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Sammanfattning

Arbetsskadeförsäkringen ingår i socialförsäkringssystemet, en del av det svenska
välfärdssystemet. Försäkringarna är idag omdebatterade eftersom deras kostnader avsevärt
ökat de senaste tio åren. Tecken som tyder på ett ineffektivt utformat system. En kommitté
tillsattes därför 1999 för att utreda socialförsäkringarna. 

Just arbetsskadeförsäkringen har gått emot denna kostnadstrend. Däremot har man sett att
kostnaderna för arbetsskador lagts över på andra försäkringar. Informationen som erhålles om
problemen på arbetsplatserna blir därmed snedvriden. Debatten innefattar även problematiken
om vem som ska bära ansvaret för kostnaderna för arbetsskador samt för preventions- och
rehabiliteringsarbetet. En alternativ lösning till det offentliga systemets förestående problem
är en privat hanterad arbetsskadeförsäkring. I denna försäkringslösning är
premiedifferentiering ett naturligt inslag. 

Privata försäkringsbolag kan med hjälp av premiedifferentiering styra försäkringstagarnas, det
vill säga arbetsgivarnas, agerande vad gäller prevention och rehabilitering. En mer rättvisande
bild av var ansvaret och kostnaderna bör ligga kan erhållas. Försäkringsbolagens
premiesättning bestäms på ett, för marknaden, naturligt sätt av utbud och efterfrågan, där i
detta fall efterfrågan tar överhand då alla ska kunna garanteras en försäkring. Med detta sagt
är den konkurrens som uppstår bolagen emellan en bidragande orsak till en effektivare
utformning av arbetsskadeförsäkringen. Att alla ska garanteras en försäkring ingår som en
punkt i den reglering som ändå krävs vid utformningen av en socialförsäkring.

För en privatisering av arbetsskadeförsäkringen bör vissa förutsättningar förestå. Dels bör
försäkringen vara primär för att ytterligare klargöra den kostnadsansvarsfördelning som
önskas. Dels ska någon form av självrisk ingå för att förhindra visst oönskat beteende från
försäkringstagarnas sida. Som nämnts innan ska premiedifferentiering ingå på en marknad där
fri konkurrens måste råda. För att förhindra försämringar i kvalitet, vilket kan uppstå vid
priskonkurrens, kan kontrollinstrument införas i form av standardisering och certifiering av
försäkringen.

Effekterna av en privat förmedlad arbetsskadeförsäkring är bland annat att informationen blir
mer effektiv då parterna är måna om att informera sig så väl som möjligt för att minimera
deras del i kostnader som uppstår. Försäkringsbolagen verkar i deras vinstintresse och
försäkringstagarna vill hålla ner sina kostnaderna i form av premier, självrisk, prevention och
rehabilitering.  Då en allt större del av kostnadsansvaret förflyttas från försäkringsgivaren till
arbetsgivaren kan sjukskrivningstider minska i längd. Detta innebär nyttoökning för både
arbetsgivaren och arbetstagaren. 

En rättvisare kostnadsfördelning erhålles, då kostnadsansvaret klart definieras mellan
försäkringsbolaget och arbetsgivarna. En specialisering bland försäkringsbolagen vad gäller
deras utbud kan komma att utvecklas, vilket för med sig skalfördelar. Utredningstider av
skador kan också komma att förkortas som en del av den uppstådda konkurrensen.
Ersättningen blir bättre bedömd då detta är ett konkurrensmedel. 

Slutsatsen som dras i uppsatsen är att det går, genom val av finansieringssystem, att bygga in
preventiva åtgärder och en effektivare kostnadsfördelning i arbetsskadeförsäkring. Detta  görs
bäst genom en privatiserad försäkring, och vad denna innefattar. 
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1. Inledning

I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrunden till ämnesvalet och varför
arbetsskadeförsäkringen är aktuell. Vidare följer även de problemställningar och det syfte
som vi ställt upp för studien. Här kommer även att redogöras för de avgränsningar som vi
gjort följt av en metodgenomgång, källkritik, en definition av begreppet arbetsskada samt till
vilka målgrupper uppsatsen riktar sig till. Kapitlet avslutas med en övergripande disposition
över uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Den samhällsekonomiska debatten i Sverige kretsade under 1990-talet i stor utsträckning
kring socialförsäkringarna och hur de ska utformas. Försäkringarna har, under det senaste
årtiondet (90-talet), gett upphov till stora statsfinansiella kostnader. Debatten runt
försäkringarnas utformning har varit omfattande alltsedan tillkomsten och har under 1990-
talet intensifierats. Regeringen tillsatte 1999 en kommitté för att utreda de sociala
försäkringarna och undersöka möjligheterna till alternativa finansieringsmöjligheter. 

Utvecklingen inom den nationella ekonomin har lett till en marknadsanpassning av delar av
den offentliga sektorn. Den privata sfären av försäkringsbranschen har visat intresse för att ta
över ansvaret för vissa delar av socialförsäkringssystemet, vilket exempelvis gjorts inom
trafikskadeförsäkringen. I denna uppsats har avsikten varit att undersöka om en privatisering
är möjlig även inom det försäkringsområde som omfattar arbetsskadeförsäkringen.
Arbetsskadeförsäkringen har inte följt samma negativa kostnadstrend som övriga
socialförsäkringar. Ett problem är att arbetsskadeförsäkringens utformning under åren har
utvecklats till att omfatta en allt mindre del av de skador som uppstår på arbetsplatsen. En del
av kostnaderna för skador på arbetsplatsen har därmed skjutits över på andra försäkringar.
Bakgrunden till det generella kostnadsproblemet inom socialförsäkringssystemet anses vara
dåliga incitament till prevention och rehabilitering. Detta har föranlett statsminister Göran
Persson till att uttala sig om arbetsskadeförsäkringen. Målet med en arbetsskadeförsäkring
sades, enligt statsministern, vara att förbättra möjligheterna för den arbetsskadade att få sitt
fall prövat och att få sin skada klassad som just arbetsskada. Detta är något som inte är
garanterat med dagens utformning av arbetsskadeförsäkringen och det generella
arbetsskadebegreppet.

Den senaste tidens förändringar på arbetsmarknaden har medfört ökade svårigheter för stora
grupper att uppfylla arbetslivets krav. Det finns en risk för att samverkande intressen från
arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer låter arbetsskadeförsäkringen ta
kostnader för problem som uppstår på en arbetsplats. Detta förstärks av den demografiska
utvecklingen. Denna utveckling sätter press på utformningen av försäkringen. Under det
kommande decenniet kommer andelen av befolkningen i åldersgruppen mellan 55 och 64 år
att öka kraftigt. I dessa åldrar är risken att drabbas av arbetsskada påtagligt högre än för yngre
åldersgrupper. Den mest omfattande försämringen i arbetslivet under 1990-talet gäller stress
och arbetsmängd. Detta har visat sig i form av att andelen sjukdomar med sociala eller
organisatoriska orsaker, huvuddelen relaterade till stress och hög arbetsbelastning har ökat.
Denna ökning beräknas fortgå även under 2000-talet.1 Människor med olika handikapp kan få
                                                          
1 Broberg, E (red.), Arbetslivsfakta, nr 3 2000.
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större svårigheter att vara kvar eller komma in på arbetsmarknaden. Arbetsskadeförsäkringens
uppgift har varit att medverka till att ge dessa personer stöd och trygghet. En privatiserad
arbetsskadeförsäkring ställs inför samma uppgifter. 

Dagens försäkring är inte premiedifferentierad (annat än lönesumman) vilket innebär att alla
som omfattas av arbetsskadeförsäkringen betalar samma procentuella premie. Storleken på
premien och om en premiedifferentiering ska genomföras har debatterats. I en privatiserad
försäkring är premiedifferentiering ett naturligt inslag. Tidigare utredningar har inte i någon
större omfattning diskuterat möjligheten till en helprivatiserad arbetsskadeförsäkring. På
grund av detta förstärktes vårt intresse att undersöka vilka möjligheter den privata marknaden
har till att utforma en arbetsskadeförsäkring. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar

Nuvarande utformning av arbetsskadeförsäkringen ger inte tillräckligt starka incitament till
prevention och rehabilitering. Allt fler anser sig berövade det särskilda skydd som
arbetsskadeförsäkringen sagts syfta till. Kritiken riktas främst mot att handläggningen blivit
allt mer slentrianmässig och att bedömningen är för restriktiv samt att kompetensen brister
hos såväl läkare som tjänstemän. Kritik riktas även mot det nuvarande arbetsskadebegreppet
som anses vara alltför generellt och därför har bidragit till svårigheterna att tillämpa
arbetsskadeförsäkringen samt att åstadkomma ett enhetligt arbetsskadebegrepp. Även
storleken på kostnaderna för försäkringen anses vara ekonomiskt omotiverad. Orsaken till
denna kritik är de oklara ansvarsregler som gäller för försäkringen. Dagens system lider av att
incitamenten till preventiva åtgärder inte är så stora. Frågan är om det genom
finansieringssystemet går att bygga in preventiva åtgärder? 
 
En viss privatisering eller en fullständig privatisering av arbetsskadeförsäkringen förekommer
i andra länder. I dessa system ingår premiedifferentiering och en försäkring hos privata
försäkringsbolag. Erfarenheterna har dock varit skiftande. Detta visar att det finns möjligheter
till att genomföra en privatisering men att denna inte varit oproblematisk. Därför har vi valt
att dra paralleller därifrån till hur den svenska arbetsskadeförsäkringen ska utformas.
Författarna har valt att fokusera på en alternativ finansieringslösning till dagens offentligt
administrerade försäkring genom att studera möjligheterna till en helprivatiserad
arbetsskadeförsäkring. Det är även intressant att ange problem som uppstår i samband med
denna utformning. Den fråga som står i fokus är om en arbetsskadeförsäkring i privat regi kan
ta över hela ansvaret för de skador som uppstår på arbetsplatsen samt om detta kan göras till
hela socialförsäkringssystemets fördel. För att kunna besvara vårt syfte har vi ställt ett antal
frågor vilka vi kommer att redogöra för:

• Finns det möjligheter att premiedifferentiera försäkringen och hur kan detta ske?
• Kan det byggas in preventiva incitament i ett privat finansierat system?
• Kan en privat försäkring göra en effektiv rehabilitering möjlig?
• I vilken utsträckning behövs reglering vid en privatiserad arbetsskadeförsäkring?
• Vilken administration, offentligt eller privat, ger störst incitament till en effektiv

arbetsskadeförsäkring?
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1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att belysa möjligheter och problem med en privat försäkringslösning vad
gäller arbetsskadeförsäkringen. I syftet ingår även att diskutera om en premiedifferentiering är
möjlig och vilka effekter en sådan kan ge upphov till. 

1.4 Avgränsningar

I denna uppsats har vi valt att applicera idén om en privatiserad utformning av
socialförsäkringen enbart på arbetsskadeförsäkringen. Anledningen till denna avgränsning är
att de försäkringar som utgör socialförsäkringen är olika utformade och därför har olika
förutsättningar för en privatisering. I diskussionen om en privatiserad arbetsskadeförsäkring
utgår vi från en försäkring som ska ge full ersättning vid arbetsskada. Uppsatsen diskuterar
endast möjligheter och problem med en helprivatiserad utformning av
arbetsskadeförsäkringen och ingen jämförelse kommer att göras med dagens offentliga
system. Finansieringsalternativ med endast ett visst inslag av privatisering kommer inte att
analyseras i någon större utsträckning. Vi kommer inte heller att diskutera de
tilläggsförsäkringar som förekommer i dagens försäkringssystem. 

Diskussionen om en privatiserad lösning utgår ifrån en obligatorisk försäkring.
Omvärldsfaktorer kommer inte att analyseras. Frågan om hur övergången ifrån en offentligt
hanterad arbetsskadeförsäkring till en privat hanterad försäkring ska ske kommer ej att
diskuteras. I uppsatsen utgår vi även ifrån att den enskilde arbetstagaren, vid en övergång från
dagens system för arbetsskadeförsäkring till en helprivatiserad, inte ska märka någon skillnad
vad gäller exempelvis omfattning och ersättning. 

1.5 Metod

Uppsatsen är av diskuterande karaktär och har som syfte att ge en bild av ett möjligt
finansieringsalternativ av arbetsskadeförsäkringen. Genom att använda oss av
nationalekonomisk teori vill vi lyfta fram möjligheter och problem med en privat finansierad
arbetsskadeförsäkring. Litteraturen har hjälpt oss att analysera de effekter som skulle uppstå
vid en privatisering och differentiering av denna försäkring. Tidigare utredningar har gett oss
idéer att diskutera kring gällande en privatiserad arbetsskadeförsäkring.

1.5.1 Kvalitativ metod
En kvalitativ metod har använts för uppsatsen för att nå fram till vårt resultat. Centralt vid en
kvalitativ metod är att genom datainsamling uppnå en djupare förståelse för den studerade
problematiken. Detta åskådliggörs ur ett helhetsperspektiv vilket bidrar till en ökad överblick
och perspektiv. Statistik och formler används i liten utsträckning vilket bidrar till att
kunskapssyftet blir förstående och inte förklarande. 

1.5.2 Primär- och sekundärdata
Insamling av data kan ske på olika sätt, antingen genom primär- eller sekundärdata.
Primärdata är information som kan hänföras till den gjorda undersökningen. Sekundärdata är
information som redan är tillgänglig. I denna uppsats har både primär- och sekundärdata
använts. Primärdata har använts i form av den information och de uppgifter som vi fick ta del
av vid ett möte med Försäkringsförbundet den 17 maj 20002. Sekundärdatan ligger som grund
                                                          
2 Försäkringsförbundets seminariedag för Personskadekommittén, som utreder socialförsäkringarna, den 17 maj
år 2000 i Stockholm.
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för vår teoretiska studie. Ett stort antal statliga offentliga undersökningar, (SOU), har även
använts, liksom rapporter och artiklar som har undersökt närliggande områden till vårt valda
ämne. Dessa har gett författarna en ökad förståelse för bakgrunden till ämnet samt gett
intressanta synvinklar vilket har hjälpt oss i analysarbetet.  

1.6 Källkritik

De utredningar som använts i denna uppsats kan vara politiskt färgade. Dessa utredningar
speglar både åsikter och förslag som de utredande aktörerna har. Förslagen som lagts fram i
dessa kan, genom de politiska kanalerna, ha påverkats av starka röster och de olika politiska
partierna på vägen. Det är viktigt att vara medveten om att teorier inte behöver stämma
överens med verkligheten. Teorier är analysverktyg för att beskriva verkligheten. Då denna
undersökning innehåller sekundärdata finns det risk för feltolkningar av materialet samt att
den information som refereras till kan vara vinklad, medvetet eller omedvetet.

De teorier som använts är dock allmänt erkända och accepterade. En del material är oftast
skrivet i ett annat syfte än denna uppsats, vilket även har beaktats. Vi har använt material som
är skrivet ur många olika perspektiv för att undvika att uppsatsens utformning ska påverkas av
någon särskild part. Detta är av vikt i denna typ av fråga som är politiskt känslig. Det är också
viktigt att vara kritisk i den aspekten att författarna kan ha färgat analysen med egna
värderingar.  

1.7 Definition av begreppet arbetsskada

Arbetsskada definieras i LAF genom en generalklausul. Arbetsskada innebär i denna lag
”skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet” (LAF 2 kap. 1 §)3.

1.8 Målgrupp

Denna uppsats vänder sig såväl till studenter som andra personer vilka är intresserade av de
sociala försäkringarnas utformning och problem som kan uppstå med försäkringar samt deras
finansiering; offentligt alternativt privat. En grundläggande förståelse för nationalekonomiska
teorier och begrepp underlättar eftersom uppsatsen inte detaljerat redogör för valda teorier.

1.9 Disposition

Efter inledningskapitlet följer en presentation av dagens arbetsskadeförsäkring och dess
utformning i kapitel två. Detta kan ses som en del av empirikapitlet. Dagens offentligt
administrerade försäkring är utgångspunkten för empirin. Kapitlet inleds med försäkringens
kostnadshistorik och en presentation av arbetsskadeförsäkringens utveckling fram till och med
idag. Nuvarande finansiering av försäkringen och ersättningsprinciper förklaras. I detta
kapitel kommer det även att redogöras för arbetsskadelagens utveckling samt för vad som
föranlett denna utveckling.

Kapitel tre är en sammanfattning av litteraturen och de teorier som förekommer inom
försäkringsområdet. Detta kapitel utgör vår teoretiska referensram och karakteristika för den
privata försäkringsmarknaden tas upp. Kapitlet innehåller teorier kring ekonomisk prevention
samt teorier kring vilka problem som uppstår på en försäkringsmarknad.  

                                                          
3 Esping, H & Filippa, A, (1990), Privatisera arbetsskadeförsäkringen?,  s 8.
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Kapitel fyra utgör empirin i denna uppsats och där ges läsaren en inblick i tidigare utredningar
som undersökt om en premiedifferentiering är möjlig. I detta kapitel redogör vi även för hur
en privat försäkring kan administreras samt ger exempel på arbetsskadeförsäkringar som är
privatiserade i andra länder. En grundligare genomgång följer för arbetsskadeförsäkringen i
Norge och USA. Avslutningsvis redogör vi för den kritik som riktats mot nu gällande
arbetsskadebegrepp samt en återgivning av vad RFV funnit i sina granskningar av hur
arbetsskadeförsäkringen implementeras.

I kapitel fem, som utgör analysdelen i uppsatsen, följer vi upp de teorier som tagits upp i
teorikapitlet för att ge en bild av vilka möjligheter och problem som en privatiserad
arbetsskadeförsäkring ställs inför. En analys av premiedifferentieringens utformning kommer
att vara en central del av kapitlet då vår utgångspunkt varit att försäkringen i privat regi
kommer att handhas på en marknad där det råder konkurrens.

Uppsatsen avslutas med slutsatser och egna reflektioner i kapitel sex samt förslag till vidare
forskning inom detta område.
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2 Dagens arbetsskadeförsäkring

Kapitlet inleds med att ge läsaren en kortfattad presentation av mål och syfte med
arbetsskadeförsäkringen och dess kostnadsutveckling från och med 1980-talet och framåt.
Vidare följer en beskrivning av arbetsskadeförsäkringens historiska utveckling gällande
utformningen. Avslutningsvis ges en bild av arbetsskadeförsäkringens finansiering och
ersättningsprinciper samt nuvarande utformning av lagen om arbetsskador, LAF.
Definitioner och samband inom försäkringsområdet kommer även att redogöras för.

