skadebegreppet fšrefaller det vara dags att konstatera
att den medicinska kunskapen - varpŒ rŠttstillŠmpningen i hšg grad mŒste fšrlita sig inte rŠcker till fšr att dra en rŠttvis grŠns mellan arbetsbetingade och icke
arbetsbetingade skador. Att arbetsmiljšforskningen stŠndigt gŒr framŒt, att man i dag
vet mycket om vilka faktorer som orsakar arbetsskador, innebŠr inte att motsatsen
gŠller, dvs. att man utifrŒn en viss skada kan gšra sŠkra uttalanden om dess orsaker.
HŠrtill kommer att vissa uppgivna skador, t.ex. vissa ryggbesvŠr, inte ens kan bekrŠftas
eller vederlŠggas med tillgŠngliga diagnostiska metoder.
Detta grundlŠggande systemfel torde ocksŒ vara orsaken till de stora skillnaderna i
beviljningsfrekvens och vissa andra skillnader som konstaterats genom praxisstudien.
Och det Šr detta systemfel som gšr rŠttstillŠmpningen orŠttvisÓ. .61

57
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59
60
61

Riksdagens revisorers rapport 1988/89:5 s. 1.
A.a., s. 9.
A.a., s. 5 och 9.
A.a., s. 53.
A.a., s. 52.
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Vad revisorerna framhšll som mŠrkligt var att Ódomstolarna synes vara šverens
om att avslŒ en viss typ av Šrenden men pŒ olika grunder; en domstol avslŒr med
hŠnvisning till att skadlig inverkan inte kan konstateras, medan en annan domstol
godtar skadlig inverkan men fšrkastar orsakssambandetÓ. 62 Revisorerna fšreslog
slutligen bl.a. att man pŒ allvar mŒste bšrja diskutera om arbetsskador skulle
kompenseras hšgre Šn skador och sjukdomar som uppstŒtt i annat sammanhang.63
Med anledning av revisorernas rapport avgav FšrsŠkringsšverdomstolen ett
remissyttrande. DŠri framhšlls att det škade antalet godkŠnda arbetsskador
berodde pŒ att det medicinska kunnandet škat, och att det var just denna
utveckling lagstiftaren ville fŒnga in nŠr det generella arbetsskadebegreppet
infšrdes.64

8.

Undersškning av arbetsskadelagens tillŠmpning

8.1

Inledande anmŠrkningar om den medicinska bedšmningen

Det Šr tydligt att belastningssjukdomarna inte bara Šr ett svŒrt begrepp vad gŠller
arbetsskadefšrsŠkringens tillŠmpning, Šven inom den medicinska vetenskapen
finns svŒrigheter. PŒ grund av svŒrigheterna att diagnosticera mŒnga av
sjukdomarna anvŠnds ofta symptomdiagnoser, exempel pŒ detta Šr lumbago,
lumbago-ischias, cervikalgi och cervicho-brachialgi som innebŠr: ont i
lŠndryggen, ont i lŠndryggen med utstrŒlning i ena eller bŠgge benen, ont i
halsryggen/nacken respektive ont i nacke och arm. Till skillnad frŒn ÓvanligaÓ
diagnoser anger en symptomdiagnos endast pŒ vilket sŠtt en sjukdom yttrar sig
och sŠger ingenting om orsaken till dem. Diagnos skall, per definition, fšrklara
orsaken till sjukdom.
Det fšljande Šr korta beskrivningar av nŒgra av de vanligste diagnoser som
fšrekommit i de akter hos TCO som jag gŒtt igenom infšr denna uppsats. 65
¥ Cervikal spondylos; Œldersberoende fšrŠndringar med bl.a. diskdegeneration.
Spondylos kan i sin tur medfšra cervikal rizopathi som Šr en smŠrtutstrŒlning
frŒn halsryggen ut i ena armen som medfšr kŠnselbortfall.
¥ Tendinit; en inflammation i eller kring sena eller senas fŠste. Det anses rŒda
klara samband mellan repetitiva belastningar och tendiniter.
¥ Myalgi innebŠr muskelsmŠrta. Man menar att risken fšr muskulŠra besvŠr škar
i stillasittande, monotont spŠnda arbeten dŠr det ofta finns hšga krav pŒ
uppmŠrksamhet, precision och blickfixering och utdragna, monotona
ÓfingerfŠrdighetsarbetenÓ, och att arbete med huvudet i framŒt eller bakŒtbšjd
fixerad stŠllning ger mycket snabbt akuta besvŠr som vid kontinuerligt arbete i
dessa stŠllningar, under kortare eller lŠngre tid, kan bli bestŒende.
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Riksdagens revisorers verksamhetsberŠttelse s. 49 och 60.
Gršnwall & Hessmark, s. 107 f.
Den medicinska informationen Šr hŠmtad frŒn Arbete och HŠlsa 1992:40. Arbetsrelaterade
sjukdomstillstŒnd i ršrelseorganen. En medicinsk kunskapsšversikt. Av Nisell R &
VingŒrd E.
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¥ Artros Šr ocksŒ en av de sjukdomar som fšrekommer bland dem som har besvŠr
i nacke och skuldra. Artros Šr en degenerativ ledsjukdom dŠr bl.a. Šrftlighet
spelar roll, men det finns argument som talar fšr att artros till icke obetydlig del
Šr en form av belastningssjukdom. En teori Šr att monotont, repetitivt arbete
škar risken fšr artros.
¥ Fšr sjukdomar i lŠndryggen Šr symtomdiagnoser mer regel Šn undantag. Ett av
undantagen Šr diskbrŒck vilket innebŠr att den mjuka kŠrnan i mellankotskiva
trŠngt ut ur disken och trycker pŒ ryggmŠrg eller nervrštter. Fšr ryggbesvŠr
tycks finnas mŒnga olika riskfaktorer. Det anses ŠndŒ att bŒde mycket tunga
arbeten liksom allfšr mycket stillasittande Šr nŒgra av de faktorer som Šr
fšrknippade med škade ryggbesvŠr.
¥ Bland armskadorna var epikondylit den frŠmsta sjukdomsorsaken bland de
genomgŒngna akterna. Epikondylit, eller tennisarm som det ocksŒ kallas, Šr en
av de Šldsta arbetssjukdomarna bland dem som anses uppkomma pŒ grund av
ensidig belastning. Epikondylit har lŠnge ansetts kunna vara en arbetsrelaterad
sjukdom och har omfattats av lagstiftningen sedan 1945 och tillhšr dem som
brukar kallas fšr klassiska arbetssjukdomar. I fšrarbetena till den Šndring som
gjordes i 1929 Œrs lag om yrkessjukdomar anfšrdes betrŠffande epikondylit att
sjukdomen inte var svŒr att diagnostisera och att det inte heller mštte stšrre
svŒrigheter att i det enskilda fallet hŠrleda Œkomman frŒn ett visst arbete.
Epikondylit ansŒgs dŠrfšr kunna medtas i de fall dŠr det i arbetet ingŒtt ensidiga
eller fšr arbetaren ovanliga ršrelser.66 Tidigt uppkom i praxis en regel som
innebar att om en fšrsŠkrad haft samma arbetsuppgifter mer Šn tvŒ Œr fšre
sjukdomsdebuten sŒ ansŒgs epikondylit inte vara yrkesskada. Man menade
nŠmligen att efter sŒ lŒng tid skulle kroppen ha vant sig vid arbetsršrelserna och
inflammationen kunde dŒ inte ha uppstŒtt p.g.a. arbetet.
Har man funnit att den fšrsŠkrade varit utsatt fšr skadlig inverkan i arbetet
skiljer man pŒ tre olika skadeverkningar. De skadliga faktorerna kan ha orsakat
en sjukdom, de kan ha pŒskyndat ett sjukdomsfšrlopp eller pŒ annat sŠtt
fšrsŠmrat en sjukdom. De tvŒ senare fallen fšrutsŠtter att den fšrsŠkrade har en
icke arbetsbetingad grundsjukdom. Ofta kan grundsjukdomen relateras till
Œldrandet och beror pŒ vad man kallar degenerativa fšrŠndringar. NŠr det gŠllde
belastningssjukdomarna i nacke-skuldra och rygg var det vanligt att det angavs i
TCO:s akter att den fšrsŠkrade hade just degenerativa fšrŠndringar.
I lagkommentaren till LAF och i Riksdagens revisorers rapport angavs att man i
skadefall med degenerativa fšrŠndringar kunde tala om fyra utvecklingsfaser i
lŠkarnas och myndigheternas bedšmningar under arbetsskadefšrsŠkringens tolv
fšrsta Œr:
1. ej skadlig inverkan
2. ej orsakssamband efter samordningstidens slut
3. orsakssamband Šven viss begrŠnsad tid efter samordningstidens slut
4. orsakssamband sŒ lŠnge det utlšsta sjukdomstillstŒndet bestŒr.67
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Prop. 1944:50 s. 27 och 31.
Gršnwall & Hessmark, s. 103 f, Riksdagens revisorer rapport 1988/89:5 s. 77.
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Att dessa skador bedšmdes hŒrdare under den fšrsta utvecklingsfasen kunde ha
samband med att frŒgan om skadlig inverkan avgjordes utan att bedšmningen
tillrŠckligt relaterades till den enskilde individen.68
Under den andra fasen flyttades tyngdpunkten šver pŒ sambandsbedšmningen.
FšrsŠkringsšverdomstolen utgick i hšgre grad frŒn en bedšmning dŠr man tog
hŠnsyn till individen och dennes Óbefintliga skickÓ. Man bedšmde i stšrre
omfattning att den fšrsŠkrade varit utsatt fšr skadlig inverkan men i
sambandsbedšmningen ansŒgs betydligt starkare skŠl tala mot samband
Œtminstone efter samordningstiden. I mŒnga av dessa Šrenden hade
FšrsŠkringsšverdomstolens medicinskt sakkunnige konstaterat att arbetet kunde
ge fšrsŠmring av en i grunden icke arbetsbetingad sjukdom men att fšrsŠmringen
fick anses vara kortvarig. NŒgra egentliga skŠl fšr ett avslag i sambandsfrŒgan
utšver hŠnvisningar i allmŠnhet till vad de sakkunniga uttalat Œberopades sŠllan.69
I dom ref. 84:4 gjorde FšrsŠkringsšverdomstolen bedšmningen att tiden fšr
utlŠkning av en fšrsŠmringsskada i ryggen pŒ grund av degenerativa fšrŠndringar
blev nŒgot lŠngre Šn under normala fšrhŒllanden. Domen kom att innebŠra att
degenerativa fšrŠndringar inte lŠngre sŒgs som en konkurrerande skadeorsak utan
som nŒgot som kunde motivera beslut om lŠngre sambandstider, dvs. den tredje
utvecklingsfasen.70
I en senare dom frŒn FšrsŠkringsšverdomstolen, ref. 87:43, uttalades i frŒga om
sambandstidens lŠngd:
ÓDet framgŒr vidare av utredningen att K hade primŠra, Œldersrelaterade fšrŠndringar i
halsryggen vilka i och fšr sig kan vara en fšrklaring till hennes halsryggsbesvŠr. Enligt
medicinsk expertis kan dock sŒdana degenerativa fšrŠndringar fšreligga utan att ge
besvŠr och det saknas dŠrfšr ofta tillrŠcklig grund fšr att pŒstŒ att besvŠr hos en individ
med Œldersdegenerativa fšrŠndringar efter en viss tidpunkt beror enbart pŒ dessa
fšrŠndringar och inte lŠngre har samband med skadlig inverkan i arbetet. Domstolen
har pŒ grundval av detta synsŠtt och med stšd av bevisregeln i 2 kap 2 ¤ lagen om
arbetsskadefšrsŠkring i ett flertal avgšranden accepterat lŒnga sambandstider. Mot
bakgrund hŠrav och med beaktande av att K:s arbete [glassorterare vid bryggeri, min
anm.] synes ha inneburit en betydande belastning pŒ hennes halsrygg samt pŒ hennes
hšgra arm och axel och att de arbetsutlšsta besvŠren till stor del kvarstŒtt under lŒng
tid finner fšrsŠkringsšverdomstolen att nŒgon tidsbegrŠnsning av orsakssambandet inte
kan gšrasÓ.

