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Referat 7-2021 
 
Fråga om ersättning för inkomstförlust till en person som skadade sig som barn och som 
därefter avbröt sina gymnasiestudier och började arbeta som vårdbiträde 
 
För en person som skadade sig vid 14 års ålder har inkomsten som oskadad bedömts 
motsvara medianlönen för hela den heltidsarbetande befolkningen eftersom det inte kommit 
fram några sådana särskilda omständigheter som ger anledning att välja medianlönen för 
personer med en viss utbildningsbakgrund.  
 
I ett yttrande den 14 januari 2021 gjorde nämnden följande bedömning.  
 
NN har 24 procents invaliditet på grund av en kognitiv nedsättning med relativt betydande 
hjärntrötthet samt balansproblem av lättare art. Hon avslutade grundskolan med ofullständiga 
betyg och gick därefter två år på gymnasiets individuella program. Sedan började hon på 
vård- och omsorgsprogrammet men avbröt dessa studier för att läsa på Komvux. Inte heller 
dessa studier fullföljde hon utan började i stället arbeta heltid som vårdbiträde. 
 
När ett barn skadas allvarligt är det ofta omöjligt att avgöra vilken utbildning eller vilket yrke 
det skulle kunna ha valt om det inte hade skadats. I sådana fall är det rimligt att utgå från att 
barnet, om det inte hade skadats, i vuxen ålder skulle ha en arbetsinkomst som svarar mot 
medianlönen för den heltidsarbetande befolkningen.  
 
När ett barn har skadats i trafiken gör alltså nämnden en schablonmässig bedömning av 
barnets framtida inkomst. I statistiken från Statistiska centralbyrån finns, förutom 
medianlönen för hela den heltidsarbetande befolkningen, också medianlönerna för personer 
med eftergymnasial respektive gymnasial utbildning. Det är möjligt att i ett enskilt ärende 
välja en av dessa tre medianlöner utan att frångå principen om ett schabloniserat 
inkomstunderlag.  
 
NN var bara 14 år när hon skadades i trafikolyckan. Hon hade ännu inte valt någon 
gymnasieutbildning. Efter trafikolyckan började hon visserligen på gymnasiets vård- och 
omsorgsprogram men den omständigheten är inte tillräcklig för att det ska anses vara 
sannolikt att hon som oskadad skulle ha utbildat sig till och arbetat som barnsjuksköterska. 
Inte heller kan övriga omständigheter som inträffat efter trafikolyckan göra ett visst yrke eller 
en viss inkomst sannolik. Hennes inkomst som oskadad bör därför beräknas schablonmässigt.  
 
Medianlönen för den heltidsarbetande befolkningen (totalen) bör användas om det i det 
enskilda fallet inte har framkommit särskilda omständigheter som gör att det finns skäl att 
välja någon av de övriga två medianlönerna. I NNs fall har det inte kommit fram några sådana 
omständigheter. Hennes inkomst som oskadad bör därför beräknas motsvara medianlönen för 
hela den heltidsarbetande befolkningen.  
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