2.1 Syftet med en offentlig socialförsäkring

Arbetsskadeförsäkringen, samt övriga inkomstbortfallsförsäkringar i Sverige, administreras
offentligt. En offentlig socialförsäkring har lägre administrationskostnader i relation till totala
utbetalningar än försäkringar administrerade av privata försäkringsbolag. Denna skillnad i
kostnader mellan privata och offentligt administrerade försäkringar förklaras med att det
handlar om olika produkter med skilda egenskaper. Privata försäkringar är individuellt
utformade och kännetecknas av höga kostnader för riskbedömning och personlig service
medan socialförsäkringens produkter är standardiserade och obligatoriska. Avgifterna för
socialförsäkringen är lika för alla försäkringstagare oavsett risk.4

2.1.1 Syfte och mål med arbetsskadeförsäkringen
Det försäkringsbehov som uppkommer i samband med sjukdom eller skada på arbetsplats
täcks huvudsakligen av allmänna försäkringar i Sverige. Dessa är sjukpenning, arbetsskade-
och förtidspensionsförsäkringen. Försäkringarna är obligatoriska, har lagstadgade villkor och
omfattar alla människor som arbetar och bor i Sverige. Tilläggsförmåner och individuella
privata försäkringar existerar, men utgör oftast endast en liten del av det totala
försäkringsskyddet.5

Den nuvarande arbetsskadeförsäkringen växte fram ur ett behov av att ge individen
ekonomisk trygghet. En viktig uppgift för försäkringen har därför varit att vid skada ge
ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Den skadelidande ska genom
arbetsskadeförsäkringen försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade
inträffat. Försäkringen har också haft omfördelning som mål. Arbetsskadeförsäkringen har
tillsammans med sjukförsäkringen, genom rehabiliteringsinsatser, försökt medverka till att
individen har kunnat återgå i arbete. En konsekvens av uppstramningar under 1990-talet är att
allt fler har ansett sig bli berövade det särskilda skydd som arbetsskadeförsäkringen från
början var avsedd att ge.6

2.2 Kostnads-och skadehistorik 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur arbetsskadeförsäkringen har utvecklats under
1980-och 1990-talet. Variationen över tiden är stor och en kraftig uppgång av antalet anmälda
arbetsskador skedde i slutet av 1980-talet. Denna uppgång sammanföll med ökad information
kring arbetsskadeförsäkringen och en liberalisering av praxis i bedömning av vad som räknas
                                                          
4 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet 2001-03-29, s 16.
5 SOU 1995: 59, Ohälsoförsäkring och samhällsekonomi, s 67.
6 SOU 1998:37, Den framtida arbetsskadeförsäkringen, s 19 f.
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som arbetsskada. Skador som inträffat tidigare kan även tänkas ha blivit anmälda runt denna
tidpunkt på grund av liberaliseringen. 

1990-talet kännetecknades av en nedgång av antalet anmälda arbetsskador samt inkomna
ärenden och bifall.7 Ett undantag var år 1993 då en tillfällig kraftig ökning skedde. Detta
berodde troligtvis på övergångsregler i samband med den reform samt lagändring som skedde
samma år och som innebar att arbetsskadebegreppet skärptes. Minskningen av anmälda
arbetsskador till försäkringskassorna orsakades av flera samverkande faktorer. Sjukpenning
enligt LAF avskaffades, arbetsskadebegreppet skärptes, arbetsmiljön förbättrades successivt,
lagen om sjuklön8 infördes och antalet sysselsatta minskade9.   Nedskärningar i de generella
välfärdsanordningarna i mitten på 1990-talet påverkade även arbetsskadeförsäkringen. Idag
finns i princip endast ersättningar i form av egenlivränta vid bestående arbetsoförmåga och
efterlevanderänta vid dödsfall kvar.10 

Figur 2:1 Anmälda arbetsolycksfall per 1000 förvärvsarbetande ålder och kön 1999

Källa: www.av.se/statistik/dok/0000029.pdf , s 7

Kvinnor, samt personer sysselsatta i traditionella ”kvinnoyrken”, har haft en mycket negativ
utveckling vad gäller ersatt sjukfrånvaro i allmänhet men har minskat kraftigt som andel av
livräntetagare. Det finns på senare tid tecken på att arbetsmiljön åter kan ha försämrats men
att utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen, vad gäller personer med livränta på grund av
sjukdom inte tycks ha utvecklats därefter.11 

                                                          
7 www.rfv.se/stati/bilagor/arbska1999.pdf, ons den 7 juni 2000, Statistik från RFV ”Antalet anmälda och
godkända arbetsskador mellan 1980 och 1999”. 
8 De allt högre självriskerna inom den allmänna sjukförsäkringen har också drabbat de arbetsskadade. SOU
1998:37, s 20.
9 Exempelvis minskade antalet sysselsatta med 550 000 personer mellan 1993 och 1997. SOU 1998:37, s 19.
10 SOU 1998:37, s 19 ff.
11 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet, s 9.
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Figur 2:2 Anmälda arbetsolyckor

Källa: Arbetsskador, Arbetslivsfakta, www.av.se

2.2.1 Antal registrerade ärenden
Antalet ärenden som registrerades hos försäkringskassorna för prövning av rätt till ersättning
är betydligt färre än före de regelförändringar i arbetsskadeförsäkringen som genomfördes
1993. Minskningen orsakades av att kassornas möjligheter att pröva ersättning har begränsats. 

Antalet anmälda arbetsskador steg till 135 000 år 1999, vilket är 24 000 fler än föregående år.
Arbetsskadorna var dock fortfarande färre än före de regelförändringar i
arbetsskadeförsäkringen som genomfördes 1993. Antal för prövning inkommande ärenden år
1998 uppgick till 15 417 stycken vilket kan jämföras med året 1990 då de uppgick till 113 870
ärenden. Under 1999 godkändes 11 000 prövade arbetsskador medan 5 500 avslogs.
Bifallsfrekvensen var 67 procent för både 1998 och 1999.12

Under år 1998 uppgick ersättningarna för egen- och efterlevandelivräntor före samordning
med pension till drygt 14,5 miljarder kronor (årsbelopp). Efter samordningen uppgick
ersättningarna till 4,15 miljarder kronor (årsbelopp), vilket är det belopp som i praktiken
betalades ut till livräntetagarna. Ersättningarna enligt lagen om yrkesskadeförsäkring
(föregångare till LAF) uppgick till drygt en miljard kronor.13

2.3 Finansiering av arbetsskadeförsäkringen

Den arbetsskadeavgift som företag och enskilda näringsidkare utger är mer eller mindre
enhetlig och uppgår för närvarande till 1,38 procent av avgiftsunderlaget (årslönesumman).
Avgiftsuttaget är inte differentierat på annat sätt än genom lönesumman. Det står inte i
relation till omfattningen av skadefall hos den enskilde arbetsgivaren eller den bransch denne
tillhör. Försäkringens utgifter är lägre än inkomsterna i form av arbetsskadeavgifter. Det
skulle idag räcka med att enbart ta ut en arbetsskadeavgift som utgör 0,7- 0,8 procent av
avgiftsunderlaget för att täcka kostnaderna. Nivån fortsätter att sjunka eftersom utgifterna inte

                                                          
12 SOU, Personskadekommittén (Ju 1999:04) Pm 6, 2000-04-18.
13 Ibid.
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ökar vilket lönesumman däremot gör. Arbetsskadeavgiften ska täcka ersättningar enligt LAF
och vissa föregående lagar (huvudsakligen livräntor) samt förvaltningskostnader.14

2.4 Ersättningsprinciper enligt LAF

Ekonomer räknar ofta med ett reservationspris som är den ersättning en individ skulle vilja ha
för att underkasta sig en skada frivilligt. Detta pris är alltid orimligt högt om det ens kan
beräknas.

Bedömningar av ersättningsrätt för arbetsskada följer den sociala försäkringens regler. Enligt
LAF ska grunderna för ersättning för arbetsskada utgå ifrån ett ekonomiskt
invaliditetsbegrepp. Den bedömning som ligger till grund för livräntans storlek blir en
jämförelse mellan den inkomst som den skadade skulle ha haft om inte skadan inträffat och
den inkomst individen kan beräknas uppnå efter invaliditeten. Den ersättning som utges enligt
LAF beror på den försäkrades prestation på arbetsmarknaden. Ersättningen ska motsvara den
skadades inkomstförlust och skadan ska värderas utifrån marknadens och inte medicinens
kriterier.15 Genom de avtalsreglerade försäkringarna, AMF-Trygghetsförsäkringar, finns
skadeståndsrätten16 kvar utanför den lagreglerade arbetsskadetryggheten För att skadestånd
ska kunna utges krävs i princip att någon kan göras ansvarig för skadan enligt
skadeståndsrättsliga bestämmelser. Ett sådant ansvar grundas på att någon genom uppsåt eller
vårdslöshet orsakat skadan. Genom åtaganden om försäkringsskydd i kollektivavtal har kravet
på vållande som förutsättning för skadestånd eftergetts. I början av 1970-talet slöt parterna på
den privata arbetsmarknaden i allt större utsträckning särskilda avtal om trygghetsförsäkringar
vid arbetsskada. Sådana avtal täcker i princip hela arbetsmarknaden. Dessa ger den skadade
ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler, bland annat för sveda och värk samt lyte och
men, oberoende av om arbetsgivaren eller annan är vållande.17 Skadeståndet är däremot inte
beroende av inkomst, det vilar istället på medicinsk invaliditetsbedömning.
Socialförsäkringen täcker alltid huvuddelen av ersättningen för inkomstförlust vid arbetsskada
medan de särskilda ersättningsanordningarna på skadeståndsrättslig grund oftast står för den
mindre biten, ersättningen för ideell skada. 

2.5 Arbetsskadelagens utveckling

Allokering av risk och kostnader är i många sammanhang bestämda enligt lag.
Förhandlingsutrymmet för de berörda parterna begränsas av lagen. Inom arbetsskadeområdet
finns idag lagen om arbetsskada, LAF. Valet av system för arbetsskadeförsäkringen påverkar
dess ekonomiska effektivitet.

Under de senaste trettio åren har arbetsskadeförsäkringen setts över ett flertal gånger. Den
ständiga utvecklingen på arbetsmiljöområdet har krävt förändringar i försäkringens
utformning. Under 1970-talet kom den dåvarande lagen om arbetsskador att upplevas som
stelbent, restriktiv och allmänt otillräcklig. Lagen kompletterades med
kollektivavtalsreglerade ”trygghetsförsäkringar” av olika slag. De sociala ambitionerna och
kraven på flexibilitet växte. Arbetsskadedefinitionen behövde kunna anpassas till skiftningar i
arbetsmiljöerna. Utvecklingen inom den medicinska vetenskapen reste också krav på en ny
offentlig politik i arbetsskadefrågan. Denna nya politik uttrycktes i lagen om
                                                          
14 Ibid.
15 SOU 1996:113 del 1, s 433-434
16 Ersättningen för sveda, värk, lyte eller men.
17 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet 2001-03-29, s 17.
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arbetsskadeförsäkring som infördes den 1 juli 1977 och består av lagen om
arbetsskadeförsäkring, LAF, och lagen om statligt personskadeskydd, LSP.18 
År 1993 skedde en översyn av försäkringen, varefter reglerna för att få en skada godkänd som
arbetsskada skärptes. I samband med detta konstaterades att ett bibehållande av det generella
skadebegreppet gjorde det möjligt att även i framtiden fånga in den kunskapsutveckling som
sker på det medicinska området.19 Detta år avskaffades även den särskilda sjukpenningen.
Resultatet av detta blev att antalet anmälningar sjönk och att kostnaderna för
arbetsskadeförsäkringen minskade. Lagen ger idag, framför allt, ersättning till den som
drabbats av bestående arbetsoförmåga till följd av skada i arbetet, livränta. LAF gäller alla
förvärvsarbetande och vissa studerandegrupper.20 Lagen är en komplex samling av precisa
ersättnings- och procedurregler. Åtskilliga andra lagar och förordningar och
Riksförsäkringsverkets författningar tillkommer lagen.21

Arbetsskadeförsäkringens utveckling22 har medfört att motiven för att förebygga risken för
arbetsskador på arbetsplatsen har minskat. Försäkringen är en kompletterande ersättningsform
med allt mindre betydelse för dem som skadas i sitt arbete. Motivet till att behålla
arbetsskadeförsäkringen vid sidan om den allmänna försäkringen är att förvärvsarbetare
utsätts för särskilda skaderisker, som de vanligtvis inte har några möjligheter att påverka.

2.5.1 Utbyggnaden av den allmänna försäkringen
Anledningen till att arbetsskadeförsäkringen bestått som en självständig socialförsäkring beror
framförallt på att den sträcker sig längre än den allmänna försäkringen. Detta är i huvudsak en
följd av att Sverige, i likhet med andra industriländer, ansett att skador i arbetet ska
kompenseras med en högre ersättning än andra skador. Den uppfattningen grundas på
bedömningen att en förvärvsarbetande löper större risk att bli skadad än en icke
förvärvsarbetande. Förutom den allmänna faran att skadas som alla människor utsätts för får
den förvärvsarbetande också bära de skaderisker som uppstår vid produktivt arbete utan att i
någon större utsträckning kunna påverka denna risksituation. 

Frågan om arbetsskadeförsäkringens placering i det offentliga socialförsäkringssystemet i
förhållande till en ordning som innebär att försäkringsansvaret överförs till arbetsmarknadens
parter utreddes av Sjuk- och arbetsskadeberedningen som tillsattes 1993. Sjuk- och
arbetsskadekommittén, som avlöste beredningen, fann att detta inte var möjligt eftersom man
inte kunde uppnå en samsyn mellan parterna. I sitt slutbetänkande fann kommittén att
fördelarna med en offentlig försäkring var så stora att man valde att inte lägga fram något
förslag om en obligatorisk försäkring som tecknas av arbetsgivaren. 23  

2.5.2 Arbetsskadeutredningen 1997
Arbetsskadeutredningen fick i uppdrag att pröva ett alternativ till den nuvarande
arbetsskadeförsäkringen som innebar en av arbetsmarknadens parter organiserad och
finansierad obligatorisk tilläggsförsäkring vid arbetsskada. Utredningen lade ett förslag om en
sådan tilläggsförsäkring och ansåg att det inte fanns några mer avgörande hinder mot en sådan
lösning förutsatt att arbetsmarknadens parter var beredda att ta över ansvaret för en sådan
försäkring. I sitt yttrande över förslaget ansåg RFV att det fanns anledning att diskutera varför
                                                          
18 Esping, H & Filppa, A, (1990), ”Arbetsskadeförsäkringen”, Occasional Paper No 18, s 7- 8.
19 Ibid, s 20.
20 SOU 1998:37, s 17.
21 Esping, H et al, s 9.
22 LAF- sjukpenningen har avskaffats, arbetsskadebegreppet har skärpts till, en lag om sjuklön har införts och
för övrigt har antalet sysselsatta minskat under 90- talet. SOU 1998:37, s 19. 
23 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet, 2001-03-29, s 17. 
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arbetsskadeförsäkringen skulle vara i offentlig regi. RFV konstaterade samtidigt att det inte
fanns förutsättningar för en försäkringslösning som innebar att arbetsmarknadsparterna tog
över det totala ansvaret eftersom det saknades beredskap för ett övertagande hos de berörda.
RFV såg samtidigt de uppenbara administrativa fördelarna med en arbetsskadeförsäkring i
offentlig regi.24

2.6 LAF som ramlag

Arbetsskada definieras i LAF genom en generalklausul, det vill säga en generellt hållen
regel25. Arbetsskada innebär i denna lag ”skada till följd av olycksfall eller annan skadlig
inverkan i arbetet” (LAF 2 kap. 1 §)26. Tanken bakom ramlagskaraktären är att lagen kan
anpassas till utvecklingen inom arbetsskadeområdet.27 Ofta är påfrestningarna i
arbetssituationen en bland flera samverkande faktorer som leder till någon form av
arbetsskada. Det kan vara svårt och ibland omöjligt att avgöra den relativa betydelsen av
arbetsförhållandena för sjukdomstillståndets uppkomst i relation till andra påfrestningar och
individuell känslighet.28 Genom det generellt angivna arbetsskadebegreppet överlåter lagen
ansvar åt tillämpningsorganen att dra upp den närmare gränsen för vad som ska definieras
som skada.29 

Oklarheter i vad LAF egentligen avser är ett problem för dem som ska tolka lagen. Statliga
utredningar och utskottsbetänkanden har i efterhand försökt rekonstruera en medveten och
konsistent politik bakom arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen kan sägas ha tre
syften enligt dessa källor. Syftena består av ekonomisk kompensation, förebyggande
arbetsmiljöarbete och rehabilitering.30 

2.7 Definitioner och samband

2.7.1 Yrkessjukdom
En yrkessjukdom kan enklast definieras som en sjukdom där arbetsmiljön har haft betydelse
för uppkomsten. Både bland allmänheten och inom det medicinska fältet beskrivs sjukdomar
ofta som om de vore orsakade av en enda faktor. Det är dock en grov förenkling då de flesta
sjukdomar har mer än en förklaring. Det har sagts att valet av en enstaka orsak till en sjukdom
speglar intressen hos den som gör valet. Vad som ersätts via arbetsskadeförsäkringen har stor
betydelse för begreppet arbetsskada. Enskilda personer och deras behandlande läkare kan ha
en annan uppfattning om orsakssambandet än flertalet andra läkare. Inte heller är samhällets
värdering av vad som är en arbetssjukdom konstant utan varierar över tid.31

Kravet på hög grad av sannolikhet i dagens arbetsskadebegrepp har kommit att tolkas som att
det ska finnas en hög grad av samstämmighet i läkarkåren och/eller hos kvalificerade
sakkunniga. Graden av sannolikhet är emellertid inte någon slags majoritetsfråga utan är av

                                                          
24 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet, 2001-03-29, s 18.
25 Petersson, G, (1995), Arbetsskadeförsäkring. Politik, byråkati och expertis,  Tema Kommunikation,
Linköpings Universitet, s 42.
26 Esping, H et al, s 8.
27 Petersson, G, s 53.
28 Esping, H et al,  s 19.
29 SOU 1992:39, Begreppet arbetsskada. Delbetänkande av arbetsskadeförsäkringsutredningen, s  86.
30 Esping, H et al, s 23.
31 Järvholm, B, (2000), ”Yrkessjukdomar- förekomst och farlighet”, s 7.
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strikt vetenskaplig karaktär och sålunda bedömbar endast av ett fåtal experter med
dokumenterad erfarenhet inom området. 