I domen Œtergavs utlŒtanden frŒn tre sakkunniga som samtliga ansett att
sambandstiden skulle begrŠnsas till nio mŒnader. Domen bidrog till att samband i
hšgre grad bšrjade godtas sŒ lŠnge en fšrsŠkrads besvŠr kvarstod ofšrŠndrade,
dvs. den fjŠrde utvecklingsfasen.
I lagkommentaren och i Riksdagens revisorers rapport pŒpekades dock att det
var fšr tidigt att sŠga nŒgot mer bestŠmt om denna praxis med fšljande tillŠgg:
ÓDet Šr tŠnkbart att kraven pŒ likformighet kommer att spela en vŠxande roll nŠr det
gŠller domstolarnas benŠgenhet att godkŠnna arbetsskador. Att genomfšra nŒgon
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SOU 1985:54 s. 40.
A.a., s. 40 f.
A.a., s. 41.
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betydande Œtstramning, om en sŒdan skulle švervŠgas, torde dock inte vara mšjligt
utan lagŠndring eller plenidom i FšrsŠkringsšverdomstolen pŒ grundval av nya
medicinska ršn. Forskningen kan Œ andra sidan ocksŒ komma att ŒdagalŠgga allt fler
samband mellan skadliga faktorer i arbetsmiljšn och lŒngvarig ohŠlsa.Ó.71

Till detta kan enbart fogas att den pŒtalade Œtstramningen synes ha kommit till
stŒnd ŠndŒ. Som exempel kan nŠmnas att fšrsŠkringsrŠtternas Šndringsfrekvens i
arbetsskademŒl sjšnk frŒn att ha varit 50,8 % 1988 till 14,3 % 1991.72
8.2

Empiristudien. BegrŠnsningar och urval

I det fšljande beskrivs utvecklingen och tillŠmpningen av
arbetsskadelagstiftningen fšr arbetsrelaterade skador i ršrelseorganen hos
kvinnliga tjŠnstemŠn enligt TCO:s uppdrag. Materialet jag anvŠnt mig av i detta
syfte Šr avslutade akter som finns hos TCO:s Arbetsskadeenhet fram till juni
1996.73 I materialet har jag endast anvŠnt de fall som ršr kvinnlig
kontorspersonal, t.ex. kontorister, sekreterare, assistenter, ritare, bankkassšrskor
och postkassšrskor. NŒgra har haft en annan typ av arbete fšre kontorsarbetet men
det har inte inverkat pŒ urvalet. Som exempel pŒ yrkesgrupper som inte tagits med
kan nŠmnas tandskšterskor, lŠrare, apotekstekniker m.fl. I uppdraget ingick Šven
att gšra en motsvarande undersškning av sjukskšterskor; detta material redovisas
sŠrskilt.
Ett annat urvalskriterium har varit att det i arbetsskadeŠrendet skall ha
fšrekommit ett domstolsavgšrande som gŠllt arbetsskadepršvning. Det betyder
bl.a. att det inte finns med nŒgra domar som enbart avser pršvning enligt 20 kap.
10 a ¤ AFL. Pršvning enligt 20 kap. 10 a ¤ AFL innebŠr att FšrsŠkringskassas
beslut skall Šndras under vissa omstŠndigheter bl.a. om beslutet blivit oriktigt pŒ
grund av att det fattats pŒ uppenbart felaktigt eller ofullstŠndigt underlag, eller om
beslutet har blivit oriktigt pŒ grund av uppenbart felaktig rŠttstillŠmpning eller
annan liknande omstŠndighet. Ytterligare en viktig upplysning Šr att samtliga
domar i materialet gŠllt tillŠmpningen av den Šldre lydelsen av 2 kap. 1 och 2 ¤¤
LAF, dvs. lydelsen fšre 1993.
NŒgon uppdelning i olika typer av arbeten inom de respektive
yrkeskategorierna har inte skett. Materialet har i stŠllet delats upp sŒ att tre typer
av belastningsskador redovisas Œtskilt. Det Šr skador i a) bršstrygg-halsrygg (hals,
nacke och skuldror), b) skador i rygg och c) skador i armar. Fšr bedšmningen av
till vilken sorts skada respektive fall hšr har anvŠnts den bedšmning som
Arbetsskadeenhetens jurister gjort.
NŠr jag gŒtt igenom de olika akterna har jag valt att studera beslut i
fšrsŠkringskassa och de sŠrskilda promemorior som upprŠttas infšr dessa beslut,
inlagor frŒn Arbetsskadeenhetens jurister, speciella lŠkarutlŒtanden och givetvis
domarna. Med speciella lŠkarutlŒtanden (i detta inkluderas Šven utlŒtanden frŒn
sjukgymnast och skyddsingenjšr) Œsyftas utlŒtanden som lŠmnats till
fšrsŠkringskassa och intyg som inhŠmtats av Arbetsskadeenheten, av den
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Gršnwall & Hessmark, s. 106, Riksdagens revisorer, rapport 1988/89:5 s. 78.
SOU 1992:39 s. 67.
Arbetsskadeenheten startade sin verksamhet 1985. Att det finns domar daterade fšre 1985
beror pŒ att Arbetsskadeenheten varit involverad i senare instans.
21

