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Sammanfattning 

Skadeståndet har fyra huvudsakliga funktioner: reparation, placering av kostnaden, 

pulverisering av förlusterna och prevention. Skadeståndsreglerna utvecklades innan 

ansvarsförsäkringar hade den utbredning som den har idag, då 97 % av befolkningen täcks 

av en ansvarsförsäkring genom sin hemförsäkring. Ansvarsförsäkringar skall ses i ljuset av 

skadeståndsreglerna, men skadeståndsreglerna är även anpassade till vilka försäkrings-

möjligheter som finns.  

Skadeståndslagen tillhandahåller genom den allmänna jämkningsregeln 6:2, jämkningsregeln 

2:4 angående barn och 2:5 angående psykiskt sjuka en möjlighet att jämka ett oskäligt 

skadestånd. Om en ansvarsförsäkring täcker skadan, sker ingen jämkning. Även då 

jämkningsreglerna används, är skadeståndsskyldigheten betungande för den vållande och en 

ansvarsförsäkring kan förbättra den skadeståndsskyliges levnadsstandard och 

framtidsutsikter. Begränsningarna i ansvarsförsäkringsvillkoren leder dock till att vid grov 

vårdslöshet och skada på grund av brottslig handling fortfarande finns ett behov av 

jämkningsregeln. Ansvarsförsäkringen för privatpersoner är frivillig. Konsekvenserna av ett 

skadeståndsanspråk talar dock för att den för barn borde göras obligatorisk. 

I år genomfördes en förändring av vårdnadshavares skadeståndsansvar som innebär att 

vårdnadshavarna, går från att endast vara ansvariga på grund av oaktsamhet, till att i vissa 

situationer vara strikt ansvariga för sina barn. Lagens syfte är att förtydliga vårdnads-

havarens ansvar och minska ungdomsbrottsligheten. Denna förändring är ett omotiverat 

avsteg från skadeståndsrättsliga principer som inte kommer innebära att paragrafens tänkta 

syfte uppfylls.  



 

 

Abstract 

Damages have four main functions: reparation, placing of the costs, distribution of the 

losses and prevention. The rules about damages evolved before liability insurance had the 

extension it has today, 97 % of the Swedish populations is covered by liability insurance, 

since it is included in the comprehensive household insurance. Liability insurance should be 

looked at in the light of the damage rules, but the rules about damages are adapted to the 

insurance possibilities. 

The Law of damages contains, though the general adjustment article 6:2, the adjustment 

article 2:4 about children and the adjustment article 2:5 about the mentally ill, a possibility 

to adjust a non reasonable damage claim. If the liability insurance covers the damages no 

adjustment is made. Even when the adjustment articles are being used the damages is a 

heavy burden for the person who is liable for the damages. The liability insurance contains 

exemptions for damages caused by criminal actions amongst other things and therefore 

there is still a need for the adjustment articles. It is voluntary to have liability insurance for 

private individuals. The severity of the consequences for the person liable for the damages 

leads to that is should be involuntary, at least for children. 

This year a change was made to the Law of damages and the legal guardian of children is 

now, not only responsible for damages causes when they are negligent, but also in some 

situations absolute liable. The ground for the change is to clarify the legal guardian’s 

responsibilities and decrease delinquency. The change is an unjust divergence from damage 

principles and will not fulfill its purpose.   
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1 Inledning 

Kapitlet innehåller en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Därefter följer uppsatsen syfte och avgräns-

ning. En presentation av den metod som har valt för att besvara uppsatsens syfte följer och kapitlet avslutas 

med uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Den allmänna principen är att den skadeståndsskyldige skall ersätta hela den skadelidandes 

förlust, oavsett skadans storlek och oavsett om vållandet var mer eller mindre grovt.1 Om 

en skada orsakas av annat än en ren olyckshändelse och därmed genom uppsåt eller oakt-

samhet, kan det leda till skadestånd.2 Jämkningsparagraferna 6:2 (allmän), 2:4 (angående 

barn) och 2:5 (angående psykiskt störda) i skadeståndslagen (1972:207)(SkL) är undantag 

från denna princip och innebär att skadeståndet kan begränsas med hänsyn till den ska-

deståndsskyldiges ekonomiska förhållande. Skadeståndet jämkas exempelvis då den ska-

deståndsskyldige saknar en ansvarsförsäkring, vilket normalt sätt ingår i hemförsäkringen. 