2.7.2 Försäkringsbegreppet
Vid skärpningen av bevisregeln 1993 framhölls det som angeläget att försäkringen skulle
upprätthålla en vetenskapligt väl underbyggd gräns för vad som ska ersättas som
arbetsrelaterad skada. Detta för att arbetsskadeförsäkringen skulle kunna fylla funktionen som
ett instrument för att förebygga ohälsa till följd av skadliga förhållanden i arbetet. Ändringen
förväntades medföra att försäkringens betydelse i de skadeförebyggande sammanhangen
ökade. Det skärpta kravet på visad skadlighet förutsattes kunna leda till noggrannare
utredningar på arbetsplatserna beträffande skadliga faktorer. Samtidigt framhölls att
skärpningen inte innebar ett krav på i det närmaste full bevisning. Det nya kriteriet innebar att
den samlade kunskapen med en hög grad av sannolikhet måste tala för att en faktor i
arbetsmiljön var skadlig. Det ökade kravet på konstaterad skadlighet tog främst sikte på
bedömningarna inom den gråzon där avgörandena upplevdes som tveksamma. 

Det kan ifrågasättas om tillämpningen av det nya skärpta arbetsskadebegreppet kommit att
innebära en ytterligare skärpning som inte varit avsedd. Kritiken som riktades mot det tidigare
gällande arbetsskadebegreppet berodde på att det inte räckte till för att dra en rättvis gräns
mellan arbetsbetingade och icke arbetsbetingade skador. Detta ledde till en fortgående
liberalisering av arbetsskadebedömningen och en ökning av andelen beviljade ersättningar.
Det går således inte att tala om en arbetsskada som ett entydigt försäkringsrättsligt begrepp.
Det kan även konstateras att den omfattande decentralisering och delegering som skett i
försäkringskassorna under senare delen av 1980- och 1990-talet bidragit till svårigheterna att
tillämpa arbetsskadeförsäkringen och att åstadkomma ett enhetligt försäkringsrättsligt
begrepp.32

                                                          
32 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet, s 21.
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3 Teoretisk referensram

En privatisering av exempelvis arbetsskadeförsäkringen kan innebära möjligheter till
effektivitetsvinster. Vissa problem kan dock uppstå på den privata försäkringsmarknaden.
Teorier som behandlar dessa möjligheter och problem kommer att beskrivas i detta kapitel.
Av intresse är vad ett system med premiedifferentiering kan ge för effekter, speciellt vad
gäller prevention. Teorier om prisdiskriminering och premiedifferentiering kommer därför att
tas upp. Uppsatsen utgår från att den förvärvsarbetande individen har en kostnad för
riskbärande gällande arbetsskador och att ett behov av försäkring mot arbetsskador finns hos
denne. Kapitlet inleds med en redogörelse för teorin kring ekonomisk prevention.

3.1 Ekonomisk prevention

Teorin om ekonomisk prevention utgår ifrån en kostnads- och intäktskalkyl. Detta innebär att
ju större ekonomiska incitament det finns för att undvika en skada desto mer kommer en
potentiell skadevållare göra för att förebygga skadan och begränsa effekten av redan
inträffade skador. Hos Calabresi33 finner vi fem mål för ersättningsrätten. Initialt ska
ersättningsreglerna skapa ekonomiska incitament för att förebygga skador genom att
framkalla en optimal säkerhetsnivå. Om skadekostnaderna placeras rätt mellan skadevållare
och skadelidande och bärs av den förstnämnda, kommer den potentiella skadevållaren att
ställa kostnaderna för att förebygga en skada mot den ekonomiska risken för att en skada ska
inträffa. Om denna princip tillämpas på rätt sätt kommer marknadsmekanismerna att leda till
en rimlig nivå för säkerhetsåtgärder. På perfekta marknader behövs inte regleringar om
exempelvis arbetarskydd eftersom ekonomiska styrmedel kan uppnå samma sak. Det andra
målet med ersättningsrätten, enligt Calabresi, är att sprida skadekostnaden så att en enskild
individ inte hotas av ekonomisk katastrof. Ett system där skadevållaren inte ekonomiskt kan
betala skadeståndet är inte effektivt. Ett tredje mål är att den part som kan undvika en skada
också är den som ska bära kostnaden för denna. Det fjärde målet är att skadekostnaden ska
placeras på lämpliga kostnadsbärare, antingen orsakat av ekonomiska möjligheter eller roll i
samhället. Det femte målet är ett effektivitetsmål vilket innebär att de förut nämnda målen ska
optimeras för att på så vis uppnå de, för samhället, lägsta kostnaderna både för inträffade
skador och för att kunna förebygga dem. Slutligen framför Calabresi att det viktigaste av allt
är att ersättningssystemet är rättvist. 

Även hos Shavell har vi funnit resonemang för ersättning vid skador utifrån ett ekonomiskt
perspektiv. Det primära syftet med ansvarsregler är att skapa incitament för ökad säkerhet
istället för att bestämma hur skadelidande ska ersättas. Det enda sättet för en potentiell
skadevållare att undgå sanktioner är att förebygga skadans uppkomst och därmed kan en ökad
säkerhet uppnås. Detta resonemang visar vikten av att separera målen från medlen. Om
ansvarsreglernas huvudsakliga syfte istället är att reglera den skadelidandes rätt till ersättning
finns det mer effektiva och billigare metoder i form av försäkringslösningar. Vidare hävdar
Shavell att en ökad säkerhet bättre kan åstadkommas med hjälp av ansvarsregler som är
riktade mot potentiella skadevållare istället för att använda regler fastställda av myndigheter.

                                                          
33 Calabresi, Guido, (1988), ”Policy Goals of the Swedish Alternative”, Compensation for personal Injury,
Stockholm.
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Detta gäller särskilt i fall där myndigheternas kännedom om riskerna är mindre än
skadevållarens.34

3.2 Preventionsincitament - ett måste 

Genom riskhantering försöker utsatta aktörer minska eller göra sig av med sina risker och
kostnaderna för dessa. Vissa risker kan människan inte påverka, medan vissa risker kan
förebyggas. Det finns dock en ekonomisk gräns för preventiva åtgärder för att minska
förluster. Ett företag upphör med sina preventionsåtgärder om kostnaderna för dessa
överstiger den förväntade vinsten av att reducera risken. Vart denna gräns går kan påverkas av
lagstiftning om optimal nivå av preventiva åtgärder.

Coase teoremet lyfter fram grundläggande orsaker till varför försäkringslösningar uppstår,
allokeringen av kostnader för riskbärande samt incitament för prevention. För att parterna på
en marknad ska nå en ekonomiskt effektiv lösning genom förhandling om kompensation
måste båda parter ha fullständig information. Detta förutsätter att det inte finns
transaktionskostnader och att fullständig konkurrens råder. När två parter förhandlar om
riskbärande i en viss given situation kan en lösning vara att låta skadevållaren betala
kompensation. Alternativt får den person som är utsatt för risk i förhand betala för att
förhindra riskabla händelser eller försummelse från den andra parten. Det är i denna situation
sannolikt att båda parter även förhandlar om preventiva åtgärder och vem som ska betala för
dem. 

Verkligheten visar att transaktionskostnader uppstår vid kontraktslösningar, varpå
riskallokeringen utsätts för komplikationer. Försäkringar utgör den mest vanligt
förekommande kontraktslösningen för att överföra risker. För att en arbetsskadeförsäkring ska
vara intressant för de privata försäkringsgivarna måste det finnas inslag av
preventionsincitament i försäkringslösningen. Försäkringen skulle annars bli för kostsam för
försäkringsbolagen. Även ur samhällelig kostnadssynvinkel måste en försäkringslösning för
arbetsskador kunna ge incitament till prevention.35

3.3 Asymmetrisk information

Inom arbetsskadeförsäkringen, liksom andra försäkringar, finns problemet med att alla parter
på försäkringsmarknaden inte har tillgång till samma information. Det förekommer
asymmetrisk information. Komplikationer uppstår genom att en försäkringsgivare exempelvis
får svårt att avgöra graden av försäkringstagarens arbetsoförmåga. Informationsasymmetrin
omöjliggör skapandet av en helt effektiv försäkringslösning.36 

Konsumentens information är oftast begränsad. Denne vet sällan vilket försäkringsbolag som
säljer en vara till lägst pris, eller hur kvaliteten skiljer sig åt mellan olika bolag. Det är även
svårt att veta vilken försäkring som bäst passar de individuella behoven. På marknader där
konsumenter har begränsad information kan det leda till att högkvalitetsprodukter eller
tjänster, som är optimala för just dessa kunder, inte bjuds ut på marknaden.37 Asymmetrisk
information kan leda till olika marknadsmisslyckanden som moral hazard, adverse selection

                                                          
34 Bladini, F, (1994), Trafik-och arbetsskador- ett reformförslag, SvJT.
35 Roos, C M, (1994), Arbetsskador och annat, s 8-11.
36 SOU 1995:59, s 15.
37 Carlton, D W & Perloff, J M, (1994), Modern Industrial Organization, s 554.
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och transaktionskostnader38. Dessa problem eliminerar möjligheten till att nå ekonomisk
effektivitet eller jämvikt på marknaden. Det är dock inte alltid önskvärt att korrigera dessa
marknadsmisslyckanden på grund av för höga transaktionskostnader.39 En avvägning måste
göras.
        
3.3.1 Moral hazard
Försäkringar kan ge upphov till samhällsekonomiska kostnader till följd av ofördelaktiga
individuella beteendeförändringar. Försäkringstagaren kan, till viss del, själv påverka
sannolikheten eller storleken på en arbetsskada och därmed förlusten som uppstår, utan att
försäkringsgivaren kan avgöra om så har skett. 40

Moral hazard kan leda till ineffektiv utformning av försäkringen eller till att ”risken” inte blir
försäkringsbar. Försäkringsbolagen saknar information för att övervaka försäkringstagarnas
agerande efter att utformningen av försäkringskontrakten är bestämda.41 En villkorslös
inkomstgaranti ger upphov till moral hazard genom att den enskildes motiv till att genom
arbete skaffa egna inkomster minskar. Resultatet blir i allmänhet att fullständig
riskeliminering inte kan erbjudas. Om det finns en kostnad för att använda försäkringar
påverkas individens beteende. Kostnaden kan ha formen av en självrisk som kombineras med
försäkringen. Ju mer försäkringstagaren kan påverka utfallet desto högre självrisk är påkallad
vilket innebär att ersättningen i praktiken understiger 100 procent. Definitionsmässigt blir
ersättningen mindre än värdet på skadan, enligt den försäkrades egen värdering. Skadan kan
sägas medföra en subjektiv nettokostnad för den försäkrade. Självrisken kan också ta formen
av en karensperiod.42

3.3.2 Adverse selection
Genom en obligatorisk arbetsskadeförsäkring undviks en del av problemet med adverse
selection. Problemet kommer dock till viss del finnas kvar så länge det handlar om en
försäkring som ska täcka heterogena risker. Heterogena risker tillsammans med asymmetrisk
information leder till adverse selection och är kännetecknande för försäkringsmarknaden.
Försäkringstagaren kan besitta privat information om sina risker, som är svår eller omöjlig för
försäkringsgivaren att erhålla.43 Försäkringsgivarna kan på grund av detta inte identifiera
vilken riskkategori kunden tillhör. Premierna kan därför inte sättas på aktuariemässiga
grunder då försäkringsgivarna inte har kunskap om försäkringstagarnas förväntade
arbetsskadeutgifter. Försäkringsbolagen kan därmed inte heller differentiera sina premier.
Individer med hög risk kommer att vilja köpa försäkringar med premier som är avsedda för
individer med låg risk. Om högriskindividerna lyckas med detta kommer kostnaderna för
arbetsskador överstiga de inbetalda premierna.44 I extremfallet kvarstår inget annat alternativ
än att sätta samma premie för alla försäkringstagare, vilket tilltalar individer med hög
riskexponering vid obligatoriska försäkringar. 

I praktiken har försäkringsgivarna goda möjligheter att ta reda på vilken riskgrupp individer
tillhör. Ett exempel är att ge en bonus till personer som utnyttjar försäkringen i liten

                                                          
38 Arrow, K  J, (1971), “Insurance Risk, and Resource Allocation”, Essays in the Theory of Risk Bearing.
39 SOU 1995:59, s 15.
40 Ibid, s 17.
41 Horgby, P-J, (1997), Essays on Sharing, Management and Evaluation of Health Risks, Kompendiet AB,  s 39.
42 SOU 1995:59, s 18.
43 Horgby, P-J, (1997),  s 138.
44 Ibid, s 105 ff.
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utsträckning antingen genom att de får tillbaka en del av premien eller får förmånen av en
lägre premie i framtiden.45

3.3.3 Problem med försäkring oberoende av beteende
Vid en genomgång av den privata marknadens möjligheter att ta över hela ansvaret för
arbetsskadeförsäkringen förekommer fler faktorer som orsakar förvridningar på
försäkringsmarknaden än de vi tagit upp. Ytterligare faktorer är kollektiv risk, stora avvikelser
och ofullständig riskutvärdering. Dessa faktorer hindrar en optimal risköverföring och har i
viss utsträckning förbisetts i försäkringsekonomi särskilt i anknytning till hälsa- och
livförsäkringsfrågor. Den vanliga effekten av dessa problem är att försäkringsgivaren inte kan
utfärda aktuariska försäkringar, det vill säga premier som motsvarar den förväntade förlusten.
I motsats till moral hazard och adverse selection uppstår kollektiv risk, stora avvikelser och
ofullständig riskutvärdering oberoende av försäkringstagarens beteende.46

3.4 Transaktionskostnader

I begreppet transaktionskostnad ingår de kostnader som belastar systemet vid sidan om de
egentliga skadekostnaderna; kostnader för kontrakt, information, distribution, skadereglering,
kontroll och konflikter. I varje försäkring är det viktigt att hålla dessa kostnader på en så låg
nivå som möjligt.47

En marknad med fullständig konkurrens har små eller inga transaktionskostnader. På de flesta
marknader förekommer dock transaktionskostnader vilket omöjliggör fullständig konkurrens.
När parter ingår avtal uppstår denna typ av kostnader vilket kännetecknar den privata
försäkringsmarknaden. Inget kontrakt kan täcka alla möjliga händelser som kan utgöra
utgifter i framtiden. Därför måste kontrakten modifieras och uppdateras med hänsyn till
oförutsägbara händelser. Transaktionskostnader uppstår vid varje förlängning av
försäkringskontrakt. 48 

Transaktionskostnader ingår även i diskussionen om kompensationssystem. Hårddraget går att
säga att varje kostnad utöver själva riskkostnaden i ett kompensationssystem är en
transaktionskostnad. Transaktionskostnader är även en anledning till varför företag vänder sig
till försäkringsbolag för att teckna försäkring istället för att själva poola sina risker. 

3.5 Konkurrens

Om den privata försäkringsmarknaden skulle ta över administrationen för
arbetsskadeförsäkringen utgår författarna ifrån att denna marknad är utsatt för konkurrens. 

En konkurrensutsatt marknad kan beskrivas som en marknad där ett fåtal företag kämpar mot
varandra om att fånga kunderna. Denna definition innebär att företag kommer att påverka
priserna som råder på marknaden.49  Fullständig konkurrens råder sällan, om någonsin, på
marknader. Denna teori får stå för ett ideal mot vilket marknader jämförs. Ibland används
ordet konkurrensutsatt för att beskriva en marknad som inte behöver någon intervention från

                                                          
45 Södersten, B, (1996), Marknad och politik, SNS Förlag,  s 314.
46 Horgby, P-J, (1997), s 105 ff.
47 Roos, C M, s 19 f.
48 Carlton, D W et al, s 17.
49 Ibid, s 87.
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statens sida för att bli effektivare. Marknader utan konkurrens utgör ett
marknadsmisslyckande och kräver ofta statlig intervention.50

Graden av effektivitet skiljer sig åt mellan företag på en konkurrensutsatt marknad och ett
monopol. Ett företag på en konkurrensmarknad som inte gör vinster kan oftast inte stanna
kvar på marknaden vilket ett icke-vinstdrivande monopol kan göra. Detta leder till att
monopolföretag har svagare incitament till att försöka vara effektiva än konkurrensutsatta
företag. Denna slutsats kan dock ifrågasättas. Vissa ekonomer hävdar att monopol, liksom
konkurrensutsatta företag, strävar efter att minimera kostnader och maximera vinster.
Däremot saknar monopol konkurrenter som tvingar dem att effektivisera sin produktion och
att ständigt förnyas.51

3.6 Premieutformning

Konkurrens skapar incitament till premiedifferentiering, vilket är en typ av
prisdiskriminering. Premiedifferentiering kan ge incitament till prevention. Teorin om
prisdiskriminering lyfts här fram för att sedan användas till att belysa den privata marknadens
möjligheter till en effektivare utformning av arbetsskadeförsäkringen.  

3.6.1 Prisdiskriminering
På marknader utan fullständig konkurrens har företag en viss möjlighet att bestämma över sin
prissättning. För att maximera vinsten använder sig de flesta företag av icke-uniform
prissättning, till exempel genom att begära olika priser av olika kunder för samma produkt.
Prisdiskriminering kan vara lönsamt då konsumenter som värderar produkten mest, de med
högst riskaversion i försäkringsfallet, betalar mer än de hade gjort om priserna var enhetliga.52

På försäkringsmarknaden tar sig prisdiskriminering formen av premiedifferentiering. Alla
riskskillnader förklaras inte av ålder även om livscykelperspektivet är centralt. Det
förekommer individuella skillnader, skillnader mellan män och kvinnor, regionala skillnader
och skillnader mellan branscher och yrken. Dessa skillnader kan användas för att pröva
tanken med en differentierad arbetsskadeförsäkring.53 

Differentiering av kostnaden för riskbärande påverkar nivån på preventiva åtgärder och
beteenden. Problemen med preventionsincitament och åtgärder är särskilt omdiskuterade
inom ersättningsrätten. Prevention följer av ambitionen att eliminera eller reducera
riskkostnaden. Följaktligen är det viktigt att riskkostnaden bärs av någon som har möjlighet
att reducera den. 