fšrsŠkrade eller av domstolen. Jag har begrŠnsade kunskaper inom det medicinska
omrŒdet. Det innebŠr bl.a. att jag endast noterat vad som uttalats betrŠffande
skadlig inverkan och orsakssamband. Jag har inte granskat journaler. Har
ombudet i inlaga omnŠmnt, eller anges i dom ett uttalande hŠmtat frŒn journal sŒ
har detta noterats. I švrigt kan det i akterna fšrekomma inlagor som den skadade
sjŠlv har skrivit till fšrsŠkringskassa eller domstol, men dessa har jag valt att inte
ta med.
Urvalskriterierna har sŒledes varit: kvinna, kontorspersonal/sjukskšterska,
nŒgon av de nŠmnda skadorna och dom.
MŒlsŠttningen med arbetet har varit att genom analys av domar klargšra hur
arbetsskadelagstiftningen tillŠmpats, dvs. vilka faktorer som Œberopats vid
fŠllande och friande domar och hur domstolarna vŠrderat det fšreliggande
vetenskapliga medicinska underlaget. Anledningen till att TCO šnskade fŒ denna
undersškning gjord var att erfarenheter frŒn verksamheten vid
Arbetsskadeenheten indikerade att arbetsskadelagstiftningen kunde ha tillŠmpats
olika vid olika tidpunkter och i olika geografiska omrŒden i Sverige. Intrycket var
att arbetsskadelagstiftningen inte tillŠmpats konsekvent.
En sammanrŠkning av undersškningsmaterialet utvisar fšljande. Totalt var det
frŒga om 274 akter och 336 domar som behandlade kontorspersonal med skada i
bršstrygg-halsrygg. Kontorspersonal med ryggskada omfattade 26 akter och 29
domar. Kontorspersonal med armskada omfattade 17 akter och 21 domar. Bland
sjukskšterskorna fanns 21 akter och 26 domar som ršrde skada i bršstrygghalsrygg. Sjukskšterskor med ryggskada utgjorde 16 akter och 20 domar.
Sjukskšterskor med armskada till fšljd av annan skadlig inverkan i arbetet fanns
inte i materialet.
SŒledes var det inalles frŒga om 354 akter och 432 domar. Att
domstolspršvningarna Šr fler Šn antalet Šrenden beror pŒ att mŒnga Šrenden
pršvats i flera instanser. Det finns inte nŒgon akt dŠr pršvning skett i fler Šn tvŒ
instanser enligt instansordningen. DŠremot finns det fyra akter dŠr det skett tvŒ
separata pršvningar. Domstol har dŒ i fšrsta omgŒngen funnit att den fšrsŠkrade
varit berŠttigad till ersŠttning enligt LAF, medan den senare pršvningen har gŠllt
om den fšrsŠkrade skulle anses berŠttigad till fortsatt ersŠttning frŒn fšrsŠkringen
eller om man skulle anse att sjukdomen inte lŠngre var arbetsrelaterad. FrŒgan om
arbetsskada fšrelegat har i dessa fall alltsŒ pršvats pŒ nytt.
Innan redogšrelsen fšr de olika grupperna ges en kort beskrivning av hur dessa
domar kan Óse utÓ, sjŠlvfallet finns inte nŒgon given mall.
Ofta ges en kort beskrivning av den fšrsŠkrades arbete. Uppgifterna till denna
beskrivning kan domstolen ha hŠmtat ur fšrsŠkringskassans arbetsplatsutredning,
frŒn lŠkarutlŒtande eller frŒn den fšrsŠkrades inlaga. Ibland har domstolen tagit
upp samtliga lŠkarutlŒtanden, ibland endast vissa och ibland inte nŒgot. DŠremot
Šr det bara i undantagsfall som domstolen direkt Œterger uppgifter ur journaler.
Efter dessa olika redogšrelser redovisas beslutet och dess grunder. Vanligast Šr
att domstolen till stšd fšr domslutet hŠnvisar till utredningen, den medicinska
utredningen eller till nŒgon namngiven lŠkares utlŒtande. NŠr domstolarna pŒ
detta sŠtt generellt hŠnvisar till utredningen utan att fšra en egen diskussion eller
redogšra fšr sina stŠllningstaganden i fšrhŒllande till vad lŠkare uttalat, medfšr
det svŒrigheter att avgšra vad som haft betydelse fšr utgŒngen, speciellt som det i
domskŠlen fšrekommer utlŒtanden av lŠkare som Šr bŒde fšr och emot att
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arbetsskada godkŠnns. Det framstŒr som om domstolarna har šverlŒtit Šven den
juridiska bedšmningen Œt lŠkarna.
8.3

Kontorspersonal med skada i bršstrygg-halsrygg

Det var sŒledes 274 akter och 336 domar som behandlade kontorspersonal med
skada i bršstrygg-halsrygg. Domarna spŠnner frŒn 1982 till 1996. Nedan kommer
olika figurer visas šver utfallet resultatmŠssigt fšr varje Œr. Termen
resultatmŠssigt krŠver en fšrklaring. En dom pŒ ÓavslagÓ vid
arbetsskadepršvningen Šr att betrakta ur den fšrsŠkrades synvinkel. Fšrst och
frŠmst Œterfinns de s.k. ÓklaraÓ avslagen, dvs. nŠr domstolen antingen ansett att
den skadade inte varit utsatt fšr skadlig inverkan i arbetet eller att domstolen
funnit att skadlig inverkan fšrevarit men att det inte fšrelegat nŒgot samband med
aktuell skada. Domar dŠr domstolarna godtagit bŒde skadlig inverkan och
samband men begrŠnsat sambandstidens lŠngd till den s.k. samordningstiden, dvs.
sambandet anses inte vara lŠngre Šn de fšrsta 90 dagarna av sjukperioden vilket
medfšr att det inte utgŒr nŒgon ersŠttning frŒn LAF, har ocksŒ betraktats som
avslag. Till gruppen avslag har Šven hŠnfšrts fall dŒ domstolen inte tillerkŠnt den
fšrsŠkrade ytterligare ersŠttning jŠmfšrt med vad fšrsŠkringskassan gjort, liksom
de fall dŠr domstolen ansett den fšrsŠkrade berŠttigad till ersŠttning men endast
under en sŒ pass begrŠnsad tid att den fšrsŠkrade har šverklagat domen till hšgre
instans.
Har domstolen bifallit den fšrsŠkrades talan om att utfŒ ersŠttning enligt
arbetsskadelagen hŠnfšrs detta till gruppen ÓgodkŠnda domarÓ. €ven fall dŒ
ersŠttning av domstolen begrŠnsats att utgŒ endast under viss tid och saken inte
šverklagats till hšgre instans hŠnfšrs till gruppen godkŠnda domar.
Figurer 1 visar samtliga domar som gŠllt kontorspersonal med skada i
bršstrygg-halsrygg som funnits i materialet under Œren 1982-1996 (1996 omfattar
endast fšrsta halvŒret). Det visar Šven hur det slutliga utfallet blev. Av denna
figur kan man se att ett ÓtrendbrottÓ skett mellan 1989 och 1990. Antalet domar
med ÓavslagÓ Šr nu vŠsentligt fler Šn gruppen ÓgodkŠnda domarÓ.
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Resultatet av domar ršrande kvinnlig kontorspersonal med skada i
bršstrygg-halsrygg 1982-1996. €ven utfallet aktvis redovisas. De fyra akter
dŠr det fšretagits tvŒ separata pršvningar har rŠknats som olika Šrenden. Det
totala antalet Šrenden Šr dŠrfšr 278, antalet domar 336.

8.3.1 Regionala skillnader
I frŒga om regionala skillnader i tillŠmpningen av LAF Šr divergenserna tydligast
om man granskar FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige och Norra Sverige.
Egentligen skulle man kunna sŠga att skillnaderna i den totala bilden i stort sett
kan fšrklaras med en fšrŠndring av dessa domstolars tillŠmpning. Nedan visas i
figurerna 2-5 de tre fšrsŠkringsrŠtternas och FšrsŠkringsšverdomstolens domar.
Ser man enbart till dessa figurer kan man skšnja skillnader i bedšmningarna av
arbetsskadeŠrenden. Det synes ha varit betydligt svŒrare fšr en kontorist att fŒ
sina besvŠr godkŠnda som arbetsskada i FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige
jŠmfšrt med hur det varit i FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige fram till
trendbrottet mellan Œren 1989 och 1990. Trendbrottet suns eljest tydligast i
FšrsŠkringsšverdomstolens domar.
ResultatmŠssigt utvisar figurerna att fram till 1990 fanns regionala skillnader i
fšrsŠkringsrŠtternas tillŠmpning i arbetsskademŒl som ršrt belastningsskador i
nacke-skuldra hos kvinnlig kontorspersonal. Det Šr sŒledes inte en orimlig slutsats
att lika fall har bedšmts olika i de olika domstolarna. Visserligen Šr det fel att
pŒstŒ att det skulle finnas lika fall, men domstolarna har i vart fall inte i sina
resonemang fšr en utomstŒende bedšmare kunnat klarlŠgga vad som konstituerar
de skillnader som ligger till grund fšr de olikartade bedšmningarna.
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Bedšmningen i FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige.
•r 1982-1992, antal 54. (Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag medan streckat
fŠlt visar godkŠnda domar).
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Figur 3.
Bedšmningen i FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige.
•r 1982-1992, antal 52. (Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag medan streckat
fŠlt visar godkŠnda domar).
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Figur 4.
Bedšmningen i FšrsŠkringsrŠtten fšr MellanSverige.
•r 1982-1992, antal 65. (Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag medan streckat
fŠlt visar godkŠnda domar).
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Bedšmningen i FšrsŠkringsšverdomstolen.•r 1986-1993, antal 18.
(Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag medan streckat fŠlt visar godkŠnda
domar).

