
Skador till och med 2001 

När du läser tabellen för beräkning av ersättning av medicinsk invaliditet (men) börjar du i 

kolumnen för Ålder. Där letar du fram den ålder du hade vid invaliditetstidpunkten. 

 

Sedan följer du denna rad med belopp tills du kommer till den invaliditetsgrad som din skada 

har. Invaliditetsgraden anges under rubriken Invaliditet i procent och är siffrorna som finns 

överst i tabellen.  

 

Det belopp som står under din invaliditetsgrad ska multipliceras med 1 000. Då har du fått 

fram den ersättning du kan få för medicinsk invaliditet (men).  

 

Vid invaliditetsgrader under tio procent måste tabellen räknas om, se Exempel 2. 

 

Om en person är 15 år eller yngre ska den ersättning som räknats fram höjas med tio procent, 

se Exempel 3.  

 

Några exempel på beräkning av ersättning för medicinsk invaliditet (men).  

Exemplen görs med hjälp av utdrag ur tabellen. 

Invaliditet i procent 

 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 18 % 19 % 

Ålder          

25 år 34,3 38,8 43,2 47,8 52,4 57,2 61,9 66,7 71,7 

26 år 33,9 38,4 42,7 47,3 51,9 56,5 61,3 66,1 71,0 

27 år 33,7 38,0 42,4 46,8 51,3 56,0 60,6 65,5 70,3 

28 år 33,3 37,5 41,9 46,3 50,8 55,4 60,0 64,7 69,6 

29 år 32,9 37,2 41,5 45,9 50,3 54,8 59,4 64,1 68,8 

30 år 32,6 36,8 41,0 45,4  49,8 54,3 58,8 63,4 68,1 

 

Exempel 1 
 

Kalle var med om en trafikolycka 2000. Han var 30 år vid invaliditetstidpunkten och 

invaliditetsgraden var 13 procent.  

 

Så här läser du tabellen: Utgå ifrån Kalles ålder (30 år) och följ sedan den raden till 

13 procent, där står beloppet 45,4. Detta belopp multipliceras med 1 000. Ersättningen blir då 

45 400 kr.  

 

Exempel 2 
 

Britta var med om en trafikolycka 1997. Hennes besvär bedömdes medföra en invaliditetsgrad 

om sju procent. Vid invaliditetstidpunkten var hon 30 år. 

 

Så här läser du tabellen: Eftersom tabellen börjar vid tio procent måste tabellen räknas om vid 

invaliditetsgrader under detta. Först tittar du på kolumnen för Ålder (30 år). Därefter ser du 

vilken ersättning som gäller för tio procent (32,6). Ersättningen för sju procent för en 30-åring 

beräknas då på följande sätt:  

32,6 / 10 = 3,26 

3,26 x 7 = 22,82 

Detta slutliga belopp multipliceras med 1 000. Ersättningen blir då 22 820 kr. 



Exempel 3 

 

Om invaliditetsgraden är bedömd till elva procent och Pelle var tio år vid 

invaliditetstidpunkten beräknas ersättningen så här: Titta på kolumnen för lägsta Ålder 

(25 år). Därefter ser du vilken ersättning som gäller för elva procent (38,8). Eftersom Pelle var 

yngre än 15 år ska en höjning med tio procent göras (38,8 x 1,1 = 42,68). Detta belopp 

multipliceras med 1 000. Ersättningen blir då 42 680 kr.  

 

Exempel 4 

 

Om invaliditetsgraden är bedömd till tio procent och Karin var 23 år vid 

invaliditetstidpunkten beräknas ersättningen så här: Titta på kolumnen för lägsta Ålder 

(25 år). Därefter ser du vilken ersättning som gäller för tio procent (34,3). Detta belopp 

multipliceras med 1 000. Ersättningen blir då 34 300 kr. 