3.6.2 Hur långt kan premiedifferentieringen drivas? 
Riskkategorisering kan öka effektiviteten hos försäkringar. När försäkringsgivare
differentierar försäkringspremierna kan det diskuteras i hur många klasser som
försäkringsgivarna bör kategorisera sina försäkringstagare och efter vilka kriterier. Från en
teoretisk synvinkel, var effektivitetseffekterna av riskkategorisering oklara innan Crocker och
Snow fann ett teorem som slog fast att ofullständig kategorisering kan öka effektiviteten.
Effekten av att öka antalet klassificeringsvariabler är att antalet klasser ökar. Resultatet av
                                                          
50 Carlton, D W et al, s 126.
51 Ibid, s 138.
52 Ibid, s 431 ff.
53 SOU 1995:59,  s 24 ff.
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detta är många klasser med ett litet antal försäkrade i varje klass. Sambandet visar att de stora
talens lag inte fungerar adekvat när nivån på differentiering är för hög.54

3.7 Återförsäkring

Problem som uppstår på grund av risk och osäkerhet kan minskas i en ekonomi med väl
fungerande kapitalmarknader. På kapitalmarknaden kan försäkringsgivaren ytterligare sprida
sina risker genom att återförsäkra sig på andra marknader. 

Diversifiering används i stor utsträckning av företag på den privata marknaden för att uppnå
fördelar och sprida risker. Det finns även anledning för privata försäkringsbolag att inte bara
utnyttja skalfördelar utan att även diversifiera bolagets portfölj. Med detta menas att bolaget
bör ge sig in på en återförsäkringsmarknad. Genom att sätta ihop en mix av flertalet olika
säkerheter, exempelvis andra typer av försäkringar och investeringar, kan denna diversifiering
eliminera icke- diversifierbarheten av hälsorisker.55 

3. 8 Kvalitet 

Kvalitet definieras i detta sammanhang som det sätt en försäkring kan hjälpa en enskild
arbetstagare när denne drabbas av en arbetsskada. Ett sätt att mäta detta är exempelvis i vilken
utsträckning försäkringen kan återställa den arbetsskadade försäkringstagarens situation till
sådan den hade varit om inte skadan skett. Avgörande faktorer är nivån på självrisken, hur
hög ersättningen är, hur rehabiliteringen är utformad och därmed vilka möjligheterna är att
inte drabbas av för stor förlust vid arbetsskada samt att kunna återvända till arbetslivet. 

Enligt Carlton och Perloff kommer, om både försäkringsgivare och försäkringstagare känner
till försäkringens kvalitet, kvaliteten att avspegla det sanna värdet av försäkringen. Om det
finns få informerade försäkringstagare kan det löna sig för ett enskilt försäkringsbolag att
avvika från marknadspriset. 

Asymmetrisk information kan försämra kvalitén hos försäkringarna. Om försäkringstagare
kan skilja hög kvalitet från låg kvalitet gällande arbetsskadeförsäkringar kommer de vara
villiga att betala mer för en försäkring som innebär bättre kvalitet än en som innebär sämre.
Det samhälleliga värdet av försäkringar av högsta kvalitet är större än försäkringar med
genomsnittlig kvalitet. Där försäkringstagarna däremot inte kan skilja en ”bra” försäkring från
en ”dålig” kommer det privata värdet56 för försäkringen med högst kvalitet vara lika med det
genomsnittliga värdet i jämvikt.57

3.9 Reglering 

Generell välfärdsteori säger att marknadsmisslyckanden kan, men inte måste, utgöra argument
för offentliga ingrepp, exempelvis införande av regleringar av olika slag. Sådana ingrepp kan i
sig vara förknippade med nackdelar, till exempel inskränkningar i konkurrensen. Det finns
olika motiv till varför marknader regleras. Vissa ekonomer anser att reglering skapar
effektivitet och möjliggör korrigering av marknadsmisslyckanden. Andra hävdar att det
främsta målet med reglering är att omfördela inkomst och skydda allmänhetens välfärd. 

                                                          
54 Horgby, P- J,  s 13 ff. 
55 Horgby, P- J & Söderström, L,  ”Social Risk in Health Insurance”, Essay 1, s 105 ff.
56 ”Beloppet som köparna (läs försäkringstagarna, förf. anm.)är villiga att betala”, Carlton, D W et al, s 561.
57 Ibid, s 561 ff.
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En enskild individs val av risktagande kan i vissa fall tänkas få återverkningar på andras
välfärd. Om marknaden är oreglerad uppstår olika former av externa effekter, där vissa
individer, direkt eller indirekt, kan komma att övervältra försäkringskostnaderna på andra.
Resultatet blir då dels att det totala försäkringsskyddet blir lägre än vad som är önskvärt från
samhällsekonomisk synpunkt, dels att kostnaderna för försäkringssystemet fördelas på ett sätt
som kan uppfattas som orättvist. Uppsatsen utgår däremot från viss reglering, försäkringen är
obligatorisk. Alla arbetsgivare måste försäkra sina arbetstagare vilket innebär att ingen kan
åka snålskjuts på andra. Obligatorisk arbetsskadeförsäkring eliminerar även risken för att
någon arbetsgivare inte försäkrar sig för att nivån på premien får denne att anse sig själv ha en
lägre risk än vad fallet är. 58

                                                          
58 Carlton, D W et al, s 854.
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4. Empiri

I detta kapitel kommer det att ges en översikt över vad tidigare utredningar tagit upp vad
gäller en premiedifferentiering av arbetsskadeförsäkringen. Vidare förklaras hur det privata
försäkringssystemet administreras. Sedan följer en redogörelse för hur
arbetsskadeförsäkringen utformats i fyra andra västeuropeiska länder samt i USA där det
förekommer privata inslag i arbetsskadeförsäkringen. Kapitlet avslutas med en genomgång
av den kritik som riktas mot nuvarande arbetsskadebegrepp samt vad RFV funnit i sina
granskningar av arbetsskadeförsäkringen.

4.1 Premiedifferentieringsdiskussion i tidigare utredningar 

I tre omfattande utredningar har frågan om en privatisering av arbetsskadeförsäkringen
diskuterats. Den första utredningen, (SOU 1990:49), utredde möjligheterna till att införa
differentierade premier inom nuvarande försäkringssystem med hänsyn till uppskattade risker
och skadefrekvens. En studie genomfördes i ett stort antal västländer och utredningen fann att
premiesättningen var kopplad till i vilken utsträckning företagen belastade försäkringen. De
flesta länder differentierade i förhållande till risk men utredarna var osäkra på om det
verkligen var en effektiv metod för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Länder som Danmark,
Tyskland och Finland trodde på en positiv inverkan på benägenheten till förebyggande
åtgärder men tvivlade på om en differentiering i själva verket ledde till lägre
försäkringskostnader. I Belgien och Frankrike ansågs det att differentieringen var ofrånkomlig
som styrmedel. Utredningen konstaterade att det inte fanns några vetenskapliga studier som
kunde bekräfta de olika synsätten.

Vad gäller skadeförebyggande effekter fann en senare utredning, SOU 1998:37, att en
differentiering av arbetsskadeavgiften inte hade några sådana effekter och konstaterade att
arbetsmiljön inte blivit bättre i länder med differentierade avgifter. Därmed avstods ifrån att
föra frågan vidare. En annan utgångspunkt var en helprivatisering av arbetsskadeförsäkringen
(SOU 1996:113) med en lagstadgad skyldighet för arbetsgivarna att hos valfritt
försäkringsbolag teckna försäkring för anställda. Premien skulle fastställas efter förhandlingar
mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Premiestorleken skulle vara beroende av den
risk som åtagandet förväntades vara. Försäkringen föreslogs som ett komplement till en
allmän ohälsoförsäkring och avsåg enbart att ge viss kompensation. Därmed var det svårt att
se några incitament för försäkringsgivare och försäkringstagare att hålla skadekostnaderna
låga. Utredningen fann fördelarna med en offentlig försäkring vara övervägande och valde att
inte lägga fram något förslag om en privatisering eller differentiering av premier.59

    
4.2 Administration vid privat försäkring 

Vid diskussionen om att överlåta arbetsskadeförsäkringen till den privata marknaden är det
fördelaktigt att ha en bild av hur försäkringsbranschen är uppbyggd. 

Försäkringsrörelser på den privata marknaden bedrivs av försäkringsbolag som kan vara
ömsesidiga bolag eller aktiebolag. Kapitalet tillskjuts av aktieägarna i aktiebolag och av
garanter och försäkringstagare i ömsesidiga bolag. Bolagen är oftast samlade i bolagsgrupper
                                                          
59 SOU, Personskadekommittén, (2000).
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eller koncerner. Försäkringsbolag måste ha tillstånd av regeringen, koncession, för att sälja
försäkring. Koncessionen gäller varje försäkringsbransch för sig. Finansinspektionen granskar
försäkringsbolagens ekonomiska förvaltning enligt försäkringsrörelselagen.60

Försäkringsavtalens innehåll styrs endast delvis av lagstiftning, konsumentförsäkringslagen
och försäkringsavtalslagen. De flesta betingelserna för en försäkring framgår istället av
försäkringsvillkoren. Handlingarna på ett försäkringsbolag är inte offentliga. Privata
försäkringsföretags beslut kan föras till domstol men sker sällan. Eftersom försäkringar inte är
detaljstyrda finns det utrymme för kompromisser med försäkringsbolaget. Det är även möjligt
att få hjälp från allmänna reklamationsnämnden eller från någon av försäkringsbranschens
villkorsnämnder för att lösa tvister.61

En privat försäkring omfattar enbart dem som har slutit ett försäkringsavtal med
försäkringsbolaget och betalat en premie. Försäkringsbolaget kalkylerar så att skadorna inom
försäkringskollektivet täcks av premierna. Räcker inte premieinkomsten höjs premierna.
Täcker försäkringen för många eller för stora risker bli premien så stor att försäkringen blir
osäljbar. Detta gäller individuella försäkringar. Det förekommer även kollektiva försäkringar
där förvaltning och premiebetalning läggs ut på grupper av exempelvis anställda eller
fackanslutna. Detta gör premien väsentligt lägre. Representanter för det försäkrade kollektivet
brukar kunna påverka försäkringens utformning i särskilda försäkringskommittéer.62 

En annan möjlighet vid en privat försäkringslösning är att det enskilda företaget, koncernen,
bygger upp en egen försäkringsenhet, ett captivebolag. Detta förutsätter en stor
skadefrekvens. Genom captivebolaget kan koncernen undvika att kassaflödet och räntan på
premieintäkterna kommer någon utomstående försäkrare tillgodo. Captivebolag följer samma
regler som andra försäkringsbolag och återförsäkrar på marknaden. En vanlig kombination är
även att ett vanligt försäkringsbolag tar primärrisken, frontar, och samverkar med ett captive i
form av ett återförsäkringsbolag. Det förekommer ofta att försäkringsbolag hjälper till att
förvalta rörelsen i captivebolag. Det sluts då ett förvaltningsavtal mellan captivebolaget och
försäkringsbolaget om att försäkringsbolaget ska bistå med exempelvis skadereglering.63 

4.3 Arbetsskadeförsäkring och premiedifferentiering i andra länder

I stort sett alla länder i västvärlden har särskilda ersättningsregler för arbetsskador.64 Ett antal
länder har valt att överföra arbetsskadeförsäkringen på den privata marknaden. Vi redogör här
för arbetsskadeförsäkringen i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och USA. En lite närmare
genomgång görs av Norges och USA:s arbetsskadeförsäkring för att visa på de möjligheter
som en privatiserad försäkring för med sig och de problem som den kan möta. 

4.3.1 Europa- vem tecknar försäkring? 
I samtliga länder, som tas upp här, är försäkringen obligatorisk förutom i vissa av USA:s
delstater. En arbetsgivare är skyldig att teckna försäkring för sina anställda och det är inte
möjligt att teckna annan försäkring än den som är lagstadgad. 

I Danmark tecknar arbetsgivare försäkring i valfritt privat försäkringsbolag som fått
koncession för arbetsskadeförsäkring. Stat och kommun har inte skyldighet att teckna

                                                          
60 SOU 1995:59, s 68 ff.
61 Ibid.
62 Roos, C  M (1994), Arbetsskador och annat, s 5 ff.
63 Ibid.
64 SOU Personskadekommittéen , (2000).
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försäkring för sina anställda. De flesta kommuner har dock tecknat försäkring. Reglerna är i
princip desamma i Norge och Finland. I Tyskland tecknas försäkring i
branschorganisationer65 som förvaltar försäkringen.66 

4.3.2 Premier
I Danmark kan försäkringspremiernas storlek delvis avtalas mellan arbetsgivare och
försäkringsbolag. Premien för olycksfallsförsäkringen varierar mellan bolagen och kan,
beroende på den försäkrade verksamhetens art, skilja sig åt med stora belopp67. Från och med
1987 har det inrättats en gemensam pool vars syfte är att utjämna bolagens kostnader för
arbetssjukdomar. Poolens styrelse fastställer en avgift som används av alla bolag vid
premiesättningen. Alla försäkringsbolag tillhandahåller alltså en arbetssjukdomsförsäkring till
lika premie. Premien för försäkringen för arbetssjukdomar varierar med mellan 17 och 626
DKK per anställd och år68. Det finns inskränkningar i bolagens möjlighet att använda ett
ekonomiskt överskott från arbetsskadeförsäkringen. Bolagen ska vid slutet av varje
räkenskapsår sända in information till Arbejdsskadestyrelsen och Finanstilsynet om
premieintäkter.69

I Norge baseras premien på en riskklassindelning gjord på sju olika riskklasser. Premien
fastställs dock individuellt mellan försäkringsbolag och arbetsgivare där hänsyn tas till de
riskklasser anställda tillhör. Årspremien varierar med stora belopp70. Från och med år 1991
har det införts regler om så kallad refusion. Reglerna innebär att försäkringsbolagen ska
återbära en viss procentandel av den utbetalda ersättningen till folketrygden. Avgiften är
avsedd att täcka det allmännas utgifter för arbetsskadorna fullt ut. 

Det finns två olika principer för beräkning av premien i Finland, tabellpremie och
specialtariffering. Enligt tabellpremien beräknas premien enbart utifrån risken i den aktuella
branschen. Tabellpremien fastställs genom en lista med cirka 600 arbeten indelade i elva olika
riskklasser. Tabellpremiemodellen används främst i mindre företag. Premien kan variera
mellan 0,4 och 6 procent. Genomsnittspremien är cirka 1,1 procent. Specialtariffering
förutsätter större företag och premiesättningen bygger på skaderisken i det enskilda företaget.
Skadeförebyggande åtgärder kan därför påverka premiens storlek. Premiegrunderna fastställs
av social- och hälsovårdsministeriet. En arbetsgivare kan besvära sig över storleken på sin
premie. I princip råder ett vinstförbud på försäkringen för försäkringsbolagen. 

I Tyskland beräknas premien dels efter riskklass, dels efter skadeutveckling. Varje företag,
eller del av företag, placeras i en riskklass. Totalt finns cirka 600 riskklasser. Om en
förändring sker i antalet arbetsskador i ett företag kan premien höjas alternativt sänkas.71 

4.3.3 Skadeförebyggande åtgärder 
I Danmark har det visat sig att investeringar i arbetsmiljö knappt fått någon premiesänkande
effekt. I Finland skickar de flesta försäkringsbolag regelbundet skadestatistik till sina kunder.
Arbetsgivaren får på detta sätt uppgift om de egna skadornas antal och kostnader.
                                                          
65 Det finns drygt 90 branschorganisationer varav 35 är organiserade för näringslivet.
66 SOU 1994:72, Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension,  s 105 ff.
67 Premien kan variera mellan 100 och 7000 DKK per år och anställd.
68 Statistik från 1991.
69 Edebalk, P-G et al. (1998), Socialförsäkringarna, s 1 ff.
70 År 1992 varierade årspremien mellan 500 och 6000 NOK per anställd. Genomsnittspremien var cirka 1200
NOK.
71 SOU 1994:72, s 109 ff.
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Branschorganisationerna i Tyskland har en lagstadgad skyldighet att med alla medel vidta
åtgärder som förebygger olycksfall och sjukdomar. En tillsynstjänst har byggts upp som bland
annat besöker företagen för att granska säkerheten och ge råd i arbetsmiljöarbetet. I de olika
försäkringsorganen finns ungefär 1400 tjänstemän som arbetar med skadeförebyggande
åtgärder av detta slag.72

4.4 Norges diskussion om försäkringspremiesättning   

Även i Norge har det diskuterats kring arbetsskadeförsäkringen. Arbetsgivarnas kostnader för
försäkringen står i centrum. Erfarenheterna från premiedifferentieringen visade att
premiesättningen inte berodde på arbetsmiljön i ett företag utan på företagets storlek. De olika
branscherna har tecknat kollektiva försäkringsavtal med bolagen. Storlek har möjliggjort
framförhandlandet av bättre villkor. Sålunda betalar exempelvis frisörbranschen 1000 NOK
per anställd, standardpremien är 3000 NOK.

Premiedifferentieringen har medfört ökade premiekostnader eftersom den obligatoriska
arbetsskadeförsäkringen även omfattar yrkessjukdomar. Inom vissa branscher har den ökat
med flera hundra procent. En ytterligare bidragande orsak är att arbetsskadeförsäkring enbart
kan tecknas i ett fåtal (fem) bolag. Marknaden har inte fungerat som önskats vad gäller ökad
konkurrens mellan försäkringsbolagen utan påminner istället om en oligopolmarknad.
Bolagen kan utan konkurrens i princip bestämma storleken på premierna själva och hänvisa
till att de måste gardera sig för framtida skadeutveckling. Det är främst små och medelstora
företag som drabbats av premiehöjningarna. De stora företagen har lägre försäkringskostnader
vilket beror på att de haft ett bättre förhandlingsläge i kraft av sin storlek samt att arbetsmiljö
och internkontroll oftast är bättre i större företag och att skadeprocenten är lägre.73

4.5 Arbetsskadeförsäkring i USA           

I USA har arbetsskadesystemet också debatterats. Systemet har många gånger sagts befinna
sig i en allvarlig kris då försäkringsbolagen drar sig bort från vissa stater. De höga
kostnaderna har medfört att många företag har svårt att betala sina premier och att andra
företag vägras försäkring. En av orsakerna till de ökande kostnaderna är att allt fler försäkrade
kopplar in advokater, att skadebegreppet vidgats dramatiskt och att sjukvårdskostnaderna
ökat.