FrŒn FšrsŠkringsšverdomstolen redovisas 18 domar. I samtliga tolv domar som
avkunnades av FšrsŠkringsšverdomstolen fšre 1990 fann domstolen att den
fšrsŠkrade var berŠttigad till arbetsskadeersŠttning; i samtliga fall fr.o.m. Œr 1990
har domstolen avslagit yrkandet om att utfŒ ersŠttning enligt LAF.
I figurerna 6-7 som utvisar domar frŒn kammarrŠtter och lŠnsrŠtter, har ingen
uppdelning gjorts pŒ olika domstolar. BetrŠffande kammarrŠtterna fanns endast en
godkŠnd dom varfšr tillŠmpningen regionalt sett mŒste sŠgas ha varit enhetlig.
Bland lŠnsrŠtterna fanns visserligen flera godkŠnda domar men antalet domstolar
var stort (20 stycken). Flera lŠnsrŠtter avkunnade endast ett fŒtal domar. Det var
bara i nŒgra fŒ lŠnsrŠtter som ett stšrre antal domar fšrekom. LŠnsrŠtten i
Stockholm, som haft betydligt fler pršvningar Šn de švriga (21 stycken) har bara
godkŠnt ett fall. Bland de fyra lŠnsrŠtter som i materialet gjort sex pršvningar
eller fler fanns bara en dom som inneburit bifall av den fšrsŠkrades talan. De
švriga fyra godkŠnda domarna kommer frŒn lŠnsrŠtter som haft att gšra tre
pršvningar eller fŠrre.
PŒ basis av detta gŒr det knappast att dra slutsatsen att det varit enklare att fŒ
arbetsskada godkŠnd i en viss lŠnsrŠtt jŠmfšrd med en annan.
8.3.2 Skadlig inverkan
Det fšrsta steget i en arbetsskadepršvning Šr att bedšma om den fšrsŠkrade varit
utsatt fšr skadlig inverkan i arbetet. FrŒn praxis kan utlŠsas att domstolarna i
nŒgra fall hŠnvisat till den fšrsŠkrades arbete: vŠxeltelefonist,
skrivmaskinsarbete, dataregistrering, bankkassšrska eller kartritare och att den
fšrsŠkrade varit bunden till telefonen utan mšjlighet till vila. Domstolarna har
Šven hŠnvisat till arbetsplatsen pŒ sŒ sŠtt att man pŒtalat att den varit
oergonomiskt utformad, haft bristande individuell anpassning och Œlderdomlig
utrustning, varit kall och dragig. Fšrutom detta har man hŠnvisat till
arbetsuppgifterna och arbetsstŠllningarna generellt.
Det har sŒledes pŒtalats vissa typer av arbete som utgjort skadlig inverkan i en
del mŒl men nŠr Œter samma typ av arbete pršvats vid andra tillfŠllen har de i
gengŠld inte ansetts utgšra skadlig inverkan.
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Bedšmningen i kammarrŠtter. •r 1992-1996, antal 71.
(Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag medan streckat fŠlt visar godkŠnda
domar).
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Bedšmningen i lŠnsrŠtter. •r 1992-1996, antal 76.
(Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag medan streckat fŠlt visar godkŠnda
domar).
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I de fall dŠr domstolen inte ansett att den fšrsŠkrade varit utsatt fšr skadlig
inverkan har en vanlig formulering varit att den fšrsŠkrades Óarbete inte inneburit
sŒ ensidiga, ovanliga eller ovanligt anstrŠngande ršrelser eller arbetsstŠllningar att
hon dŠrigenom varit utsatt fšr sŒdan skadlig inverkan som avses i lagen om
arbetsskadefšrsŠkringÓ. 74 Det har Šven fšrekommit att domstolarna hŠnvisat till
arbetet som ett vanligt kontoristarbete och i samband med detta gjort olika
uttalanden som t.ex. att Ókontorsarbete Šr alltid i viss mŒn ett sjŠlvstŠndigt arbete
och kan, Šven om arbetsbšrdan Šr stor och pŒfrestande och vissa moment, som i
[N.N:s] fall, Šr monotona eller sker pŒ ackord, anpassas till individens
arbetsfšrmŒga sŒvŠl psykiskt som fysisktÓ.75
Vad som i švrigt angetts som skŠl att inte anse att den fšrsŠkrade varit utsatt fšr
skadlig inverkan har varit att man funnit arbetet varierande, att det varit mšjligt att
vŠxla arbetsstŠllningar, att arbetet inte innehŒllit annat Šn kortvariga moment av
extra belastning, att det inte Šr troligt att den fšrsŠkrade skulle ha arbetat utan
sedvanliga pauser eller mikropauser, att den fšrsŠkrade inte varit bunden till
vŠxeltelefonistarbete kontinuerligt, att arbetspassen inte varit sŠrskilt lŒnga, att
den fšrsŠkrade endast arbetat deltid, att besvŠren debuterade redan efter en relativt
kort tids arbete, att arbetsplatsen anpassats ergonomiskt, att den fšrsŠkrade sjŠlv
fann sin arbetsstŠllning bra, att den fšrsŠkrade omplacerats, att sjukskrivningen
intrŠffade sedan anstŠllningen upphšrt eller att den fšrsŠkrade inte fšrefaller
onormalt belastningskŠnslig samt att Šven faktorer utom arbetet synes ha varit
fšrsŠmringsbetingande.
8.3.3 Orsakssamband
NŠsta steg i bedšmningen om den fšrsŠkrade varit utsatt fšr skadlig inverkan Šr
att avgšra om det fšreligger ett orsakssamband mellan skadlig inverkan och
sjukdom.
Som skŠl fšr samband har domstolarna angett t.ex. att arbetet underhŒllit
besvŠren sedan de en gŒng visat sig, arten och varaktigheten av den skadliga
inverkan eller att det i sjukdomstillstŒndens natur synes vara sŒ att effekterna kan
kvarstŒ under lŒng tid. Man har Šven hŠnvisat till praxis och bevisregeln fšr att
godkŠnna samband. I ett fall har domstol angett som avgšrande uppfattningen hos
de lŠkare som personligen undersškt den fšrsŠkrade, till skillnad frŒn
fšrsŠkringskassans fšrtroendelŠkare som inte fšretagit nŒgon sŒdan undersškning,
fšr att motivera utgŒngen till den fšrsŠkrades fšrdel.76
Som anledning till att orsakssamband inte fšrelegat eller begrŠnsats har
domstolarna uppgett att hŠnsyn tagits till fšljande faktorer; Šndrad diagnos,
degenerativa fšrŠndringar i halsryggraden, att sjukskrivningarna inte varit
omfattande och dessutom haft varierande bakgrund, att lŒng tid fšrflutit mellan
skadlig inverkan och arbetsofšrmŒgan, att den fšrsŠkrade inte hade nŒgon
sjukskrivning fšr besvŠren under de Œr dŒ det mest pŒfrestande arbetet utfšrdes,
att det fšrekommit andra skadeorsaker, att den fšrsŠkrade endast arbetat halvtid,
omfattningen och arten av arbetsuppgifter, att besvŠren varit ofšrŠndrade/škat
74
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T.ex. LR VŠsterbotten 1993-02-02 nr … 522-91. Uttrycket Œterfinns i prop. 1975/76:197 s. 71,
liksom i 6 ¤ YFL och i lag 1929:131 efter Šndring (SFS 1944:226).
LR Stockholm 1992-04-30 nr … 2152-91.
LR VŠsternorrland 1993-06-24 nr … 232-91.
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trots frŒnvaro frŒn arbetet, att den fšrsŠkrade varit besvŠrsfri mellan
sjukskrivningarna, och att arbetsmoment varit tillfŠlligt belastande och pŒgŒtt
under endast en dag och dŠrfšr kunde antas ha gett upphov till i fšrsta hand
švergŒende sjukdomsbesvŠr. 77
I bŒde frŒgan om skadlig inverkan och vid bedšmning av orsakssamband skall
hŠnsyn tas till den enskilde individen, dvs. dennes befintliga skick. I akterna har
ofta pŒpekats att den fšrsŠkrade har degenerativa fšrŠndringar, men det har inte
gŒtt att se om en sŒdan omstŠndighet skulle ha haft nŒgon betydelse fšr utgŒngen
av de pršvade fallen. Endast sŠllan har det fšrekommit att grundsjukdomar,
degenerativa fšrŠndringar eller andra faktorer hŠnfšrliga till den enskilde
individen tagits upp i domstolarnas egna resonemang infšr domslutet. SŒdana
aspekter har dock beršrts i de lŠkarutlŒtanden som Œtergetts i domarna. Det finns
dock domar dŠr man godkŠnt arbetsskada med hŠnvisning till vanskapt arm,
šgonbesvŠr och ringa lŠngd.78
8.3.4 RiksfšrsŠkringsverket och fšrordnande av sakkunniga
Att de lŠgre domstolarna fšrelagt RiksfšrsŠkringsverket att svara har endast
fšrekommit i tvŒ fall i denna skadegrupp. I pršvningar i hšgsta instans skall
RiksfšrsŠkringsverket alltid vara motpart. Verket fŒr Šven i egenskap av
tillsynsmyndighet šverklaga fšrsŠkringskassas och domstols beslut. I endast tre
fall har RiksfšrsŠkringsverket šverklagat fšrsŠkringskassas beslut och
domstolarna har i dessa fall gŒtt pŒ verkets linje och inte godkŠnt arbetsskada.
RiksfšrsŠkringsverket har inte šverklagat nŒgon av de godkŠnda domarna.
Vanligare Šr dŠremot att domstolarna begŠr utlŒtande frŒn sakkunniglŠkare.79
Denna mšjlighet har kommit att utnyttjas i allt mindre utstrŠckning av
domstolarna. Sedan pršvningen av arbetsskademŒlen flyttats šver till de allmŠnna
fšrvaltningsdomstolarna Šr det ovanligt att man hšr sakkunnig.80 Fšre 1990 var
det FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige som, i fšrhŒllande till antalet pršvade fall,
begŠrde in fler sakkunnigutlŒtanden Šn de švriga fšrsŠkringsrŠtterna.
FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige dŠremot lŠt i fšrhŒllande till antalet fall
inhŠmta fŠrre sakkunigutlŒtanden Šn de švriga. Efter vad jag har kallat
trendbrottet har bilden varit den omvŠnda. FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige har
begŠrt allt fŠrre sakkunnigutlŒtanden och FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige
flest, allt sett i fšrhŒllande till antalet pršvade fall. 81 Detta fšrhŒllande skulle
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Det sist sagda har avseende pŒ LR Kristianstad 1994-05-04 nr … 1292-93. Fallet kan beskrivas
som ett i en grŒzon mellan olycksfall och skada till fšljd av annan skadlig inverkan i arbetet.
Av uttalanden i lŠnsrŠtten framgŒr att rŠtten pršvade sjukdomen Šven i fšrhŒllande till skadlig
inverkan.
FRN 1987-05-26 nr 22/86, LR VŠrmland 1995-05-10 nr … 2823-95, LR Kopparberg
1993-05-05 nr … 657-92.
Medicinska sakkunnigutlŒtanden kan domstolarna vŠlja att inhŠmta frŒn lŠkare som
regeringen fšr viss tid fšrordnat att tillhandagŒ domstolarna med utlŒtanden eller frŒn nŒgon
annan lŠkare, 29 ¤ lag (1971:289) om allmŠnna fšrvaltningsdomstolar, 14 ¤ lag (1978:28) om
fšrsŠkringsdomstolar.
Det har fšrekommit i endast 5 % av mŒl som handlagts av kammarrŠtter och lŠnsrŠtter; i
avgšranden frŒn fšrsŠkringsrŠtterna fšrekom det i 21 % av mŒlen fšre 1990 och dŠrefter i
16 %.
FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige har fšre 1990 begŠrt sakkunnigutlŒtanden i 6 akter av 20,
dŠrefter i 2 akter av 34. Motsvarande siffror fšr FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige var fšre
1990; i 5 av 37 akter och dŠrefter i 3 av 15 akter.
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kunna tolkas som att den Norra fšrsŠkringsrŠtten fŒtt sin hŒrdare bedšmningslinje
bekrŠftad och dŠrmed inte funnit behov att hšra sakkuniga, medan den Sšdra
fšrsŠkringsrŠtten, som helt lagt om linje, i stŠllet sškt stšd hos lŠkarkŒren.
8.3.5 DŒligt motiverade domar
…verlag har domarna i denna skadegrupp varit dŒligt motiverade i den meningen
att det inte fšrts nŒgon diskussion frŒn domstolarnas sida. Domstolarna har gjort
generella hŠnvisningar till utredning eller medicinsk utredning, anvŠnt ett
standarduttryck om att man inte funnit arbetet ensidigt, ovanligt eller ovanligt
anstrŠngande, eller sŒ har de inte angett nŒgot skŠl alls fšr sitt domslut.
Visserligen tas i de flesta domskŠl upp olika lŠkarutlŒtanden men nŠr domstolarna
inte lyfter fram vad de funnit avgšrande i dessa och nŠr det funnits utlŒtanden
med olika uppfattning eller nŠr det ur akten framgŒr att domstolarna har haft
tillgŒng till fler utlŒtanden Šn som Œterges, blir det svŒrt att avgšra hur dessa
utlŒtanden vŠrderats. NŠr det fšrhŒller sig pŒ det sŠttet att domstolarna inte
sŠrskilt pekat pŒ det som varit av betydelse, tycks det avgšrande ha varit hur
lŠkarna sammanfattat sina slutsatser i fšrsŠkringsrŠttsliga termer snarare Šn vad
som uttalats i medicinskt hŠnseende. Dessutom tycks det som om domar med
intetsŠgande domskŠl škat med tiden. I jŠmfšrelse med de oftast mycket utfšrliga
domskŠl som prŠglar andra domstolar (HD, AD etc.) Šr det domsmaterial som jag
hŠr gŒtt igenom dŒligt.
Det Šr inte bra ur nŒgon synpunkt att en domstols dom motiveras sŒ svepande
eller knappast alls som hŠr Šr fallet. Det brukar sŠgas att en rŠttssškande alltid bšr
fŒ veta vad som Šr rŠtt och fel, bl.a. fšr att kunna ta stŠllning till om domen skall
šverklagas. Man kan inte utesluta att alltfšr mŒnga skadefall šverklagats dŠrfšr att
domstolarna inte lŠmnat erforderliga besked sŒ att det stŒtt klart om det ens lšnat
sig att šverklaga.
Med tanke pŒ besvŠrsinstitutet Šr det rimligt att anse att domar som innebŠr ett
avslag av en sškandes begŠran skall motiveras bŠttre Šn vad som Šr fallet vid
bifall. Vad gŠller domarna i denna undersškningsgrupp sŒ har fšrhŒllandet snarare
varit det omvŠnda, dvs. godkŠnda domar har motiverats bŠttre Šn domar som
inneburit avslag. Det finns dock undantag. FšrsŠkringsrŠtten fšr Mellan Sverige
var t.ex. fram till ÓtrendbrottetÓ inte lika dŒlig pŒ att motivera sina avslagsdomar
som de švriga fšrsŠkringsrŠtterna. Av mitt material fšljer ocksŒ att lŠnsrŠtterna
tycks vara nŒgot bŠttre pŒ att motivera sina avslagsdomar.
BetrŠffande domar dŠr den fšrsŠkrades talan bifallits kan i fšrhŒllande till vad
som redan sagts noteras att FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige i fŒ fall
motiverade sina bifallsdomar medan FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige i regel
vŠl motiverade sina bifallsdomar. €ven i godkŠnda domar frŒn kammarrŠtter och
lŠnsrŠtter har domstolarna i de flesta fall i sin diskussion lyft fram en anledning
till varfšr talan godkŠnts.
Bristen pŒ argumentering frŒn domstolarnas sida kan Šven tŠnkas ha vidare
konsekvenser betrŠffande rŠttsskyddet. Arbetsskadebegreppet kan i
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arbetsskadefšrsŠkringen uppfattas som en s.k. generalklausul. 82 I praktiken
betyder detta att den nŠrmare preciseringen av begreppet lŠmnats šver till praxis
och dŒ frŠmst FšrsŠkringsšverdomstolen. Eftersom lagen utformats pŒ detta sŠtt
och dŒ det Šven finns uttalanden i fšrarbetena om att man ville att lagen skulle
kunna anpassas till utvecklingen visar detta att lagstiftaren inte šnskade ett statiskt
arbetsskadebegrepp. 83 Men nŠr den rŠttsbildande verksamheten inte bygger pŒ
tydlighet blir fšljden att lagens faktiska innebšrd fšrblir hšljd i dunkel, och att
tillŠmpningen blir ofšrutsŠgbar och mottaglig fšr opinionsyttringar. Eftersom
belastningsskador Šr kontroversiellt Šven inom den medicinska vetenskapen och
det finns olika uppfattningar om olika arbetsmiljšfaktorers inverkan kan
domstolarna alltid vŠlja att inta den stŒndpunkt som passar fšr stunden.
Domstolen hŠnvisar bara till ÓrŠttÓ lŠkarutlŒtande och slipper pŒ sŒ sŠtt inta nŒgra
som helst egna stŒndpunkter.
De fŒordigt motiverade domarna kan mšjligen ocksŒ ha samband med att
fšrvaltningstraditionen Šr en annan Šn den som mšter en rŠttssškande inom ramen
fšr en tvŒpartsprocess i de allmŠnna domstolarna. TankegŒngen Šr dŒ kort och
gott att den som sšker ersŠttning som myndighet har att pršva helt sonika fŒr lŒta
sig nšja med vad myndigheten (šverheten) i sin egen upphšjdhet finner lŠmpligt
inom ramen fšr gŠngse regelsystem.
8.3.6 Tidigare praxis som kŠlla. Fall infšr FšrsŠkringsšverdomstolen
I materialet fanns nŒgra domar vari hŠnvisning gjorts till praxis fšr att antingen
godkŠnna eller inte godkŠnna arbetsskada. Den fšrsta av dessa kommer frŒn 1985
dŠr den domstol med hŠnvisning till praxis inte godkŠnde arbetsskada.84 Mellan
1987 och 1990 Œterkommer sedan nŒgra hŠnvisningar av samma slag dŠr
domstolarna godkŠnt arbetsskada.85 NŠr man efter 1990 har hŠnvisat till praxis
har det varit i kombination med att begŠran om att utfŒ arbetsskadeersŠttning
avslagits.86
Vad Šr det dŒ fšr praxis som Œsyftas? NŒgot refererat rŠttsfall frŒn
FšrsŠkringsšverdomstolen, RegeringsrŠtten eller fšrsŠkringsrŠtterna som ršr
belastningsskada i nacke-skuldra (rygg- eller armskada) i kombination med
kontorsarbete finns inte. FrŒgan Šr dŒ om det ur de domar i materialet som
kommer frŒn FšrsŠkringsšverdomstolen ŠndŒ kan utlŠsas en viss praxis?
Det finns 18 akter med domar frŒn FšrsŠkringsšverdomstolen som gŠller
skadegruppen kontorister med sjukdom i nacke-skuldra. I samtliga tolv mŒl
mellan 1986 och 1989 har arbetsskada godtagits. RiksfšrsŠkringsverket, som
alltid skall vara motpart i hšgsta instans, har i dessa mŒl medgivit bifall i tio. TvŒ
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Det finns flera fšrfattare som vill hŠnfšra arbetsskadelagen till kategorin ramlagar (bl.a. HydŽn
[Ds C 1984:12] och Esping). DŒ det inte finns nŒgra administrativa fšreskrifter som
konkretiserar arbetsskadebegreppet utan det Šr utformat som en regel som medger
rŠttstillŠmparen betydande frihet i bedšmningen av de faktiska fšrhŒllandena anvŠnder jag i
stŠllet begreppet generalklausul. Se Stršmholm s. 226 och 244.
Prop. 1975/76:197 s. 70.
FRN 1985-01-03 nr 604/82.
FRM 1987-09-30 nr 1453/85, FRM 1989-11-21 nr 2009/88, FRM 1990-03-13 nr 967/87.
T.ex. KR Sundsvall 1994-08-25 nr 7952-1993, 1995-03-30 nr 3659-1994, LR VŠsterbotten
1994-03-08 nr … 241-93, LR GŠvleborg 1995-10-06 nr … 772-93.
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godkŠnnanden har skett mot RiksfšrsŠkringsverkets bestridande. 87 Efter 1989 har
FšrsŠkringsšverdomstolen inte bifallit talan i nŒgot av de sex fall som pršvats.
FšrsŠkringsšverdomstolen har i dessa domar, med ett undantag, Œberopat
antingen arbetsuppgifterna generellt, utredningen, medicinska utredningen, en
angiven lŠkares utlŒtande eller vad RiksfšrsŠkringsverket anfšrt fšr att avgšra
fallen. Den enda dom dŠr FšrsŠkringsšverdomstolen i domskŠlen fšrt ett
resonemang infšr sitt stŠllningstagande daterar sig till 1992.88 Det Šr en dom frŒn
FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige som šverklagats. Majoriteten i
FšrsŠkringsšverdomstolen uttalade:
ÓDet kontorsarbete som [N.N.] har haft sedan 1959 har emellertid inte pŒ nŒgot
avgšrande sŠtt skilt sig frŒn sedvanligt fšrekommande sekreteraruppgifter. SŒsom
RiksfšrsŠkringsverket har anfšrt har inte heller framkommit nŒgot som tyder pŒ att
[N.N.] skulle ha varit sŠrskilt kŠnslig fšr Šven lindriga belastningar. Mot bakgrund av
en rad avgšranden i likartade mŒl finner domstolen i likhet med underinstanserna att
det inte Šr sannolikt att [N.N.] varit utsatt fšr skadlig inverkan i arbetet med avseende
pŒ de besvŠr som fšranledde sjukskrivning.Ó

