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Cirkulärreferat 8–2010 
 
Fråga om ersättning för inkomstförlust till en skadelidande som skadade sig allvarligt 
som 9-åring (s.k. barnskada). 
 
En 9-årig pojke skadade sig allvarligt vid en trafikolycka i augusti 1994. Han ådrog sig en 
traumatisk hjärnskada med epilepsi och synnedsättning. Det har ansetts att hans inkomstförlus-
ter bör beräknas utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) uppgifter om medianlön för den hel-
tidsarbetande befolkningen på arbetsmarknaden, dvs. den inkluderar både de som endast har 
gymnasial utbildning och de som har eftergymnasial utbildning. SCB:s statistik avser median-
lönen för 2008. Det har vidare ansetts att ersättning för inkomstförlust bör beräknas utifrån en 
s.k. trappstegsmodell. Eftersom statistik inte finns tillgänglig för åren före 2008 har det ansetts 
att löneökningen inom respektive åldersgrupp bör motsvara tre procent per år. Samma löneök-
ning har ansetts tillämplig för åren efter 2008. 
 
 I ett yttrande den 8 april 2010 anförde nämnden bl.a. följande. 
 
”DS har uppfattningen att han skulle ha studerat på högskola och utbildat sig till civilingenjör 
om han inte hade skadats i trafikolyckan.  
 
Bolaget har uppfattningen att det inte går att fastställa vilket yrke och vilken inkomst DS skulle 
ha haft om han inte hade skadats i trafikolyckan. Bolaget har föreslagit att inkomstunderlagen 
skäligen bör beräknas till 210 000 kr för 2007, 220 000 kr för 2008 och 230 000 kr för 2009. 
Bolaget har vidare föreslagit att inkomstunderlagen bör beräknas till 274 500 kr per år för 
2010-2014 och till 290 360 kr för 2015, vilket enligt Personskadekommitténs Cirkulär 4/09 
svarar mot 2008 års medianlön för den heltidsarbetande befolkningen på arbetsmarknaden, dvs. 
den inkluderar både de som endast har gymnasial utbildning och de som har eftergymnasial 
utbildning.  
 
Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. När trafikolyckan inträffade var DS nio år och 
gick i tredje klass. Ett år efter olyckan fortsatte han sin skolgång. På grund av besvären efter 
olyckan gick han om nionde klass. Därefter gick han en fyraårig gymnasieutbildning på Riks-
gymnasiet i Kristianstad. Från och med juni 2006 och till och med maj 2010 är han beviljad hel 
aktivitetsersättning (tidigare helt sjukbidrag). 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Enligt 5 kap 1 § andra stycket skadeståndslagen motsvarar ersättning för inkomstförlust skill-
naden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han inte hade 
skadats, och den som han trots skadan har eller borde ha uppnått. 
 
DS skadade sig allvarligt i en trafikolycka när han var endast nio år. Nämnden anser därför inte 
att man kan utgå från att han skulle ha studerat på högskola och utbilda sig till civilingenjör om 
han inte hade skadats i trafikolyckan. När ett barn har skadats allvarligt är det inte möjligt att 
avgöra vilken utbildning eller vilket yrke det skulle kunna ha om det inte hade skadats. Enligt 
nämndens mening är det i sådana fall rimligt att utgå från att barnet, om det inte hade skadats, 
skulle kunna ha en arbetsinkomst som svarar mot medianlönen för den heltidsarbetande befolk-



T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N    

ningen på arbetsmarknaden, dvs. den inkluderar både de som endast har gymnasial utbildning 
och de som har eftergymnasial utbildning. Ersättning för inkomstförlust bör beräknas utifrån en 
s.k. trappstegsmodell med intervallerna 19-20 år, 21-24 år, 25-29 år och från och med 30 år. 
 
Nämnden anser således att DS:s inkomstförluster bör beräknas utifrån Statistiska Centralbyråns 
(SCB) uppgifter om 2008 års medianlön för den heltidsarbetande befolkningen på arbetsmark-
naden. För 2008 var medianlönen 246 440 kr för åldersgruppen 21-24 år, 274 500 kr för ålders-
gruppen 25-29 år och 290 360 kr för åldersgruppen 30 år. När det gäller åren såväl före som 
efter 2008 anser nämnden att löneökningen inom respektive åldersgrupp bör motsvara tre pro-
cent per år.  
 
För perioden den 1 juni – 31 december 2007 samt för 2008 och 2009 då DS fyllde 22, 23 re-
spektive 24 år bör hans inkomstunderlag beräknas enligt följande, vilket motsvarar en löneök-
ning om cirka tre procent per år. 
 
239 300 kr per år för perioden den 1 juni – 31 december 2007,  
246 440 kr för 2008, och  
253 900 kr för 2009.  
 
DS:s framtida inkomstunderlag bör beräknas enligt följande. För 2010 då han fyller 25 år bör 
inkomstunderlaget beräknas till 291 217 kr (274 500 kr + 3 % + 3 % = 291 217) och för 2015 
då han fyller 30 år bör inkomstunderlaget beräknas till 308 000 kr i 2010 års värde (290 360 kr 
+ 3 % + 3 % = 308 000 kr). 
 
När det gäller samordningen anser nämnden att den av Försäkringskassan faktiskt utbetalda 
aktivitetsersättningen bör samordnas för perioden den 1 juni – 31 december 2007 samt för 2008 
och 2009. För 2010 bör samordning ske med 95 400 kr, vilket för 2010 motsvarar en 29-årings 
aktivitetsersättning. För 2015 bör samordning ske med 101 760 kr, vilket för 2010 motsvarar 
hel sjukersättning i form av garantiersättning.  
 
DS bör således få ersättning för inkomstförlust enligt följande (kalkyl bifogas).  
 
  89 100 kr för perioden den 1 juni 2007 – 31 december 2007, 
156 800 kr för 2008, 
159 800 kr för 2009, 
195 900 kr per år för 2010-2014, och 
206 300 kr per år från och med den 1 januari 2015 och till dess att DS fyller 65 år. 
 
De löpande ersättningarna för inkomstförlust bör värdesäkras som om de hade fastställts i 2010 
års värde.” 
 
 
(dnr 403-2010) 
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Bilaga 
 
Inkomstförlustkalkyl: 
 
1 juni 2007 – 31 december 2007 (22 år) 
 
Inkomstunderlag   139 600 kr (utifrån årsinkomst 239 300 kr) 
- Aktivitetsersättning (faktisk)     50 540 kr (utifrån helår 86 640 kr) 
     89 100 kr 
 
2008 (23 år) 
 
Inkomstunderlag SCB-statistik 246 440 kr 
- Aktivitetsersättning (faktisk)   89 691 kr 
   156 800 kr 
 
2009 (24 år) 
 
Inkomstunderlag  253 900 kr 
- Aktivitetsersättning (faktisk)   94 164 kr 
   159 800 kr 
 
2010-2014 (25-29 år) 
 
Inkomstunderlag  291 217 kr 
- Aktivitetsersättning (beräknad)   95 400 kr  
   195 900 kr 
 
Fr.o.m. 2015 (30 år) 
 
Inkomstunderlag  308 000 kr 
- Sjukersättning (beräknad) 101 760 kr  
   206 300 kr 
 
 
(dnr 403-2010) 
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