Rätten till ersättning i USA regleras ofta genom avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Varje delstat har sina egna system och regler för arbetsskadeförsäkring (”Workers
Compensation"). Arbetsgivarna har stora möjligheter att självständigt ordna
försäkringsskyddet. Stora arbetsgivare har möjlighet att självförsäkra sig genom att bygga upp
egna skadefonder. I hälften av USA: s stater har arbetsgivarna möjlighet att bilda egna
ömsesidiga försäkringsbolag. I övriga delstater tecknas försäkringen i kommersiella
försäkringsbolag. Endast i tre delstater saknas tvingande lagstiftning om
arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadeförsäkringen i USA baseras på att ersättning lämnas även
om något vållande inte föreligger, så kallad no-fault. I de fall en arbetsgivare inte är skyldig
att teckna försäkring har en skadad anställd endast möjlighet att få ersättning enligt
skadeståndsrättsliga regler. Skadade arbetare har juridiskt biträde i sina kontakter med
försäkringsbolagen.74

                                                          
72 SOU Personskadekommittén, (2000).
73 SOU 1994:72, s 120.
74 SOU Personskadekommittén, (2000). 
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Premien för arbetsskadeförsäkringen varierar mellan arbetsgivare och mellan stater. Normalt
har varje stat ett klassificeringssystem med skilda premier för hundratals olika yrken.
Premierna sätts på grundval av tidigare skadekostnader i respektive yrke. En arbetsgivare får
därmed betala olika premier för sina anställda i den mån de tillhör skilda yrkeskategorier. Det
förekommer även olika sätt för att modifiera arbetsgivarens premie så att anpassning sker i
förhållande till förväntat skadeutfall inom företaget. Skadeförebyggande åtgärder kan på så
vis påverka premien. Även utgifterna för arbetsskadeförsäkringen varierar i hög grad mellan
olika delstater. Det skiljer 6,5 gånger i utgifter mellan delstaten med högst kostnad och den
med lägst. Under 1990-talet var den genomsnittliga premien 2,4 procent av lönen.
Försäkringarnas transaktionskostnader (administration, marknadsföring och kostnader för
tvister) beräknas uppgå till 25 procent. 75

För arbetsgivare med verksamhet som bedöms som särskilt skadebringande, och därför
vägrats möjligheten att teckna försäkring i något bolag, finns särskilda försäkringslösningar,
risk-pooler76. Eftersom försäkringsbolagen skärpt sina urvalskriterier under senare år har allt
fler arbetsgivare blivit hänvisade till dessa riskpooler. Av försäkringspremierna tecknades 25
procent i risk-pooler. I vissa delstater är risk-poolen till och med den största
försäkringsgivaren. Premierna är oftast högre i risk-poolerna men trots detta gick
verksamheten under 1990-talet med underskott på nationell nivå. Underskottet täcks upp
genom tillskott från de försäkringsbolag som har tillstånd att driva arbetsskadeförsäkring eller
genom delstatliga fonder. 77

Medicinsk vård och behandling svarar för cirka 40 procent av kostnaden inom
arbetsskadeförsäkringen. Yrkesmässig rehabilitering har, till för några år sedan inte haft
någon framträdande roll inom systemet. De försök som gjorts på detta område under senare
tid har givit varierande resultat. I Kalifornien satsas 13 procent av försäkringens kostnader på
yrkesmässig rehabilitering. Detta har dock inte givit några större framgångar.78 

4.6 Kritiken mot nuvarande arbetsskadebegrepp           

Det nu gällande arbetsskadebegreppet infördes den 1 januari 1993. Ändringen föranleddes av
att det dåvarande arbetsskadebegreppet ansågs ha lett till en alltför stor skillnad mellan den
försäkringsmässiga och medicinskt vetenskapliga skadlighetsbedömningen. Kritik riktades
mot försäkringens tillämpning, bland annat mot att besluten grundats på ett alltför osäkert
vetenskapligt underlag. Det ansågs som angeläget att försäkringen upprätthöll en
vetenskapligt väl underbyggd gräns för vad som kunde anses som arbetsskada. En skärpning
av kravet på kunskap om arbetsmiljöfaktorns skadebringande egenskaper ansågs därför
befogad. 

Av främst administrativa skäl avskaffades kort därefter, från och med den 1 juli 1993,
arbetsskadesjukpenningen. Det nya arbetsskadebegreppet kom aldrig att prövas i
sjukpenningärenden utan prövning har endast skett i samband med att en mer bestående skada
visat sig. Eftersom flertalet arbetsskadeprövningar tidigare avsett frågan om rätten till
sjukpenning har antalet prövningar kommit att sjunka kraftigt. En följd av dessa förändringar i
lagstiftningen har blivit att allt fler anser sig berövade det särskilda skydd som

                                                          
75 SOU 1994:72 s 123 ff.
76 Så kallade assigned risk pools eller residual markets.
77 SOU 1994:72 s 123 ff.
78 Ibid.
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arbetsskadeförsäkringen sagts syfta till. Särskilt har de fackliga organisationerna riktat kritik
mot försäkringen i dess nuvarande utformning som anses missgynna kvinnor vilka, på grund
av könsbundna skillnader i arbetslivet och bristfällig forskning om arbetsskador, har svårare
att uppfylla kraven för att få en skada godkänd. Detta har föranlett TCO att anmäla Sverige till
Europeiska kommissionen för könsdiskriminering.              

Enligt LO fyller arbetsskadeförsäkringen två syften. Dels ska den ge dem som drabbas av
skador ett fullgott skydd, dels ska den fungera som signal om skadliga arbetsmiljöer. Dagens
arbetsskadeförsäkring fungerar inte på detta sätt enligt LO vilket föranlett organisationen att
lämna förslag till förändringar i försäkringen. Dessa går i korthet ut på att
arbetsskadebegreppet och bevisregeln mildras och att ersättningsrätten prövas i samband med
att försäkringskassan upprättar en rehabiliteringsplan. Detta skulle leda till att fler blev
motiverade att anmäla sin skada, vilket skulle öka möjligheterna att upptäcka, förebygga och
rehabilitera arbetsskador. Genom underrapportering av arbetsskador blir det svårt att få en
riktig bild av hur dagens arbetsmiljöer påverkar människors hälsa. Även LO ifrågasätter om
inte dagens regler är könsdiskriminerande.79

4.6.1 RFV: s granskningar        
RFV har sedan lagändringen 1993 vid fyra tillfällen närmare granskat försäkringskassornas
tillämpning av arbetsskadeförsäkringen. Den första granskningen baserades på 338
arbetsskadeärenden. Endast hälften av beslutsunderlagen höll en godtagbar kvalitet. Såväl
arbetsplatsutredningarna som den medicinska utredningen var i dessa fall bristfälliga. RFV
konstaterade att beslutsunderlagen var av samma dåliga kvalitet som vid en tidigare
uppföljning 1989. Endast i drygt hälften av ärendena hade försäkringsläkare medverkat. Den
andra granskningen omfattade 989 ärenden och visade att stora delar av verksamheten
fungerade men att det förekom allvarliga brister i väsentliga delar av handläggning och
tillämpning. Resultatet av ärendegranskningen visade att beslutet var riktigt i drygt 70 procent
av ärendena. I de övriga ärendena var besluten felaktiga i en fjärdedel av ärendena och beslut
borde inte ha fattats på det föreliggande underlaget. RFV kunde konstatera att ett stort antal
beslut i arbetsskadeärenden fattats på ett otillräckligt medicinskt underlag.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det vid samtliga granskningstillfällen visat sig
finnas stora brister i arbetsskadeutredningarna. Detta var särskilt märkbart när det gällde den
medicinska bedömningen och underlaget för denna samt att det förelåg skillnader i
försäkringskassornas förutsättningar att göra dessa bedömningar.80

                                                          
79 RFV Arbetsskadeprojektet, s 15 ff.
80 Ibid, s 35-36.
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5. Analys

Med hjälp av de teorier som förekommer i teorikapitlet kommer det i denna analysdel att
framföras en diskussion om den privata försäkringsbranschen. Diskussionen koncentreras
kring privata försäkringsbolags möjligheter att tillhandahålla en arbetsskadeförsäkring för
arbetsmarknadens förvärvsarbetande. De olika problem som uppstår vid en privatisering
kommer också att redogöras för här. 

5.1 Konkurrens

Fullständig konkurrens, enligt den definition som förekommer i nationalekonomisk teori,
kommer inte att råda på en privat försäkringsmarknad för arbetsskador. Distributionen av
information kommer inte att vara perfekt, transaktionskostnader och externaliteter kan uppstå
och företagen behöver nödvändigtvis inte vara pristagare. Perfekt information kommer dock
inte alltid att vara önskvärd då sökandet efter denna sorts information kan leda till för höga
transaktionskostnader. Det förutsätts att aktörerna på marknaden är rationella och att de agerar
efter bäst upplevd nytta. Externaliteter kan innebära bland annat politiska ingrepp som
påverkar försäkringsmarknaden. Detta kan göras genom att staten direkt intervenerar på den
fria marknaden eller genom beslut om utökande eller förändring av någon av de andra
socialförsäkringarnas ansvarsområde så att denna går in på arbetsskadeförsäkringens
försäkringsområde. 

En konkurrensutsatt marknad för dock med sig fördelar fastän konkurrensen inte är
fullständig. Konkurrens kan vara ett medel för att komma till rätta med vissa faktorer som
idag leder till ineffektivitet inom arbetsskadeförsäkringen. Långa handläggningstider samt
långtidssjukskrivningar är inte en ekonomiskt effektiv lösning för försäkringsbolagen och kan
leda till att bättre metoder utvecklas för att komma till rätta med detta. Konkurrensen mellan
de olika försäkringsbolagen, hot om nyinträde på marknaden och tryck från eventuella
aktieägare kommer att reducera ekonomisk ineffektivitet.81

Konkurrens på marknaden för arbetsskadeförsäkringar leder till god tillgång till information.
Information kommer att vara ett konkurrensmedel och bolag med informationsövertag
kommer att agera på sin information. Detta leder till att informationen blir allmän och för
marknaden som helhet innebär detta effektivitetsvinster. Konkurrens innebär också mer
aktuariska premier då kostnaden för försäkring kommer att avspegla den förväntade
kostnaden på försäkringen. Kostnader kan dock uppstå för försäkringsbolagen i form av
administrativa kostnader när försäkringstagare byter bolag. 

De privata försäkringsbolag som attraherar flest kunder är de som gör bra riskbedömningar
och därmed kan sälja försäkring till lägsta möjliga kostnad. Förutom riskhantering kan
försäkringsbolag konkurrera med förebyggande verksamhet.82 Försäkringsbolag på den
privata marknaden har större intresse, på grund av konkurrensen som de utsätts för, att
erbjuda bättre service än konkurrenterna. Bolagen kan förbättra sitt stöd och sin hjälp i det
skadeförebyggande och rehabiliterande arbetet och även försöka korta ner handläggningstiden

                                                          
81 Lipsey, R G & Courant, P N, (1995), Economics, s 285.
82 SOU 1995:59, s 68 ff.
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för en arbetsskada. På grund av konkurrensen elimineras de försäkringsbolag som inte är
tillräckligt effektiva jämfört med sina konkurrenter. 

Vad gäller vinstindrivande, för försäkringsbolagens del, kommer detta att ha en motiverande
effekt på utformningen av de tillhandahållna försäkringarna. För att detta inte ska gå i riktning
mot att kvaliteten hos försäkringarna får lida så kan en viss reglering sättas in i form av att
tvinga bolagen att betala tillbaka en viss bestämd del av vinsten till försäkringstagarna
alternativt till ett av staten tillsatt inspektionsorgan. På detta sätt bidrar försäkringsbolagen till
ökad kontroll av sin egen verksamhet. Om försäkringstagaren får tillbaka en del av vinsten
kan denna vara avtalad till att användas för skadeförebyggande arbete. I Norge och Danmark
förekommer viss reglering för hur överskott från arbetsskadeförsäkringen får användas.
Försäkringsbolagens vinstintresse kan dock även få negativa konsekvenser som följd.
Premierna kan bli orimligt höga, omfattande rehabiliteringsåtgärder kanske avstås ifrån av
kostnadsskäl och liknande. Även forskningen kring arbetsskador kan bli eftersatt eftersom
investeringar i denna typ av åtgärder inte är lönsamma på kort sikt. Vinstintresset kan leda till
kortsiktighet hos försäkringsbolagen och att kortsiktiga åtgärder premieras framför
långsiktiga.

5.2 Återförsäkring

Dagens kapitalmarknader är välutvecklade och aktiviteten på dem ökar. Försäkringsbolagens
förmåga att erbjuda aktuariska premier för de olika riskgrupperna på en marknad där det råder
konkurrens beror också på deras förmåga att investera det egna kapitalet och att återförsäkra.

För att sprida sina risker har försäkringsbolagen möjlighet att återförsäkra sig på
andrahandsmarknaden för risker. Genom att använda kapitalmarknaden som ett sätt att
diversifiera kan ett försäkringsbolag minimera sin riskexponering och även reservera sig för
framtida oväntade utgifter. Bolagen ges på detta sätt möjlighet att specialisera sig på en typ av
försäkring, i detta fall arbetsskadeförsäkringen. Specialiseringen för med sig komparativa
fördelar. Bolaget får skalfördelar och koncentrationen av ansvar och kunskap om
arbetsskadeförsäkringen effektiviserar marknaden för försäkringen. Försäkringsbolagen får
erfarenhet och kunskap om sin produkt och handläggningstiderna förkortas. Möjligheterna för
effektivare förebyggande åtgärder och rehabilitering följer också med denna utveckling.
Transaktionskostnaderna minskar då informationen ökar och aktörerna får vetskap om vem
som ansvarar för en viss försäkring. Genom att försäkringsbolagen återförsäkrar elimineras
icke- diversifierbarheten hos hälsorisker.83

5.2.1 Egna captivebolag och försäkringspooler
Om företag använder sig av egna captivebolag så får inte den fria marknaden råda. Effekten
blir ett försäkringsmonopol inom företaget. Arbetstagarnas försäkringar blir beroende av
företagets egen försäkringspolicy och det finns risk för att nivån på preventiva åtgärder inte
blir den optimala. Å andra sidan kan det tänkas att företaget verkar för sitt eget bästa. 

Även de olika fackförbunden skulle kunna bilda egna captivebolag för arbetsskador. På så sätt
får facket kontroll över information om skador, tillgång till premie- och kassaflöde samt
möjlighet att differentiera premier. Om återförsäkring blir aktuell kan försäkringsbolagen fylla
den uppgiften. Arbetsgivarna skulle, i detta scenario, vara förpliktigade att teckna en
arbetsskadeförsäkring för sina anställda. Betingelserna för ersättning och premiebetalning

                                                          
83 Horgby, P-J, s 110 ff.



  En privatisering av arbetsskadeförsäkringen.doc

35

måste därmed slås fast i lag och kollektivavtal varvid arbetsgivarna försäkras insyn och visst
inflytande i premiefrågorna.84 Detta kan jämföras med försäkringskommittéer i kollektiv
försäkring. Invändningen mot detta är att exempelvis arbetsskadeförsäkringen i USA anses
som en vansklig och riskfylld försäkringsgren med små vinstchanser. Med den ovan
föreslagna utformningen blir vinstintresset högst sekundärt. Eventuella vinster kommer
fackförbunden och därmed de försäkrade tillgodo och därmed måste också intresset från
försäkringsbolagens sida vara begränsat.

Försäkringsbolagen kan sprida sina risker ytterligare mellan sig genom att sluta sig samman i
pooler eller konsortier. Koncentration av försäkringsverksamheten enbart på
arbetsskadeförsäkring eliminerar inte bolagets risk. Reducering av risk sker vanligtvis genom
en ömsesidig försäkring. Som en följd av regleringar tvingas ibland hälsoförsäkrare att
specialisera på en enskild försäkringslinje, ibland inom ett begränsat geografiskt område. I en
begränsad pool som bara består av arbetsskaderisker är sannolikheten för interdependens
mellan individer stor. Utsattheten för systematiska rörelser i en försäkringspool är
oundvikligen större i en enkel hälsoförsäkringslinje än i en pool ihopsatt av olika sorters
försäkringslinjer och investeringsaktiviteter. Det är även vanligt att bolagen ibland delar på
förvaltningen av försäkringar. Denna riskspridning sker i första ledet. Annars är det vanligt att
försäkringsbolag lastar av riskerna bakåt via återförsäkring hos särskilda återförsäkringsbolag.
En annan möjlighet i företagsförsäkringen är att försäkringstagaren själv bär en stor del av
riskerna, självförsäkring, eller har höga självrisker när det gäller de faror som försäkringen
täcker. Kostnaden för försäkring anpassas till skadeutfallet för företaget.85

5.3 ”Kvalitetsgaranti”

En privat arbetsskadeförsäkring skulle skilja sig från andra försäkringar på marknaden då den
är en slags obligatorisk trygghetsförsäkring som alla förvärvsverksamma ska teckna. För att
trygga försäkringstagarnas framtid och garantera att försäkringen håller vissa mått kan
standardisering eller certifiering ske. Aktörer som skulle kunna utföra standardisering,
alternativt certifiering, är staten, konsumentgrupper eller försäkringsgrupper. Genom detta
garanteras försäkringstagarna att de försäkringsbolag som håller standard eller har certifierats
möter kraven på att tillhandahålla en fullgod arbetsskadeförsäkring. Rutinkontroller av att
kraven upprätthålls kan förslagsvis göras. Kontrollerna utgör transaktionskostnader men kan
uppvägas av nyttovinster för försäkringstagaren i form av mer rättvisande premier och
ersättning.86 

En externalitet skulle kunna uppstå om de enskilda försäkringsbolagen inser att deras insats,
gällande förbättrad kvalitet, tillfaller hela kollektivet av försäkringsbolag och därför ej vill öka
kvaliteten. När ett försäkringsbolag erbjuder en försäkring med relativt hög standard på
marknaden, ökar den genomsnittliga kvaliteten på försäkringarna på marknaden vilket leder
till att försäkringstagarna är villiga att betala mer för alla försäkringar.