I domen Œtergavs vad RiksfšrsŠkringsverket anfšrt t.ex. att arbetet varit
omvŠxlande och att det inte framgŒtt att den fšrsŠkrade var speciellt kŠnslig ens
fšr lindrig belastning. Det fanns Šven en arbetsbeskrivning frŒn
fšretagshŠlsovŒrden som gav uttryck fšr att man dŠr ansŒg att den fšrsŠkrade varit
utsatt fšr skadlig inverkan. Det Œtergavs tvŒ lŠkarutlŒtanden dŠr det ena angav att
den fšrsŠkrades ensidiga arbete som kontorist/sekreterare sedan 1950 med mycket
stor sannolikhet hade accelererat utvecklingen av den degenerativa Œkomman i
halskotpelaren. I det andra ansŒg lŠkaren sammanfattningsvis att samband fšrelŒg
mellan den fšrsŠkrades arbete och nack-/axelsjukdom.
Efter denna dom i FšrsŠkringsšverdomstolen har det i mŒl frŒn norrlandsdomstolar fšrekommit att man sammanfattat majoritetens beslut i den ovan
angivna domen ungefŠr sŒ hŠr: nŠr det Šr frŒga om sedvanliga kontorsgšromŒl
och det inte fšrelegat nŒgra sŠrskilda omstŠndigheter hŠnfšrliga till
utformningen av arbetsplatsen eller den enskildes konstitution utgšr arbetsuppgifterna inte skadlig inverkan.89 I en av dessa domar har sagts att skadlig
inverkan med avseende pŒ nacke och axelbesvŠr i arbete som kontorist godtagits i
praxis endast dŒ det varit frŒga om extrema arbetsfšrhŒllanden eller speciella
egenskaper hos vederbšrande kontorist. 90
Den praxis som skulle kunna utlŠsas av detta Šr att FšrsŠkringsšverdomstolen
fram till och med 1989 var generšs med att godkŠnna dessa arbetsskador. Detta
stŠmmer Šven šverens med den fjŠrde utvecklingsfasen av arbetsskadefšrsŠkringens tillŠmpning, dvs. att skadlig inverkan och orsakssamband godtas sŒ
lŠnge det utlšsta sjukdomstillstŒndet bestŒr.91 DŠrefter skedde det tidigare
omtalade trendbrottet. Praxis sedan dess kan sammanfattas pŒ sŠtt som ovan;
87
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F…D 1988-11-29 nr 256/86:12, 1988-12-29 nr 2046/84:12.
F…D 1992-12-22 nr 571/91:10 (med tvŒ skiljaktiga ledamšter).
T.ex. KR Sundsvall 1993-12-06 nr 6515-1992, 1994-02-07 nr 3791-1993, 1995-03-30
nr 3659-1994.
LR VŠsterbotten 1994-03-08 nr … 241-93.
Gršnwall & Hessmark, s. 103 f, Riksdagens revisorers rapport 1988/89:5 s. 77.
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arbetsskada godkŠnns inte i ett ordinŠrt kontorsarbete om inte den fšrsŠkrade
genom nŒgon speciell egenskap varit mer utsatt Šn normalt. Dessutom har
lagstiftningen betrŠffande arbetsskador till fšljd av annan skadlig inverkan skŠrpts
1993, men nŒgon studie av hur tillŠmpningen ser ut enligt den nya lydelsen har
inte fšretagits i detta arbete.
8.4