Konkurrens bland privata försäkringsbolag bidrar med en indirekt kontrollmekanism av
kvalitet vilket effektiviserar försäkringsverksamheten. De försäkringsbolag som har god
kvalitet, bra skadereglering och effektiv rehabilitering får tillbaka sina kunder och fler därtill.
Då produkten, arbetsskadeförsäkringen, är obligatorisk för arbetsgivaren är efterfrågan
garanterad. Det kan dock vara svårt att uppfatta olika grad av kvalitet försäkringar emellan för
                                                          
84 Roos, C M, s 47.
85 Horgby, P J, s 106 f.
86 Carlton, D W et al, s 555 ff.
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försäkringstagaren. Å andra sidan ska konkurrensen bidra till att icke-kvalitetsförsäkringar
slås ut från marknaden. Konsumenterna väljer försäkringsbolag efter premiesättningen, egna
erfarenheter och de olika bolagens rykte. Valfriheten hos konsumenterna bidrar till att dåliga
försäkringsbolag, i deras syn, slås ut från marknaden vilket bidrar till effektivisering av
arbetsskadeförsäkringen.87

5.4 Transaktionskostnader

Vid arbetsskadereglering måste transaktionskostnader beaktas. Information om hur en
arbetsskada uppstått är kostsam och i vissa fall är det svårt för försäkringsgivaren att avgöra
graden av försäkringstagarens arbetsoförmåga vid arbetsskada. Vissa tillstånd av
arbetsoförmåga kan vara lätta att diagnostisera och andra svårare. Det är inte alltid önskvärt
att utreda alltför noga. Att döma till den arbetsskadades fördel kan vara lönsamt i vissa fall då
en tvist skulle vara mer kostsam. Ett problem för försäkringstagarna är att försäkringsbolagen
har fördelar i förhandlingar då de har lång erfarenhet inom branschen medan de arbetsskadade
är i underläge. Övertaget gäller vid tvist respektive premieförhandling. Det finns en risk för
att en privatisering av arbetsskadeförsäkringen skulle leda till att de skadade tvingas anlita
ombud i sina kontakter med försäkringsbolag och i samband med omprövning av beslut. Med
detta följer höga processkostnader för samtliga inblandade parter. Denna utveckling har skett i
USA där allt fler arbetsskadade försäkringstagare anlitar advokater i tvistemål. 

Transaktionskostnader uppkommer även i form av sök- och kontaktkostnader vid en
privatiserad arbetsskadeförsäkring för försäkringstagaren. Att söka upp, kontakta och välja
vilket försäkringsbolag som försäkringstagaren vill anlita tar tid i anspråk och utgör
kostnader. För att marknaden ska bli effektiv i sin matchning mellan försäkringsgivare och
försäkringstagare måste en tillfredsställande nivå av information vara tillgänglig från båda
parters håll. 

Humankapitalrisker är förknippade med svårhanterliga problem, bland annat orsakade av
moral hazard och adverse selection. Ett problem med fri premiesättning är att marknadens
parter kan undanhålla information i tron om att detta ska gynna dem. Kontrollkostnader
uppstår för försäkringsbolagen då dessa i någon mån vill kontrollera försäkringstagarna, för
att till exempel undvika moral hazard beteende. Denna kontroll kan leda till för höga
transaktionskostnader, en självrisk kan i detta fall vara mer effektiv som en form av
autokontrollfunktion. Det är även kostsamt för försäkringsgivaren att söka information så att
denne kan sätta rätt premie på rätt person. Försäkringstagarna vill även de, i sin tur,
kontrollera försäkringsbolagen. Kontrollen måste utföras av en oberoende, objektiv part,
eventuellt tillsatt av staten, och kommer därmed att belasta alla skattebetalare. Problemet
leder till att försäkringstagarna först betalar en premie och sedan en skatt för att
försäkringsbolagen ska kontrolleras. Värdet av detta kan dock vara motiverat då det skulle
vara mer kostsamt för staten att ha en ineffektiv försäkringsmarknad i längden. 

Ökad konkurrens kan minska transaktionskostnaderna på marknaden. Då dessa utgör en stor
del av kostnaderna på marknaden är det fördelaktigt för företagen att försöka minimera dessa
samt konkurrera med låga kostnader och lägre premier. Positiva effekter tillfaller hela
samhället. En alltför detaljerad premiedifferentiering är inte önskvärd ur ett samhälleligt
perspektiv och är ej gynnsam för försäkringsbolagen. Kostnaderna för en  detaljerad

                                                          
87 Lind, P. Länsförsäkringar, anteckningar från Försäkringsförbundets seminariedag för Personskadekommittén
den 17 maj 2000. 
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differentiering skulle bli större än de vinster som skulle kunna göras på marknaden för
arbetsskadeförsäkringen. 

5.5 Moral hazard 

Moral hazard utgör transaktionskostnader i form av kontrollkostnader och kostnader för
modifiering av kontrakt. Genom att bestämma och utlysa en självrisk kan risken för moral
hazard minska. Denna självrisk måste ligga på en nivå som kan bidra med en preventiv effekt
och en ökad känsla av ansvar och försiktighet hos försäkringstagaren. Självrisk är en form av
kontrollinstrument. Moral hazard behöver inte leda till överutnyttjande om det finns kostnader
förknippade med manipulering av sannolikheten för utfall som är högre än förväntad vinst av
detsamma. Detta kan privata försäkringsbolag utnyttja för att minska risken för moral hazard.
Genom att endast delvis täcka förlust ger försäkringen individerna motiv att förhindra att
förlust uppstår. Med en privatiserad försäkring, som arbetsgivaren tecknar för sina anställda,
kan inte arbetstagaren själv bestämma över den risk som denne är utsatt för. Arbetsmiljö och
nivå på preventiva åtgärder på arbetsplatsen kommer att avgöra risken som arbetsstagaren
utsätts för. En konsekvens av detta kan bli att personer som lätt drabbas av arbetsskador eller
är särskilt fumliga kan komma att stängas ute från arbetsmarknaden då en arbetsgivare inte
vill anställa personer som innebär extra kostnader då försäkringen innehåller en självrisk.
Införandet av självrisk i en försäkring utsätter försäkringstagarna för en viss finansiell risk,
vilket minskar deras nytta av överutnyttjande av försäkringen. Det gäller samtidigt att
försäkringstagaren vet hur skador kan förebyggas och vilken nivå av arbetsskada, kombinerat
med viss nivå av förebyggande arbete, som ger ersättning. En viss grundläggande
förebyggande verksamhet vad gäller risk för arbetsskador kan förväntas av försäkringstagaren
vilket kan anges i försäkringskontraktet.88

När det finns flera kompletterande försäkringar kan en självrisk som införts i en försäkring bli
verkningslös. Tillsammans kan försäkringarna ge full eller till och med överfull kompensation
för inkomstbortfallet. För de enskilda personerna, och även för samhällsekonomin, är det
totala inkomstskyddet av intresse och inte enbart kompensationen i arbetsskadeförsäkringen.
En självrisk kan i ersättningsrättsliga sammanhang även motiveras med att det är för
kostnadskrävande att handlägga småskador.

Karensperiod kan också vara ett inslag som kan möjliggöra en effektivare privat
arbetsskadeförsäkring. Vid arbetsskada får individen under dessa karensdagar inte full
ersättning som under den övriga perioden. Karensperioden innebär på detta vis en kostnad för
försäkringstagaren. Detta frammanar ett mer varsamt beteende på arbetsplatsen och ger
incitament till ett förebyggande arbete. Införandet av karensdagar och sänkta ersättningsnivåer
kan dock även få en negativ effekt. Motivationen till att anmäla arbetsolyckor kan minska
vilket innebär att arbetsgivaren inte får signaler om att en arbetsmiljö är skadlig och denne
kan därmed inte heller vidta åtgärder för att komma tillrätta med detta problem. 

5.6 Reglering

Risken med differentierade premier inom arbetsskadeområdet är att vissa områden tenderar att
bli oförsäkrade. Detta har skett i USA, där försäkringen är obligatorisk i nästan alla delstater.
Erfarenheten från USA har visat att försäkringsbolagen har dragit sig bort från vissa delstater
och att arbetsgivare med verksamheter som har hög skadestatistik vägrats möjligheten att
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teckna försäkring. Det är oftast de stora riskerna som kan råka ut för detta problem. Det är
alltså relevant att överväga i vilken utsträckning som det går att differentiera. Risken blir att
de privata försäkringsbolagen bryr sig mindre om högriskkunder. Alla arbetstagare måste
kunna erbjudas en försäkring om övergången till en privatiserad försäkring inte ska innebära
någon skillnad för försäkringstagarna. Försäkringsbolagen måste kunna erbjuda dem som
verkligen behöver försäkra sig en försäkring till en aktuarisk premie. På grund av detta kan en
viss typ av reglering vara påkallad från statens sida men risken finns för att en statlig
intervention kommer att orsaka osäkerhet på marknaden om vilka spelreglerna är. Reglering
kan även vara nödvändig för att självrisk och karensdagar ska ha sin preventiva effekt och
förslagsvis kan det regleras om att kompletterande försäkringar till arbetsskadeförsäkringen
inte får finnas.

5.7 Ansvarsfördelning

Om ansvaret för kostnader, prevention och rehabilitering hos arbetsskadeförsäkringen
sammanfaller hos en och samma part skapas möjligheten till en effektiv hantering.
Rehabiliteringen blir effektivare om försäkringsgivaren har ansvar för både kostnaden och
beställningen av utförandet. Ökat kostnadsansvar ger bolagen incitament till att uppmuntra till
fler skadeförebyggande och skadebegränsande insatser hos kunden.89 Det kan ifrågasättas hur
stort intresset skulle vara från försäkringsbolagen sida att enbart administrera exempelvis
skaderegleringen. Det finns inga möjligheter för bolagen att sänka sina kostnader genom att
påverka sannolikheten för att en skada uppkommer om ansvaret är begränsat till endast
skadereglering. 

Fördelningen av ersättningsansvar måste ligga på den som har de bästa möjligheterna att stå
för ersättning. Avsikten med ersättningsarrangemang är därmed att flytta över förluster på den
bättre kostnadsbäraren. Ibland är det svårt att avgöra vem som är den egentlige
kostnadsbäraren. Läggs exempelvis ansvaret för produktskador på producenterna så kan
dessa, om marknaden medger, övervältra kostnaderna på konsumenterna i form av högre
premier. Därmed försvinner incitamenten till att utforma försäkringar som är bättre lämpade
för att hantera den försäkrade risken eller incitamenten till att från början skapa en säker
produkt.

Genom att göra arbetsskadeförsäkringen till en primär försäkring ges försäkringsbolagen
bättre möjligheter till att effektivisera premiesättningen. Genom att vara primär lämnar
försäkringen ersättning från första kronan. I en sekundär försäkring kommer utrymmet för
differentiering av premier vara för litet för att drivkrafterna för försäkringstagaren att bedriva
ett skadeförebyggande arbete ska bli tillräckligt starka.90

5.7.1 Rehabiliteringsansvar
Det är av stor vikt att en arbetsförsäkring har en väl avvägd balans mellan målet att ge
ekonomisk trygghet och att upprätthålla arbetslinjen. Den som på grund av skada har en
nedsatt arbetsförmåga och inte kan försörja sig på rimliga villkor ska ha rätt till ersättning.
Samtidigt kräver arbetslinjen att tidiga och aktiva åtgärder vidtas för att individen snarast
möjligt ska kunna återgå i arbete.91 Ur samhällets synvinkel är det av vikt att rehabiliteringen
lyckas. Långa sjukskrivningar medför kostnader för produktionsbortfall liksom minskade

                                                          
89 Lind, P. Länsförsäkringar, anteckningar från Försäkringsförbundets seminariedag för Personskadekommittén
den 17 maj 2000. 
90 SOU, Personskadekommittén, (2000).
91 SOU 1995:59, s 11.
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skatteintäkter när människor i förvärvsaktiv ålder under en lång tid tvingas vara borta från
arbetslivet på grund av sjukdom.92

Om en arbetsskadad individ uttrycker en vilja till att försöka prova rehabilitering, även om
inte försäkringsbolaget föreslår detta, bör möjligheterna till detta undersökas av
försäkringsgivaren. Den arbetsskadade bör uppmuntras till att aktivt delta i planerandet av
rehabiliteringsåtgärder och dess tidplan. Den skadades arbetsgivare ska också vara med och
verka för att den arbetsskadade åter ska kunna uppta sitt arbete. Målet för rehabiliteringen bör
vara att försöka få den arbetsskadade återställd och därmed försöka bryta nuvarande trend
med en kraftig ökning av långtidssjukskrivna individer.93 Detta har varit ett problem med
dagens offentliga försäkring. De möjligheter och de incitament till en bättre rehabilitering som
kan erhållas med en privat försäkring är att arbetsgivaren och försäkringsbolagen tjänar på att
en arbetsskada handläggs och åtgärdas, i de fall det är möjligt, så fort som möjligt. För
bolagen innebär detta att om en rehabilitering lyckas är detta mer lönsamt än att behöva betala
ut arbetsskadeersättning under många år. För arbetsgivaren gäller att om denne får tillbaka en
anställd snabbt i företaget går inte företaget miste om den individens kompetens och vad
denne kan bidra med till produktionen.
 
Om alla kostnader som uppkommer till följd av arbetsskador läggs på
arbetsskadeförsäkringen kommer den faktiska storleken på kostnaderna orsakade av
arbetsskador framträda klarare. Detta ger bättre incitament till att vidta preventiva åtgärder
samt rehabiliteringsåtgärder. Det är viktigt att ansvaret för rehabilitering enbart läggs på en
part. Det underlättar för alla berörda parter om de vet vem de ska vända sig till samt vem som
står för kostnaderna och planeringen av rehabiliteringen. Möjligheterna för privata
försäkringsbolag att hantera detta är goda. Med bolagens vinstmaximeringsintresse kan det
genom effektiv rehabilitering skapas förutsättningar för att de stora kostnader som förknippas
med arbetsskador minskar. Ett tätt samarbete uppstår mellan försäkringsbolagen och deras
kunder där kunderna måste genomföra vissa förutbestämda krav för prevention och
försäkringsbolagen har intresse av effektiv rehabilitering så att ersättningskostnaderna
minskar. För samhället i stort är denna utveckling intressant då den arbetsskadade sitter inne
med kunskap och arbetskraft, vilket nämnts ovan. 

Rehabilitering är ett alternativ till kompensation. Om rehabilitering är möjlig minskar
kostnaderna för kompensation och därmed även kostnaderna för riskbärande. Rehabilitering
som innebär att den skadade kan återvända till arbetslivet igen innebär minskade kostnader för
arbetsskador. Rehabilitering är att föredra ur ekonomisk synvinkel i fall då offret behöver
mindre pengar för att återhämta sig än summan på den fullständiga kompensationen i fallet
ifråga. I ett större perspektiv är givetvis ett offer som återhämtar sig fullständigt och kan
återgå till förvärvslivet en bättre lösning både för individen ifråga som för samhället.
Individen kan ha värdefulla kunskaper om sitt arbete som annars går till spillo. Emellertid,
rent praktiskt, så ska medlen för rehabilitering normalt sett vara begränsade till
kompensationssumman.94  

Det är viktigt att rehabiliteringsmöjligheterna för en arbetsskada inte hamnar i bakgrunden.
Dagens situation där även ganska unga människor ges förtidspension och sedan lämnas åt sitt
öde är otillfredsställande. Om ersättningen ges i form av tidsbegränsat sjukbidrag blir risken
mindre att någon ”glöms bort”. Finns det dessutom ett samlat ansvar för kostnaderna blir
                                                          
92 RFV, Arbetsskadeprojektet, s 92.
93 Arbetsskador, Arbetslivsfakta.
94 SOU 1998:37, s 19 ff.
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denna risk ännu mindre. Rehabilitering är inte alltid en framkomlig väg. I de fall där den
skulle ge samhällsekonomiska fördelar, i form av lägre vårdkostnader och inkomstbortfall, är
det otillfredsställande att rehabilitering inte sätts in beroende på att det råder oklara
ansvarsregler. Tillämpning av rehabilitering sker dock inte helt utan problem vilket de senaste
årens stora antal förtidspensioneringar visar.95 

För att rehabiliteringen i sig ska fungera effektivt finns det ett stort behov av en väl
fungerande och effektiv sjukvård. Individerna måste snabbt tas emot och få behandling och
vård präglad av kvalitet och omvårdnad. Väntetider till behandling och rehabilitering måste
vara korta. Vård och behandling kräver en helhetssyn där hänsyn tas till såväl den fysiska som
den psykosociala hälsan. Förmågan att urskilja exempelvis sociala orsaksfaktorer bör stärkas
liksom möjligheterna att medverka till att patienten får stöd även inom det sociala området. 

För att förhindra att försäkringstagaren väljer en kostsam rehabilitering vid full ersättning bör
försäkringsbolaget informera sig om de bästa rehabiliteringsformerna för olika tänkbara
arbetsskador. Detta gör det möjligt att kunna ordinera ett bra återhämtningssätt för den
skadade vilket leder till att effektivare former av rehabilitering väljs ut med avseende på
kostnader för behandling och tid. Privata och statliga producenter av rehabiliteringstjänster får
konkurrera om försäkringsbolagen som kunder vilket kan öka effektiviteten och kvaliteten hos
dessa tjänster. 

5.7.2 Preventionsansvar
En av de bärande tankarna bakom en privatisering och den differentiering av premier som blir
följden av denna är att försäkringstagare och försäkringsgivare får ett gemensamt intresse av
att hålla skadekostnaderna låga. Ett system som ekonomiskt premierar skadeförebyggande
verksamhet antas medföra att arbetsgivarna agerar för att hålla nere sina kostnader för
arbetsskador.96 Ett effektivt skadeförebyggande arbete och en aktiv rehabilitering av skadade
anställda leder till minskade kostnader. Försäkringsgivaren kommer att vara villig att ge ut
information om hur företagen kan förebygga arbetsskador. Arbetsgivaren kommer att arbeta
för en bättre arbetsmiljö och lägga ned tid och resurser på att informera sina anställda. Detta
arbete i förebyggande syfte medför kostnader för respektive part. Frågan är därför i vilken
grad de båda kommer att arbeta med prevention. En tänkbar situation är även att båda parter
tror att den andra gör sin del av det preventiva arbetet och därmed själv avstår ifrån det. Staten
kan kräva att försäkringsbolagen erbjuder försäkringstagaren exempelvis informationsblad om
arbetsskadeförsäkringens villkor, regler och möjligheter vid arbetsskada.97 Denna information
ska kunna ges även innan tecknandet av försäkring. Samverkan mellan arbetsplats,
företagshälsovård och försäkringsbolag bör ingå som ett naturligt led vid arbetsskada.

Vid en privatisering kan man förvänta sig att skadestatistik och skadeinformation är viktig
kunskap inom varje försäkringsbolag. Den försäkringsgivare som besitter bäst kunskap om
arbetsmiljö och skador har därmed skaffat sig en konkurrensfördel och det är därför inte att
förvänta sig en omfattande samverkan vad gäller skadeinformation mellan försäkringsgivarna.
Även om försäkringsgivarna lagstiftningsvägen kan åläggas att redovisa viss skadestatistik
kan alltså samhällets samlade kunskap om arbetsmiljön komma att försämras vid en
privatisering vilket påverkar förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Den totala
preventionsnivån i samhället kan minska som en konsekvens av detta beteende.