Kontorspersonal med ryggskada

I TCO:s aktmaterial Œterfinns 26 stycken akter som beršr kontorspersonal med
ryggskada beroende pŒ annan skadlig inverkan i arbetet Šn olycksfall (figur 8). De
motsvarar sammanlagt 29 domar. Materialet Šr fšr litet fšr att det skall vara
mšjligt att dra mer lŒngtgŒende slutsatser om skillnader i bedšmningarna hos de
olika domstolarna. I och med att talan endast avslagits i en dom fšre 1990, och
samtliga domar sedan dess inneburit avslag efter den fšrsŠkrades begŠran om
ersŠttning eller ytterligare ersŠttning kan det trendbrott som kunde iakttas
betrŠffande tillŠmpningen av skador i bršstrygg-halsrygg Šven bekrŠftas fšr
ryggskador hos kontorspersonal (se figur 8).
Det finns inte nŒgon pršvning frŒn hšgsta instans i denna skadegrupp.
RiksfšrsŠkringsverket har i ett fall šverklagat fšrsŠkringskassas beslut att medge
ersŠttning enligt LAF.
Det har hŠr varit lŠttare att urskilja vad som av den fšrsŠkrade Œberopats som
skadlig inverkan. Det har ofta varit frŒga om stillasittande arbete, i nŒgra fall i
kombination med ett tidigare arbete som dŒ inte varit av kontorstyp eller i
kombination med individuella faktorer. Det har Šven Œberopats faktorer som hšr
till den ergonomiska utformningen av arbetsplatsen.
Att domstolarna allt mer sŠllan hšr medicinskt sakkunniga i Šrenden ršrande
belastningsskador hos kontorspersonal gŠller Šven fšr ryggskadorna. Under
perioden 1988-1991 inhŠmtades sex sakkunnigutlŒtanden bland 14 pršvningar.
DŠrefter har 15 domar avgjorts utan att nŒgot sakkunnigutlŒtande begŠrts.
Vad gŠller domstolarnas motiveringar kan endast sŠgas att de genomgŒende Šr
dŒliga. Detta betyder, liksom tidigare, att domstolarna inte redovisat det
resonemang man fšrt kring vad det Šr i utredningen som gjort att man valt den
utgŒng mŒlet fŒtt. HŠnvisning till praxis har Šven hŠr gjorts pŒ sŒ sŠtt att om det
inte fšrelegat nŒgra sŠrskilda omstŠndigheter hŠnfšrliga till arbetsplatsens
utformning eller den enskildes konstitution sŒ har sedvanliga kontorsgšromŒl inte
ansetts utgšra skadlig inverkan.92

92

LR VŠsterbotten 1994-10-19 nr … 1129-93.
33

5

antal
domar pŒ avslag

4

godkŠnda domar

3
2
1
0
88

89

Figur 8.

8.5

90

91

92

93

94

95

96

Œr

Bedšmningen av ryggskador hos kontorspersonal. •r 1988-1996, antal 29.