                                                          
95 Personskadekommittén, 2000-04-18.
96 SOU 1998:37, s 19 ff.
97 Carlton, D W et al, s 566.
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Om försäkringsgivarna vill skapa incitament för försäkringstagarna att verka för
förebyggande verksamhet måste försäkringsbolaget kunna urskilja respektive företags
enskilda preventiva arbete. På detta sätt kan urskiljning göras och det enskilda företaget kan
belönas genom att få en lägre premie vilket ökar incitamenten för företagen att verka för
prevention och samtidigt minskar försäkringsgivarnas kontrollkostnader.98 Alternativt får de
försäkringstagare som inte utnyttjar försäkringen eller enbart gör det i liten utsträckning en
viss återbäring på försäkringen. Hur stor den preventiva effekten i själva verket blir av en
sådan återbäring kan ifrågasättas.99

Det är svårt att undgå privata försäkringsbolags vinstintresse. Public-choice teorin säger att
alla parter inom ekonomin är maximerare, i försäkringsbolagens fall vinstmaximerare. Detta
kan exempelvis ta sig uttryck i att försäkringsbolagen inte väljer en dyrare form av
rehabilitering utan istället väljer en som är billigare för att minimera sina kostnader. Detta är
till nackdel för den arbetsskadade som inte heller alltid har kompetensen att bedöma vilken
typ av rehabilitering som passar hans/hennes behov bäst. Försäkringsbolagen kan ha
incitament till att hålla inne information till försäkringstagarna. Detta hämmar den önskade
aktuariska premiesättningen. Försäkringsbolagen kan besitta kunskap om hur företagen kan
tillämpa skadeförebyggande åtgärder. Eftersom försäkringstagarna inte har tillgång till denna
information tenderar deras beteende att bli mer riskabelt än om skadeförebyggande åtgärder
infördes på arbetsplatsen. Försäkringstagarna får därmed betala en högre premie än vad som
är samhällsekonomiskt önskvärt. Skador som kan förebyggas kan kosta mer när de inträffar
än kostnaderna för själva förebyggandet.100

En möjlighet för försäkringsbolagen att erhålla information från arbetstagarna kan vara om
denna konsumentgrupp själva sätter standards. Ett försäkringsförbund, eller liknande, skulle,
som utomstående organisation, framföra de åsikter och standards försäkringstagare har. Det är
givetvis viktigt att försäkringstagarna finner förbundet trovärdigt.

Den preventiva effekten kommer även att variera beroende på hur differentieringen utformas.
En indelning av arbetsmarknaden i branschvisa riskklasser där kollektivet belastas med
branschens samlade skadekostnader kommer att få en begränsad praktisk betydelse. Några
synbara preventiva effekter på företagsnivå kan man inte räkna med eftersom
arbetsmiljöförbättrande åtgärder i första hand gynnar kollektivet och inte den enskilde
arbetsgivaren. Steget mellan investering och belöning blir sannolikt alltför långt. Om en grupp
med samma premie är liten kommer en nedsatt premie, orsakad av att försäkringsbolagen
premierat företagen som arbetat för preventiva åtgärder, bättre märkas av för det enskilda
företaget inom denna grupp. En möjlighet är att premiedifferentiera efter bransch och sedan
årsvis ge ut en bonus till de företag som inte drabbas av några skador. Bonusens effekt och
genomslagskraft kan dock diskuteras. Förmodligen blir inte effekten så stor av att införa en
sådan. Ett system med individuellt baserade avgifter, bonussystem eller liknande kan också
bli alltför administrativt komplicerat.

Våra nordiska grannländer har alltså redan överlåtit arbetsskadeförsäkringen i privat regi och
vi har försökt visa vilka erfarenheter som har gjorts. De senaste utvärderingarna visar på mer
positiva resultat än i inledningsskedet för Norge som var det land som senast
konkurrensutsatte försäkringen, bland annat att engagemanget för det skadeförebyggande
arbetet ökat med det ekonomiska ansvaret. Detta är ett tänkbart scenario även i Sverige om
                                                          
98 Carlton, D W, et al, s 21ff.
99 SOU 1998:37, s 19.
100 Carlton, D W et al, s 566.
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försäkringen privatiseras och om företagen ges större ansvar och ökade möjligheter att
påverka arbetsmiljön. Det viktiga är att skapa de rätta incitamenten vilket inte gjorts till full
belåtenhet med dagens offentliga system.

5.8 Premiedifferentiering

När det gäller frågan om differentierade avgifter finns det både skäl som talar för och emot en
sådan. Motiven för en differentiering, när det gäller avgifterna till arbetsskadeförsäkringen, är
att det ger arbetsgivaren anledning att satsa extra på att förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivaren
bör betala för de skador han eller hon orsakar. Motiven mot differentiering är dels att personer
med hög sjukfrånvaro eller personer med funktionshinder kan få en sämre situation på
arbetsmarknaden och dels att det kan bli administrativt betungande. 

Ett motiv för att bibehålla och utveckla en socialförsäkring i offentlig regi är att det ansetts
ligga i allas intresse att kostnaderna för de risker som ersättningssystemen täcker fördelas jämt
i samhället. Det offentligt administrerade socialförsäkringssystemet har betydligt lägre
administrationskostnader i relation till totala utbetalningar än de försäkringar som
administreras av privata försäkringsbolag. Den obligatoriska anslutningen av hela
befolkningen och de enhetliga försäkringstjänsterna är de viktigaste förklaringarna till att
socialförsäkringen har betydligt lägre administrationskostnader jämfört med de försäkringar
som sköts av privata försäkringsbolag. Det är alltså inte huvudmannaskapet i sig som är
viktigast utan det faktum att det till övervägande del rör sig om olika slags försäkringstjänster
och att de fasta kostnaderna kan slås ut på olika många försäkringstagare. De offentligt
administrerade socialförsäkringssystemen kännetecknas av en riskutjämning som inte har sin
motsvarighet i den privata försäkringssfären. 101  

Inom försäkringsområdet beräknas oftast premien så att den överensstämmer med den
genomsnittliga riskkostnaden. Som konsekvens följer att de med den största kostnaden för
riskbärande har mindre ambitioner att påverka riskkostnaden jämfört med tidigare. En
arbetsskadeförsäkring med enhetliga premier ger vinster i form av att de stora talens lag
utnyttjas och kostnaderna för administrationen sjunker. Systemet innebär dock även
snedvridningseffekter och samhällsekonomiska extrakostnader. Branscher med ett högt
arbetstempo och höga löner som samtidigt uppvisar höga sjuk- och arbetsskadefrekvenser
gynnas av ett enhetligt system. 102

De privata försäkringsbolagen har goda möjligheter att premiedifferentiera. De har erfarenhet
från andra typer av försäkringar och kan arbeta fram liknande system för
arbetsskadeförsäkringen. Riskdifferentierade premier i arbetsskadeförsäkringen innebär att
varje verksamhet bär sina egna kostnader. Om premierna är differentierade efter risk betalar
företag med god arbetsmiljö lägre arbetsskadeavgifter än företag med sämre miljö. Systemet
kan medföra att arbetsgivaren på eget initiativ genomför investeringar i syfte att förbättra
arbetsmiljön. Konsekvenserna blir positiva för både arbetsgivaren, de anställda och samhället.
Riskdifferentierade premier till arbetsskadeförsäkringen förekommer exempelvis redan i
Norge och Finland där premien beräknas på indelning i olika riskklasser. Men i exempelvis
Norge har inte företagens nivå på skadeförebyggande åtgärder varit det avgörande vid
premiesättningen utan företagen har, beroende på sin storlek, kunnat förhandla fram
fördelaktiga premier för den bransch de tillhör.

                                                          
101 Riksförsäkringsverket, Arbetsskadeprojektet, s 35.
102 SOU 1995:59, s 24 ff.
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Vid odifferentierade premier får lågriskindividen betala en högre premie än vad som svarar
mot dennes risk och högriskindividen en lägre premie än vad som svarar mot dennes risk.
Skillnaden mellan den enhetliga premien och den faktiska riskpremien för lågriskindividen är
en skatt som denne får betala. Skillnaden mellan riskpremien och den enhetliga premien för
högriskindividen är en subvention som högriskindividen erhåller. Inkomstbeloppet som
omfördelas mellan högrisk- och lågriskindivider innebär en avvikelse från den
försäkringsmässiga premien och utgör en samhällsekonomisk kostnad. “Skatten” innebär att
lågriskindividens kostnad för försäkringen inte är lika med den intäkt försäkringsgivaren
erhåller. En kil mellan det privatekonomiskt lönsamma och det samhällsekonomiskt
lönsamma uppstår.103 

Försäkringsbolagen gör indelningar i riskklasser där varje klass utgörs av i riskhänseende
någorlunda homogena försäkringstagare. Det kan vara svårt att rationellt dela in företag i
riskklasser och man måste därför söka en medelväg mellan dels det faktum att klasserna kan
bli för små vilket försvårar riskutjämning och dels det faktum att klasserna blir för stora med
risk för adverse selection. 

Vid en privatisering av arbetsskadeförsäkringen förutsätts premien bli fastställd efter
förhandlingar mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare. Det som avgör premiens
storlek blir bland annat den risk som åtagandet kan bedömas innebära. Vid premiesättning
kommer bolagen att ta hänsyn till skadefrekvensen i den bransch företaget är verksamt i.
Detta gäller tidigare skadehistorik, vilka arbetsmiljöåtgärder som vidtagits inom företaget
samt vilka rutiner som gäller för att underlätta för de sjukskrivna att återgå i arbete.
Personalens sammansättning, som exempelvis åldersstruktur och kön, kommer också att ha
inverkan på premiesättningen.104 Risken med detta är att äldre personer och sådana som ofta
är sjuka kan slås ut från arbetsmarknaden. Detta gäller även för personer som är särskilt
fumliga och har en hög skadefrekvens. Ett tänkbart scenario är att i branscher med hög
skadestatistik så är endast en viss typ av individer välkomna. Fumliga personer kan komma att
nekas jobb på exempelvis slakterier, som har en hög arbetsolycksfrekvens.105 Dessa individer
kan tvingas lämna sina yrken eller, som nämnts, helt stängas ute från arbetsmarknaden. 

Differentierade premier eliminerar problemet som enhetliga premier innebär; en implicit
subventionering av högriskbranscher och en beskattning av lågriskbranscher.
Premiedifferentiering förhindrar den ökning av sysselsättning i högriskbranschen som annars
uppstår på bekostnad av lågriskbranschen. Lönerna i högriskbranschen kommer därför inte att
drivas upp i förhållande till lönerna i lågriskbranschen av denna anledning.106 En
differentierad försäkring skulle även kunna minska de samhällsekonomiska kostnader som
uppstår på grund av allokeringsförluster som uppkommer om produktionen är större hos
högriskföretag än vad den skulle vara vid de löner och priser som skulle bli följden av
differentierade premier. Fördelningsmässiga vinster kan dock inte tas hänsyn till vid
differentierade premier.

Privata försäkringsbolag har möjligheter till att exempelvis erbjuda nya kunder en billigare
premie under en viss bestämd tid. Detta är ett sätt att göra marknadens aktörer mer aktiva till
att försöka få ner antalet skador och sätta in preventiva åtgärder. Om försäkringstagarna vet
om att denna typ av aktiviteter försiggår så måste de hålla sig informerade om

                                                          
103 SOU 1995:59, s 24.
104 SOU 1996:113 del 1, s 434 ff.
105 Arbetsskador, Arbetsmiljöverket, publicerad 2000-12-05, http://www.av.se/statistik/dok/0000078.pdf  
106 Edebalk, P G et al, s 87 f.
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arbetsskadeförsäkringen, om de olika bolagen och vilka förmåner som erbjuds. Detta är ett
konkurrensinstrument för försäkringsbolagen.  Marknaden effektiviseras av denna aktivitet
vilket sätter ytterligare press på alla försäkringsgivare att bli mer effektiva i sin hantering av
försäkringarna. 

Bolagen kan även tillämpa kvantitetsrabatter. Företag med många anställda kan få förmånliga
premier. I Norge, som har en privatiserad arbetsskadeförsäkring, har som tidigare nämnts,
stora företag lyckats förhandla fram lägre nivåer på premierna än vad som var aviserat i
utgångsfallet. Försäkringsbolaget får en större pool som det kan sprida sina risker över.
”Kvalitetsdiskriminering” är en annan möjlighet som privata bolag kan tillämpa vilket innebär
att det förekommer försäkringar med olika nivå på kvalitet. Nivån på kvaliteten avgör
storleken på premien. Detta ger försäkringsbolagen möjlighet att urskilja de försäkringstagare
som är redo att betala mycket för sin försäkring, de som har hög risk, från dem som har låg
risk och vill betala mindre. Statistisk diskriminering uppstår när personer med vissa
karakteristika och som i ett statistiskt genomsnitt har större risk att drabbas måste betala en
högre premie än andra107. Om den försäkrade däremot kan inkluderas i ett
klassificeringssystem som bygger på den erfarenhet försäkringsbolaget har om individen
kommer kostnaden för riskbärande och försäkringskostnaden motsvara varandra. Systemet tar
hänsyn till den faktiska frekvensen arbetsmiljöskador för företaget. Det påminner om den
bonus skadefria billister får på bilförsäkringen. 

Ett problem som kan uppstå vid premiedifferentiering, om den görs på individnivå är att den
som drabbas av en kronisk sjukdom kommer att tvingas betala en hög premie när det
konstaterats att han är sjuk. Sjuka individer kommer således att hamna i en separat
försäkringspool och betala mycket höga premier medan friska individer placeras i en annan
med låga premier. Genom ett sådant förfarande förloras i praktiken en viktig del av den
riskeliminering som försäkringen är tänkt att ge. Den sjuke får i stor utsträckning betala sina
egna kostnader medan den som förblir frisk kommer undan. Finns det någon möjlighet för ett
privatiserat system att lösa denna problematik med individer som ofta är sjuka utan att helt
åsidosätta rättviseargumentet eller kommer individer som ofta är sjuka eller individer som
befinner sig i farozonen för att råka ut för arbetsskador att ställas utanför arbetsmarknaden. 

Differentiering kan även ske efter ålder och kön. En strikt differentiering efter ålder ger
mycket låga premier i ungdomen och mycket höga premier under den senare delen av den
yrkesverksamma perioden. En anpassning på arbetsmarknaden skulle kunna leda till att
ungdomar blir relativt sett mer attraktiva medan äldre blir relativt sett mindre
konkurrenskraftiga. En försäkring som differentieras efter kön skulle i dagsläget innebära att
kvinnor skulle betala högre premier än män. En enhetlig försäkring betyder att det sker en
omfördelning från män till kvinnor.108 Differentieringen kan ge upphov till förändringar på
arbetsmarknaden. Det finns en hög sannolikhet för att arbetsgivarna kommer att välja att
anställa individer som har liten sannolikhet för att råka ut för arbetsskador framför individer
som befinner sig i riskzonen. 

En enhetlig försäkring är solidarisk och har som mål att omfördela. Vissa yrkesområden
kostar mer än andra, som exempelvis gruvdrift jämfört med kontorsarbete. Samhället kan
dock även behöva denna dyrare verksamhet. Med en solidarisk arbetsskadeförsäkring är alla
med och betalar samma premie. Vid en privatiserad försäkring kommer verksamheter med
hög skadefrekvens att få högre premier vilket kommer att öka kostnaderna för den branschen. 
                                                          
107 Edebalk, P G et al, s 18.
108 SOU 1995:59,  s 24 f.
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Genom att arbetsskadeförsäkringen är obligatorisk riskerar inte de privata försäkringsbolagen
att råka ut för att försäkringstagare med hög risk slår ut de med låg risk från marknaden på
grund av adverse selection-dilemmat. Detta möjliggör en differentiering av premierna. 

För att hantera arbetsskaderisken bör arbetsskadeförsäkringen ha formen av långtidsavtal som
ingås när försäkringstagarna är unga och deras framtida hälsotillstånd och sannolikhet att ådra
sig arbetsskador är okända. Personer som ådrar sig allvarliga arbetsskador senare i livet och
de som förblir oskadade kommer då att tillhöra samma pool, varigenom en reell utjämning av
kostnaderna kan uppnås. Personer med medfödda hälsoproblem riskerar dock att hamna vid
sidan av sådana system, genom att de som är friska skulle försöka hålla dem utanför sina
försäkringssystem för att begränsa sina egna kostnader. 

Premien till arbetsskadeförsäkringen är alltså normalt differentierad i andra länder som har en
privatiserad arbetsskadeförsäkring. Skilda principer tillämpas dock. I vissa länder används
fasta tabellpremier för de mindre företagen och en mer skadebaserad premie för större företag.
Detta leder till att framgångsrika skadeförebyggande åtgärder på arbetsplatsnivå endast
påverkar premien för de stora arbetsgivarna. I den svenska näringslivsstrukturen, som
domineras av små och medelstora arbetsgivare, är det tänkbart att premiesättningen till största
delen kommer att baseras på tabellpremier där avgifterna fastställs branschvis. I vissa länder
fastställs premien efter förhandling mellan varje företag och försäkringsgivare. Det förväntade
skadeutfallet har därmed stor betydelse. Erfarenheterna från Norge tycks dock tala för att
företagens storlek har en avgörande betydelse vid premiesättningen.109 

5.9 Arbetsskadebegreppet, en precis definition och lag 

LAF: s karaktär som ramlag kan ses som en trygghet för individerna i samhället men i ett
modernt, komplex och föränderligt samhälle kan dessa lagar dock även utgöra problem. Lagar
är trögrörliga då den politiska beslutsprocessen tar tid. Rationalisering av lagstiftningsmakten
har gjorts genom delegering till underordnade organ som bland annat domstolar,
förvaltningsmyndigheter och kommuner. Vissa villkor måste uppfyllas för att detta system
ska vara effektivt och för att det ska kunna uppnå statens mål för samhället. Statsmakten
måste veta exakt vad den vill uppnå med lagen. Uppföljning och utvärdering av politiken kan
annars inte ske. Inom ramlagstiftningen är alltså behovet av medvetenhet större än när det
gäller traditionella lagar.110 

En privatisering av arbetsskadeförsäkringen underlättas om det finns en precis definition av
arbetsskadebegreppet som är angiven i lag.111 Försäkringsbolagen vet därmed vilken typ av
arbetsskada som de ska erbjuda en försäkring för och de kan beräkna mer rättvisande premier
utifrån detta. Osäkerhet rörande ersättning och omfattning av försäkringen elimineras därmed.
Denna uppdelning kan leda till enklare och snabbare handläggning. Informationen blir
tydligare för både försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Detta är en utgångspunkt för
privatisering men som vi kommer att redogöra för nedan finns det också nackdelar med att
lagstifta om en precis definition av begreppet arbetsskada. När ett arbetsskadebegrepp väl har
fastställts i en privat arbetsskadeförsäkring kan omfattningen av försäkringsskyddet inte
vidgas med mindre än att förändringen omgärdas av omfattande och svårhanterliga
övergångsbestämmelser. En sådan övergångsregel skulle alltså innebära att privata
                                                          
109 SOU 1994:72.
110 Esping, H et al, s 9.
111 SOU 1996:113 Del 2 s 615 f.
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försäkringsgivare tvingas ta ansvaret för skador för vilka några reserveringar inte gjorts. Detta
försvårar givetvis en privatisering av försäkringen. 