Kontorspersonal med armskada

17 akter med 21 domar beršr kvinnlig kontorspersonal med armskada. Dessa
domar kommer frŒn 1983-1994 (Figur 9). I 14 av dessa 17 akter har epikondylit
varit sjukskrivningsdiagnos. Fšr att kortfattat Œterge vad som angetts som skadlig
inverkan kan nŠmnas pŠrmhantering och/eller hand- eller maskinskrivning. NŒgon
av dessa eller bŒda faktorerna har angetts som skadlig inverkan i 15 av de 17
akterna. Endast fšr en telefonist och en dataregistrerare har dessa moment inte
ingŒtt i arbetet.
Figur 9 visar att dessa domar utfallit mer brokig Šn fšr de švriga skadorna.
Epikondylit tillhšr ocksŒ de s.k. klassiska arbetssjukdomarna som omfattats av
lagstiftningen sedan 1945.
Det finns tvŒ fall pršvade i FšrsŠkringsšverdomstolen, bŒda har inneburit att
den fšrsŠkrade fŒtt sina besvŠr godkŠnda som arbetsskada. I en av akterna fanns
ett utlŒtande frŒn fšrsŠkringskassans fšrtroendelŠkare som uttalade att fallet (2025 Œrs enformigt arbete och en akut epikondylit som švergŒtt till att bli kronisk)
skulle kunna bli ett prejudikat. UtlŒtandet togs inte upp i domen men
FšrsŠkringsšverdomstolen fann den fšrsŠkrade vara berŠttigad till ersŠttning
enligt LAF och angav att man beaktat det utlŒtande som RiksfšrsŠkringsverkets
rŒdgivande lŠkare lŠmnat. Denne lŠkare, som var professor, hade uttalat att
kontoristarbete av den typ som var under pršvning vŠl kunde ge upphov till
epikondylit, i synnerhet om arbetet utfšrts pŒ samma sŠtt i ett flertal Œr dŒ
muskulatur och senor kunde bli mer kŠnsliga fšr yttre belastande pŒverkan. I den
typ av kontoristarbete som var aktuellt ingick mycket hand- och maskinskrivning.93
I švrigt har skadlig inverkan betrŠffande epikondylit angetts bero pŒ dels ett
omfattande sorteringsarbete, dels en oriktigt utformad arbetsplats.94
I samtliga domar dŠr talan inte bifallits har detta berott pŒ att domstolarna inte
funnit att den fšrsŠkrade varit utsatt fšr skadlig inverkan.
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F…D 1985-07-02 nr 1864/83:12.
FRN 1992-02-04 nr 289/90, 50 % av arbetstiden under 8 mŒnader per Œr Šgnades Œt att sortera
in 100-200 blad i nŠstan 700 pŠrmar, LR VŠsterbotten 1993-02-02 nr … 522-91.
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Bedšmningen av armskada hos kontorspersonal. •r 1983-1994, antal 21.
(Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag, medan streckat fŠlt visar godkŠnda
domar).

8.6

Sjukskšterskor med skada i bršstrygg-halsrygg

Det finns 21 akter med 26 domar som beršr sjukskšterskor med belastningsskada
i nacke-skuldra. (Figur 10). Liksom i frŒga om kontorsarbete har det varit frŒga
om olika typer av sjukskšterskearbeten. Som exempel kan nŠmnas skšterskor pŒ
distriktslŠkarmottagning, inom lŒngvŒrden, de som arbetat vid operationer,
ršntgenskšterskor, sjukskšterskor vid lŠttvŒrdsavdelning, m.m. Det finns
gemensamma drag vad betrŠffar skadlig inverkan. I samtliga fall har angetts
antingen lyft eller olŠmplig arbetsstŠllning eller bŒda delar. I nŒgra akter har man
dessutom pŒtalat att ett enstaka patientlyft utgjort skadlig inverkan.
I figur 10 kan man se att det endast finns tre godkŠnda domar, samtliga Šr frŒn
FšrsŠkringsrŠtten fšr Sšdra Sverige. En av de godkŠnda domarna šverklagades av
RiksfšrsŠkringsverket och Šndrades av FšrsŠkringsšverdomstolen, vilket innebŠr
att det i slutŠndan endast var tvŒ akter dŠr arbetsskada slutligt godkŠnts av
domstol. Eftersom det i detta material finns fŒ domar avkunnade fšre 1990 Šr det
svŒrt att sŠga om bedšmningen av belastningsskador bland sjukskšterskor har
fšljt samma utveckling som hos kontorspersonal. Den mšjligheten finns med i
bilden att sjukskšterskorna alltid har haft svŒrare att fŒ dessa skador godkŠnda
som arbetsskada.
I tvŒ av de tre godkŠnda domarna har den fšrsŠkrade arbetat som operationsskšterska. €ndŒ var det bara en av de tvŒ operationsskšterskorna som fick skadan
slutligt godkŠnd som arbetsskada eftersom FšrsŠkringsšverdomstolen Šndrade
underinstansens dom i det andra fallet. RiksfšrsŠkringsverkets rŒdgivande lŠkare
uttalade bl.a. att utredningen inte tydde pŒ att arbetet ur ortopediska synpunkter
skulle vara ovanligt, ovanligt anstrŠngande eller ensidigt pŒ sŒ sŠtt att skada skulle
uppstŒ till fšljd av arbetet.
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Bedšmningen av sjukskšterskor med skada i bršstrygg-halsrygg.
•r 1987-1995, antal 26. (Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag, medan streckat
fŠlt visar godkŠnda domar).

Med hŠnvisning till den medicinska utredningen och vad som upplysts om den
fšrsŠkrades arbetsfšrhŒllanden fann FšrsŠkrings-šverdomstolen att arbetsskada
inte fšrelŒg.95 I det fall dŠr godkŠnd arbetsskada vann laga fann domstolen p.g.a.
Óde samstŠmmiga bedšmningarna av de i mŒlet inblandade lŠkarnaÓ att den
fšrsŠkrade varit utsatt fšr skadlig inverkan.96
Liksom fšrhŒllandet Šr betrŠffande kontorister Šr domarna knapphŠndigt
motiverade.
8.7

Sjukskšterskor med ryggskada

Gruppen sjukskšterskor med ryggskada omfattade 16 akter och 20 domar. (Figur
11). Sjukskrivningsdiagnoserna har varit de ordinŠra fšr ryggbesvŠr; lumbago,
lumbago-ischias och enstaka diskbrŒck. Med tvŒ undantag har skadlig inverkan
angetts som bl.a. tunga lyft eller ett speciellt lyft. De tvŒ undantagen gŠller tvŒ
barnmorskor dŠr det var arbetsstŠllningar som pŒtalades som skadliga.
Som framgŒr av figur 11 fanns fyra godkŠnda domar. RiksfšrsŠkringsverket
šverklagade emellertid den godkŠnda domen frŒn 1992. KammarrŠtten bifšll
RiksfšrsŠkringsverkets talan. Den slutliga domen blev sŒledes att arbetsskada inte
godkŠndes dŒ kammarrŠtten inte ansŒg att hon varit utsatt fšr skadlig inverkan i
sitt arbete som barnmorska.97 Det finns sŒledes inte nŒgot slutligt godkŠnt
skadefall efter 1989 bland dessa akter.
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F…D 1990-10-08 nr 272/88:1.
FRS 1987-12-11 nr 114/86.
KR Sundsvall 1993-12-22 nr 6730-1992. Den fšrsŠkrade hade en godkŠnd yrkesskada 1974 i
samband med halkolycka. LŠnsrŠtten i Norrbotten (1992-09-10 nr … 471-91) fann att den
fšrsŠkrade uppenbarligen varit utsatt fšr skadlig inverkan i arbetet och angav visandedagen till
dagen fšr halkolyckan, dvs. 1974. RiksfšrsŠkringsverket pŒpekade att skada som visat sig fšre
den 1 juli 1977 skulle bedšmas enligt YFL, och med avseende pŒ de ryggbesvŠr som visat sig
efter detta datum hade hon inte varit utsatt fšr skadlig inverkan.
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Bedšmningen av sjukskšterskor med ryggskada. •r 1985-1995, antal 20.
(Mšrkt fŠlt visar domar pŒ avslag, medan streckat fŠlt visar godkŠnda
domar)

I en dom dŠr den fšrsŠkrade fšrst arbetat som underskšterska i sex Œr,
sjukskšterska i sju Œr och sedan en kort period som sjukskšterska/avdelningsfšrestŒndare, allt inom lŒngvŒrden, uttalade domstolen att arbete som
underskšterska otvivelaktigt inneburit skadlig inverkan, men att inverkan upphšrt
sedan den fšrsŠkrade švergŒtt till arbete som sjukskšterska. 98
Det skulle fšr švrigt vara intressant att fŒ klarhet i om detta uttalande bara var
en tillfŠllighet eller om det Šr en vanlig instŠllning hos de rŠttstillŠmpande
myndigheterna. Om de som har att bedšma dessa skador har en fšrestŠllning om
en strikt arbetsfšrdelning, dŠr det finns en kategori arbetstagare (underskšterskor)
som utfšr det tunga arbetet och en annan kategori (sjukskšterskor) som i gengŠld
befrias frŒn tyngre sysslor, skulle detta kunna vara en fšrklaring till varfšr
sjukskšterskor har svŒrt att fŒ sina skador godkŠnda som arbetsskador.
Vid jŠmfšrelse med den fšregŒende skadegruppen, sjukskšterskor med
belastningsskador i nacke och axlar, synes det ŠndŒ vara vanligare att domstolarna
nŠr det gŠller ryggskador godtagit att den skadade varit utsatt fšr skadlig inverkan
Šven om arbetsskada slutligt inte godkŠnts.
8.8

Hur domstolarna har vŠrderat det vetenskapliga underlaget

PŒ frŒgan hur domstolarna har vŠrderat det vetenskapliga underlaget har jag inte
funnit nŒgot svar. Framfšr allt har det berott pŒ svŒrigheterna att hitta en metod
fšr att lšsa uppgiften. Jag skall fšrsška beskriva problemen.
Varfšr tar domstolarna t.ex. inte med alla lŠkarutlŒtanden som finns, och vilka
Šr det som tas med? Om det i domskŠlen finns flera lŠkarutlŒtanden, dŠr det
framkommer motsatta stŒndpunkter och domstolen inte lyfter fram vad som varit
avgšrande fšr domslutet, hur utlŠser man dŒ hur domstolen vŠrderat utlŒtandena?
Dessa frŒgor skulle kunna besvaras pŒ sŒ sŠtt att man undersšker vem som intagit
viss stŒndpunkt och utifrŒn det ser hur domstolarna bedšmt det hela. Det skulle dŒ
bli en undersškning som i princip gick ut pŒ att utlŒtanden rangordnades allt efter
den intygsskrivande lŠkarens titel eller befattning. Jag har pŒ denna grund fšrsškt
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FRM 1991-09-02 nr 3776/89.
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gšra en utvŠrdering av hur fšrhŒllandet ter sig inom den stšrsta skadegruppen,
kontorister med skada i nacke-skuldra.
Vad gŠller de fall dŠr domstolarna sjŠlva inhŠmtat s.k. sakkunnigutlŒtanden sŒ
fšljs i regel den sakkunniges bedšmning. Det finns nŒgra undantag frŒn
fšrsŠkringsrŠtt och FšrsŠkringsšverdomstol. FšrsŠkringsrŠtten fšr Norra Sverige
begrŠnsade i en dom frŒn 1985 sambandstidens lŠngd trots att sakkunnig lŠkare
fšresprŒkat fortsatt samband. 99 I nŒgra senare domar har domstolarna tvŠrtom
bedšmt fortsatt orsakssamband fšreligga medan den sakkunnige lŠkaren haft en
annan uppfattning.100
Vad gŠller intyg frŒn andra lŠkare med speciell titel eller befattning har jag
granskat hur domstolarna bedšmt utlŒtande frŒn lŠkare som varit professor,
docent, medicine doktor, šverlŠkare, tillfšrordnad šverlŠkare och bitrŠdande
šverlŠkare. Jag har inte kunnat urskilja nŒgot mšnster i domstolarnas
bedšmningar av dessa utlŒtanden. FšrhŒllandena har t.ex. hos fšrsŠkringsrŠtterna
inte varit jŠmfšrbara. I de mŒl dŠr det pŒ nŒgot sŠtt uttalats att talan om
arbetsskada bšr godkŠnnas tycks utlŒtande frŒn lŠkare med sŒdan titel eller
befattning inte ha haft nŒgot nŠmnvŠrt inflytande šver domstolarnas beslut efter
1990. Ett Šr dock sŠkert och det Šr att domstolarna inte finner den fšrsŠkrade
berŠttigad till arbetsskadeersŠttning om en lŠkare med ovan angiven titel eller
befattning uttalat att den sškande inte Šr berŠttigad till ersŠttning.
Det finns ocksŒ tolkningssvŒrigheter som ršr frŒgan hur de medicinskt kunniga
uttrycker uppfattningar betrŠffande skadlig inverkan och orsakssamband. I lagen
som den sŒg ut fšre Šndringarna 1993 angavs t.ex. inte nŒgot beviskrav fšr
skadlig inverkan. I litteraturen uttalades dock att beviskravet var att den skadliga
faktorn skulle motsvara kriteriet Ósannolikt.. 101 Men hur relaterar man t.ex.
sannolikt till uttryck som ÓmšjligenÓ, ÓtroligenÓ, Óinte kan uteslutasÓ? I SOU
1992:39 sŠgs exempelvis att uttrycket Óinte kan uteslutasÓ inte kan anvŠndas fšr
att i vart fall beskriva det beviskrav som infšrdes, nŠmligen Óhšg grad av
sannolikhetÓ.102
FrŒgestŠllningarna ovan kan kanske ocksŒ illustrera en annan sida av
problemet; nŠmligen hur man som lekman bedšmer de medicinska utlŒtandena.
Jag har nŠmligen utgŒtt frŒn vad de medicinskt kunniga sagt dŒ de slutligen
uttryckt sin Œsikt betrŠffande skadlig inverkan och samband. Jag har sŒledes inte
gjort nŒgon bedšmning av det medicinska innehŒllet i de olika utlŒtandena,
framfšrallt beroende pŒ att jag inte ansett mig ha den kompetensen. Variationen i
lŠkarutlŒtandena Šr dessutom pŒtaglig; och detta gŠller bŒde utlŒtandets
omfattning och innehŒll. I propositionen till LAF uttalades, dels att den
medicinska expertisen skall bitrŠda utredningen vid arbetsskadefall, dels att det
finns skillnader mellan den fšrsŠkringsmŠssiga och den rent medicinskt
vetenskapliga bedšmningen av arbetsskadeŠrendena.103 DŒ de medicinska
utlŒtandena i mŒnga fall har haft en avgšrande inverkan pŒ utgŒngen av
domstolspršvningen, utan att sŒ mycket mer dŠrutšver sagts av domstolen, Šr det
99 FRN 1985-01-03 nr 604/82.
100 F…D 1986-03-04 nr 2699/83:9,

1987-07-28 nr 1148/82:14, 1988-12-29 nr 2046/84:12,

FRN 1987-11-06 nr 666/85.
101 Gršnwall & Hessmark, s.91.
102 SOU 1992:39 s. 98.
103 Prop. 1975/76:197 s. 72 f.
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märkligt att de högsta instanserna inte tagit tillfället i akt att klarlägga vilka krav
man ställt på hur sakkunnigutlåtanden skall utformas och vad de bör innehålla.

9.

Slutsatser

Det undersökta materialet visar att den tillämpning av arbetsskadeförsäkringen
som vuxit fram under slutet av 1980-talet och som visade sig vara utomordentligt
generös gentemot den sökande möttes av ett ”trendbrott” 1989-90, dvs. innan
lagen 1993 fick en i samma riktning skärpt lydelse.
Det har också framkommit att det i vart fall tidigare funnits påtagliga skillnader
i tillämpningen mellan olika domstolar i landet. Detta förhållande är märkligt
eftersom Riksförsäkringsverket haft i särskild uppgift att bevaka att praxis hållit
jämna steg i hela landet. Till denna praxisojämnhet får också den högsta
rättsvårdande instansen - Försäkringsöverdomstolen - anses ha bidragit genom att
underlåta att i entydiga och ovedersägliga domskäl klargöra grunderna för
bifall/avslag i arbetsskademål. Att man inte gjort detta är säkerligen den rimliga
förklaringen till varför särskilt Norra respektive Södra Försäkringsrätterna
behandlade till synes lika mål så olika under en viss period.
Att det tidigare funnits regionala skillnader i tillämpningen är förvånande. Att
tillämpningen kom att ändras i och med Riksdagens revisorers rapport är något
mindre förvånande. Kritiken var dräpande och framför allt var försäkringens
ekonomi körd i botten. Det var arbetsskadefondens ekonomiska ställning och inte
någon plenidom eller forskningsresultat som gjorde att tillämpningen ändrades.
Utformningen av arbetsskadebegreppet förutsätter att den rättsbildande
verksamheten är tydlig. Men när Försäkringsöverdomstolen som högsta
rättsvårdande myndighet inte lyckats precisera arbetsskadebegreppet blir
tillämpningen oförutsägbar och mottaglig för opinionsyttringar.
Det finns avslutningsvis skäl att framhålla att det vore intressant att undersöka
om de resultat som utvunnits genom denna studie har sin motsvarighet i en
liknande utveckling inom exempelvis LO:s arbetargrupper. Det har av olika skäl
inte funnits möjlighet att inom ramen för denna studie göra en sådan undersökning. Hur har män med belastningsskador behandlats i arbetsskadeprövningen? En sådan studie skulle kanske ha något att säga om huruvida
belastningsskadade kvinnor på ett kontor eller i vården behandlats annorlunda
jämfört med män.
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10.

Sammanfattning

Sundström M. ”Arbetsskadeförsäkringen - bedömningen i domstol av belastningsskador hos kontorister och sjuksköterskor”. Arbete och Hälsa, 1997;17.
Denna rapport ger en beskrivning av arbetsskadeförsäkringslagen (1976:380) och
hur domstolarna tillämpat lagen på kvinnliga kontorister och sjuksköterskor med
belastningsskador. Studien över tillämpningen gäller lagens lydelse före 1993.
Resultatet visar att lagen tillämpats olika vid olika domstolar. Riksförsäkringsverket har således försummat sin skyldighet som tillsynsmyndighet att se till att
lagen tillämpas enhetligt. Dessutom visas att tillämpningen av lagen skärptes
redan 1990, åtminstone vad gäller bedömningen av belastningsskador hos
kontorister och sjuksköterskor. Det var inte förrän 1993 som lagen fick en i
samma riktning skärpt lydelse. Att tillämpningen stramades upp 1990 får
antagligen tillskrivas den ekonomiska kris som drabbat arbetsskadeförsäkringen.
En annan iakttagelse är att domstolsmaterialet är på det hela taget bristfälligt. Det
är sällan det framkommer i domskälen på vilka konkreta grunder domslutet vilar.

11.

English summary

Sundström M. ”The Workmen’s compensation scheme - application to female
clerks and nurses in the case of workrelated musculoskeletal disorders”. Arbete
och Hälsa 1997;17.
The report presents a careful examination of the way in which the workmen’s
compensation insurance scheme has been applied to female clerks and nurses in
the case of work-related musculoskeletal disorders. The purpose of the
investigation has been to analyze court practice in relation to the application of
the workmens’s compensation scheme. The scheme has been applied differently
at different times and in different regions of Sweden. The investigation also
shows that the National Insurance Agency has neglected the supervision of the
compensation insurance scheme in order to ensure that the scheme is applied
consistently all over the country. The study shows that the application of this
scheme changed already in 1990, at least as regards female clerks suffering from
work-related musculoskeletal disorders, before a stricter wording of the work
injury concept was implemented in 1993. The reason for this change must be
assumed to be related to the devastating economic situation of the Work Injury
Fund. Another important point uncovered by the study is the absence of specified
reasons for the granting or denial of compensation in the cases of work injuries
tried in the administrative courts.
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