Om vi bortser från kostnaderna som är förknippade med en förändring av själva
arbetsskadebegreppet så har privata bolag själva större möjligheter att omdefiniera begreppet
jämfört med staten där beslut om omdefinition måste grundas på utredningar och gå igenom
flertalet demokratiska processer. En omdefiniering av arbetsskadebegreppet medför stora
administrativa kostnader. Kontrakten måste göras om och försäkringstagarna informeras om
ändringarna. Detta utgör en svårighet med att teckna privat försäkring för olyckor som
ständigt förändras och där den medicinska kunskapen om vad som orsakar skador ständigt
utvecklas. Ett arbetsskadebegrepp ändras över tiden. Det som idag klassas som en arbetsskada
kan i framtiden vara förändrat. Detta försvårar för försäkringsbolag att utforma kontrakt och
sätta premier som överensstämmer med verkligheten då det råder osäkerhet om framtida
regler. För att arbetsskadebegreppet ska kunna fånga in och täcka så mycket som möjligt av
utvecklingen inom arbetsskadeområdet krävs nästan en generell definition av begreppet. En
generellt hållen regel kommer dock få som följd att olika försäkringsbolag kommer att
upprätta egna definitioner för vad som faller under begreppet arbetsskada.  

Ett förslag till att lösa problemet är att dela upp arbetsskadeförsäkringen i två delar; en för
olycksfall och en för arbetsrelaterade sjukdomar. Å andra sidan är det svårt att se att båda
dessa försäkringar blir privatiserade. En trolig bild är i detta fall att försäkringen för
arbetsrelaterade sjukdomar drivs offentligt. Med denna uppdelning kan företagens ansvar och
preventionsincitament för dessa sjukdomar diskuteras. Problemet är att det kan vara svårt att
klart definiera och avgränsa arbetsrelaterade sjukdomar från arbetsskador. Beräkning av
premier för denna typ av sjukdomar innebär också en svårighet eftersom det är svårt att
kartlägga upphovet till en sjukdom. Utvecklingen av sjukdomen kan ha pågått i flera år och
individer är olika känsliga för olika typer av påfrestningar. Vissa arbetsskador kan även ge
upphov till arbetssjukdomar. Nya vetenskapliga rön kan i framtiden innebära förbättrade
möjligheter att härleda sjukdomar orsakade av arbete och arbetsförhållanden. Om lagen
tillämpar en allmän regel, istället för en tydligt formulerad, kan den fånga in utvecklingen
inom arbetsskadeområdet på ett säkrare och snabbare sätt.112

Begreppen sjukdom och arbetsförmåga är centrala vid bedömning och beslut i frågan om
arbetsskada. Genom samhällsutvecklingen, forskning och förändrade värderingar får
hälsobegreppet ett annat innehåll. Inslagen av psykosocial ohälsa ökar. Bedömningarna blir
svårare att göra. Läkarnas förmåga att väga ihop effekter från såväl kropp som själ kommer
att vara en betydande faktor för resultatet av behandling, vård och rehabilitering. 

5.10 Ersättning 

En stor fördel med en privatiserad arbetsskadeförsäkring är att finansieringen är konstruerad
så att om förmånerna utökas så måste avgifterna samtidigt höjas. Ett problem som uppstår när
olika ersättningsregler gäller vid exempelvis olika typer av arbetsskador är att det kan skapas
ekonomiska incitament för individerna att få en skada klassad till den nivå som berättigar en
högre ersättning.113 

Vid en privatisering kan möjligheten diskuteras att i lag enbart ange vilka miniminivåer som
ska gälla för ersättningar från försäkringen. Varje arbetsgivare ges rätt att teckna försäkring
                                                          
112 Petersson, G, s 43- 45.
113 SOU 1995:59, s 20.
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som lämnar ersättning utöver vad lagen föreskriver. Risken finns att försäkringar med högre
ersättningsnivåer, av kostnadsskäl, främst skulle tecknas av arbetsgivare inom
lågriskbranscher. Det paradoxala resultatet skulle bli att de som löper störst risk att drabbas av
skada skulle få ett sämre försäkringsskydd än de som har en förhållandevis riskfri miljö.
Försäkringsskyddet blir en väsentlig del av anställningsvillkoren. En arbetsgivare kan erbjuda
försäkringar med heltäckande ersättningar som argument vid rekrytering av arbetskraft. Detta
kan vara fallet inom de delar av arbetsmarknaden där risken för skada är hög eller där
tillgången till kvalificerad arbetskraft är låg.114

Olyckor kan ge permanenta skador vilket talar för att den enskilde försäkringsgivaren har
totalt kostnadsansvar för sina försäkringstagare. Denne får därmed lättare att göra en korrekt
bedömning av rehabiliteringsbehov och liknande. Höga risker kan på detta sätt hanteras.
Varaktiga inkomstbortfall kommer ofta som en fortsättning på kortvariga. Någon självrisk är
därför inte aktuell. Det gäller att hitta en lämplig ersättningsnivå. Denna typ av ersättning
ställer höga krav på försäkringsbolagens förmåga att sköta arbetsskadeförsäkringen. 

5.10.1 Full ersättning, storlek och reducering
Det är en felsyn att det går att betala ut full ersättning för personskada. Bedömningen av
förlorad arbetsförtjänst kan göras så att den exakt motsvarar den totala inkomstförlusten.
Priset för skadan är svårare att bestämma med samma exakthet.115 

Det finns två modeller för bruttosamordning av den totala ersättningen. I den första modellen
bestämmer staten en viss nivå som inte får överskridas. Om den avtalsenliga ersättningen blir
så hög att taket överskrids reduceras ersättningen från socialförsäkringen med motsvarande
belopp. Den andra modellen innebär att avtalsförsäkringen garanterar en viss nivå. Om
ersättningen från socialförsäkringarna inte når denna nivå fyller avtalsförsäkringen på till
garanterad nivå.116 Denna modell kan leda till finansiella problem för avtalsförsäkringen och
krav på höjda avgifter till försäkringen om staten oväntat sänker ersättningsnivån inom
socialförsäkringen.117 

Ersättningsbelopp påverkas av reducerande faktorer av olika slag. Ersättningen kan minskas
enligt regler om jämkning vid medvållande och bestämmelser om nedsättning vid brott mot
försäkringsrättsliga förpliktelser. Vanligt är också självriskavdrag. När ersättningsnivån
bestäms bör även hänsyn tas till de bärande principerna för annan privat försäkring. Inom de
privata försäkringarna har det utvecklats en helvärdesprincip vilket innebär att det är den
ekonomiska förlustens hela värde som ska försäkras. Det förutsätts att en arbetsgivare har
försäkrat sina fastigheter, maskiner och varulager till sitt fulla värde. Därför bör även
anställdas förvärvsförmåga försäkras till sitt fulla värde.118

                                                          
114 SOU 1996:113, Del 1, s 433 f.
115 Ibid.
116 Edebalk, P G, s 41 f.
117 Så skedde exempelvis då ersättningarna till arbetsskada reducerades 1993. Frågan ledde till en tvist mellan
LO, PTK och SAF. Ärendet fördes till en skiljenämnd för avtalsförsäkringarna som avgjorde ärendet till
arbetstagarorganisationernas fördel, det vill säga bruttosamordningen skulle fortsätta gälla och de ökade
kostnaderna finansieras via arbetsgivaravgifter till försäkringen. 
118 SOU 1996:113 Del 1, s 433 f.
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6. Slutsatser, egna reflektioner samt förslag till vidare forskning

I denna uppsats har vi försökt att uppfylla vårt syfte med att belysa möjligheter och problem
med en helprivatiserad arbetsskadeförsäkring. Vi kommer här att besvara frågan, utifrån vad
som presenterats i analysen, om en privatiserad arbetsskadeförsäkring ger bättre incitament
än en offentlig försäkring. Detta arbete kommer i denna avslutande del att sammanfattas i
slutsatser och egna reflektioner samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser och egna reflektioner

Arbetstagarna har stått inför stora förändringar i den arbetsmiljö som de vistas i. Under senare
år har arbetsmiljön blivit mer fylld av stress och arbetsuppgifterna har förändrats. Stressen
inom många yrken har påverkat många till att bli arbetsoförmögna och den har även skapat
nya typer av arbetssjukdomar. Nya yrken har också vuxit fram vilka har gett upphov till nya
former av arbetsskador. Arbetsskadeförsäkringen måste kunna anpassas till nya situationer
och kunna hantera nya problem som uppstår utan att de skadelidandes behov förbises. 

Det finns en lång tradition med offentliga försäkringslösningar i Sverige.
Arbetsskadeförsäkringen är en viktig del av de svenska trygghetssystemen. Ideologiskt utgör
den en symbol för omsorgen om löntagaren och är som symbol värdeladdad. Flera aktörer har
intressen i försäkringen, främst arbetsmarknadens parter vilka har ideologiskt förankrade
perspektiv i sin argumentation för eller emot förändringar i försäkringen. 

Den utgångspunkt som vi anlagt i uppsatsen är att försäkringens effektivitet beror på dess
incitament till preventiva åtgärder och rehabilitering. Vi placerar huvudansvaret för dessa hos
det privata försäkringsbolaget samt att det i sin kan påverka försäkringstagarna till att vidta
skadeförebyggande åtgärder. Vi har försökt visa vilka problemen är med dagens offentligt
administrerade försäkring, de långa handläggningstiderna, skillnader i bedömningen av vad
som är arbetsskada, ökningen av långtidssjukskrivna och svaga incitament till preventiva
insatser på arbetsplatserna samt eftersatt forskning inom arbetsskadeområdet. 

En privatiserad försäkring kan lösa många av dessa problem. Långa handläggningstider
kommer att betraktas som negativt av försäkringstagarna vilka kommer att byta bolag till ett
med effektivare handläggning. Även försäkringsbolagen själva kommer att påverkas negativt
av långa handläggningstider vilket innebär ökade kostnader. Skillnader i bedömningen av vad
som ska betraktas som arbetsskada har sin grund i att det krävs en klar definition av
begreppet. En precis definition kan dock få som följd att utvecklingen inom
arbetsskadeområdet och ny vetenskap om vad som orsakar arbetsskador och arbetssjukdomar
inte kan fångas in av försäkringen på ett adekvat sätt. Även ökningen av
långtidssjukskrivningar kan komma att reduceras i en försäkring i privat regi. Långtidsjuka
individer innebär att försäkringsbolagen betalar ersättning. Om försäkringsgivaren ställs inför
valet att betala ut ersättning under ett obestämt antal år framför att satsa på en effektiv
rehabilitering kan detta alternativt te sig som mer intressant främst i kostnadshänseende.
Långtidssjukskrivningar påverkar även, i de flesta fall, individen negativt. Värdet för den
arbetsskadade att kunna återvända återställd, genom effektiv rehabilitering, till arbetslivet
överstiger förmodligen värdet av att erhålla ersättning under resterande arbetsföra ålder. 
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I en privatiserad försäkring kommer premiedifferentiering att vara ett naturligt inslag då
konkurrens ger upphov till differentiering. Differentiering kan ske enligt olika premisser.
Mest troligt är att den kommer att ske efter ålder, kön, bransch och tidigare skadestatistik.
Differentieringen kan få olika konsekvenser som följd och kan leda till att vissa individer kan
hamna utanför arbetsmarknaden. Särskilt fumliga personer kan vägras jobb i yrken med hög
skadestatistik. Likaså kan äldre eller personer som ofta är sjuka komma att diskrimineras på
marknaden. En premiedifferentiering innebär att rättviseargument och omfördelningseffekter
sätts ur spel. Vissa branscher med hög skadestatistik kommer att erfara ökade premier. 

Privata försäkringsbolag har även ett vinstintresse. Aktieägare och andra intressenter kan
ställa krav på avkastning. Detta kan innebära att kortsiktighet kan premieras framför
långsiktiga dyrare investeringar. Dock finns det möjligheter för staten att reglera hur vinsten
från arbetsskadeförsäkringen kan användas. 

Ett behov finns alltså av tydligare uppdrags- och ansvarsuppdelning i
arbetsskadeförsäkringen. Genom privata försäkringsbolags premiedifferentiering, med hänsyn
tagen till olika riskgrupper, överförs incitament för preventivt arbete till arbetsgivaren. Rätt
part ska bära ansvaret för prevention, ersättning och rehabilitering. Detta har en motiverande
effekt för arbetsgivarna att aktivt delta i att minska kostnaderna. En mer effektiv hantering av
arbetsskador uppstår. Genom detta förfarande får arbetsskadeförsäkringen stå för sina egna
kostnader och därmed förs inte kostnaderna över till en annan del av försäkringssystemet,
snedvridningseffekter hindras därmed från att uppstå. 

För att undvika eventuell kvalitetsförsämring, vilket kan uppstå vid priskonkurrens, kan
indirekta kontrollinstrument införas i form av standardisering och certifiering av
arbetsskadeförsäkringen. 

Vi förordar en privat arbetsskadeförsäkring som har en viss form av självrisk eller karensdag
ansluten till sig. Detta inslag är till för att knyta en viss kostnad till att bli skadad och för att
uppbåda en uppmuntrande effekt till ett förebyggande preventivt arbete.
Premiedifferentieringen kan föra över ansvaret för arbetsskador på rätt part. En alltför
detaljerad premiedifferentiering är dock inte önskvärd av vare sig försäkringsbolagen eller
samhället. Den utveckling vi ser framför oss går mot att de privata försäkringsbolagen, som
tillhandahåller arbetsskadeförsäkring, kommer att bli mer och mer specialiserade mot en viss
bransch. Detta kan dock vara positivt för hanteringen av arbetsskador på grund av de
effektivitetsvinster som skalfördelar och kunskap för med sig. Så länge det finns en
efterfrågan på försäkringarna så kommer det att finnas försäkringsbolag som vill göra inträde
på marknaden. Av detta följer att försäkringsbolagen blir mer aktsamma i sina utredningar av
arbetsskador för att överleva konkurrensen. Varje fall av arbetsskada kommer att vara viktigt
vad gäller  hantering och utfall. Missnöjda kunder kan kräva omprövning eller gå över till ett
annat försäkringsbolag, vilket innebär kostnader för det bolaget som förlorar sina kunder. 

Ytterligare reglering som vi anser vara nödvändig på den privata marknaden gäller
information. Av vikt är att informationen på marknaden är tillgänglig för alla parter så att alla
har samma utgångspunkt i förhandlandet av premier och i sitt arbete för prevention och
rehabilitering. Bland annat bör försäkringsbolagen lämna ut skadestatistik till arbetsgivarna. 

En viktig förutsättning, för att en privat marknad för arbetsskadeförsäkringen ska fungera, är
att den ska bestå av tillräckligt många försäkringsbolag för att undvika bildandet av en
oligopolmarknad, som till exempel uppstått i Norge. För att förhindra att bolagen drar sig
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undan vissa regioner, som skett i USA, och inte accepterar alla kunder bör reglering ske från
statens sida. Försäkringsbolagen måste erbjuda potentiella kunder försäkring.
Försäkringsbolagen kan klara detta genom premiedifferentiering och återförsäkring. De
privata försäkringsbolagen har bra möjligheter till att återförsäkra sig för att sprida sina risker
trots sitt eventuella överskott av högriskkunder. Det egna kapitalet kan investeras på de
finansiella marknaderna för bästa avkastning. 

En helprivatiserad arbetsskadeförsäkring som komplement till en offentligt skött
arbetsskadeförsäkring anser författarna inte vara något alternativ. Ansvaret för kompensation
måste klart och tydligt ligga på en försäkring och på en part för att de rätta incitamenten ska
uppstå. Det är därför inte konstigt att tidigare utredningar kom fram till att det var svårt att se
några incitament för försäkringsgivare och försäkringstagare att hålla skadekostnaderna låga
utifrån deras förslag. Då diskussionen slutade här och utredningen inte fortsatte undersöka
möjliga privata alternativ lades det inte fram något förslag om en privatisering eller
differentiering av premier.

Slutligen kvarstår då frågan om vilken typ av administration, offentligt eller privat, som kan
ge tillräckliga starka incitament för en effektiv arbetsskadeförsäkring. Utifrån de argument
som vi framfört i analysen ter sig en privatisering inte som problemfri vilket även
erfarenheterna internationellt har visat. Vi tvivlar även på att tiden verkligen är mogen för att i
grunden förändra ett av de svenska trygghetssystemen. Dock anser vi att det går att, genom
val av finansieringssystem, bygga in preventiva åtgärder och att detta görs bäst i en
privatiserad försäkring för arbetsskador.  

6.2 Förslag till vidare forskning

Vi skulle finna det som mycket intressant om en internationell kvalitativ samt kvantitativ
studie skulle kunna genomföras i vilken man skulle jämföra det svenska systemet för
arbetsskadeförsäkringen med exempelvis det danska systemet, som är helprivatiserat. Genom
detta förfarande skulle man få fram underlag och siffror för hur implementeringen av
arbetsskadeförsäkringen de facto utfallit. Det skulle även gå att jämföra siffror och kostnader
för exempelvis rehabilitering samt i vilken grad preventionsåtgärder sätts in av arbetsgivarna
och försäkringsbolagen. Därmed kan en studie av detta slag visa på och jämföra de kostnader
som uppstår för samhället.

Ett annat förslag är att mer i detalj gå in på punkter som vi i denna uppsats tagit upp som
exempelvis rehabilitering och analysera hur denna skulle kunna läggas upp för att på lång sikt
minska kostnaderna för arbetsskador. Det skulle även vara av intresse att utreda mer noggrant
kring definitionen av arbetsskadebegreppet och hur det går att komma tillrätta med att
bedömningarna skiljer sig åt. Socialförsäkringarna utgör intressanta föremål till vidare
forskning kring hur de ska administreras på bästa sätt till gagn för samhället och den enskilde
individen.
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