Då den skadeståndsskyldige saknar en ansvarsförsäkring, står domstolen inför möjligheten 

att använda jämkningsregeln för att sätta ner skadeståndsbeloppet eller döma ut fullt ska-

destånd, som den skadevållande ändå inte har förmåga att betala. I båda fallen får den ska-

delidande delar av eller ingen ersättning. Då domstolen har möjlighet att jämka skade-

ståndet på grund av avsaknaden av en ansvarsförsäkring, kan detta undergräva betydelsen 

av att teckna en ansvarsförsäkring?  

Skadeståndsreglerna utvecklades innan försäkringar hade den utsträckning och betydelse 

som de har idag.3 I nuläget är SkLs regler är sammanhörande med reglerna om försäk-

ringar, trots att lagen endast hänvisar undantagsvis till försäkringar. Det har skett en 

utbredning av ansvarsförsäkringar och samhället har förändrats sedan 

jämkningsparagraferna infördes på 70-talet, vilket kan innebära en förändrad syn på 

skadeståndsreglerna. Om behovet av ansvarsförsäkring kvarstår trots 

jämkningsmöjligheterna som SkL erbjuder, finns det då ett behov att införa obligatorisk 

ansvarsförsäkring för privatpersoner, såsom det finns på andra områden? Om det anses för 

                                                        
1 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 425. 

2 Bengtsson, Skadeståndsrätt - några huvudlinjer, s.15. 

3 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 30. 
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ingripande att införa det för alla privatpersoner, kan det vara lämpligt att införa det för den 

särskilda grupp som barn bildar? 

Ett annat sätt för att förändra skadeståndsskyldigheten då barn är den skadevållande, är 

genom att skärpa vårdnadshavarens skadeståndsansvar, vilket har gjorts genom de senaste 

förändringarna av SkL. Frågan är om lagförändring innebär en förbättring vid dessa skade-

tillfällen? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda om SkLs jämkningsregler (2:4, 2:5 och 6:2 SkL) 

undergräver betydelsen för en privatperson att teckna en ansvarsförsäkring i 

utomobligatoriska förhållanden. Även behovet av obligatorisk ansvarsförsäkring för 

samtliga eller en viss grupp av privatpersoner kommer att utredas då behovet av ansvars-

försäkring kan kvarstå trots SkLs jämkningsregler. Angående barns skadeståndsskyldighet 

kommer förändringarna i SkL om skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare att 

behandlas för att undersöka dess effekter gällande ansvarsfördelningen vid skador orsakade 

av barn.4 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar endast betydelsen av privatpersoners ansvarsförsäkring, därmed 

lämnas betydelsen av juridiska personers ansvarsförsäkringar huvudsakligen utanför denna 

uppsats. Juridiska personers ansvarsförsäkringar behandlas endast vid jämförelse med 

privatpersoners situation. 

Reglerna kring brottskadeersättning nämns endast i uppsatsen och en mer ingående ut-

redning kring deras förhållande med jämkningsreglerna utelämnas. Brottsskadeersättning 

utgår som ersättning då skada skett genom brottslig handling.5 Skadeståndsanspråk på 

grund av den skadevållande begått en brottslig handling täcks inte av den skadevållandes 

ansvarsförsäkring. Detta innebär att det saknar betydelse att den skadevållande har en 

ansvarsförsäkring och därmed saknar dessa regler betydelse för uppsatsens syfte.  

Övriga avgränsningar, som inte lämpar sig att presenteras fristående i detta avsnitt, görs 

löpande i uppsatsen. 

                                                        
4 Prop. 2009/10:142. 

5 1 § Brottsskadelagen (1978:413). 
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1.4 Metod och material 

Uppsatsens syfte och det nära förhållandet mellan skadestånd och försäkringar, innebär att 

detta är en framställning av skadestånds- såväl som försäkringsrätt och uppsatsen som hel-

het blir därmed inom ersättningsrätt.6 Hänsyn tas därmed inte endast till rättsregler, som 

tillämpas av domstolarna, utan även den faktiska betydelsen av reglerna vilket innebär att 

uppsatsens perspektiv närmar sig det rättsociologiska7.8 Rättssociologin kompletterar rätts-

domatiken9 genom att täcka in aspekter som utelämnas av rättsdomatiken då den belyser 

lagens orsak och verkan.10 Rättsdomatikens hierarki av rättskällorna (lagtext, praxis, för-

arbeten och doktrin) är utgångspunkten för i vilken ordning som materialet i uppsatsen 

presenteras, men frångås undantagsvis av pedagogiska skäl. Uppsatsens läsare förväntas 

vara juridiskt insatt, vilket innebär att en grundligare förklaring av juridiska termer och 

samband utelämnas från uppsatsen.  

SkL är den huvudsakliga lagtexten som används för att utreda skadeståndets funktioner och 

utformning. SkL är utformad såsom en ramlag, vilket betyder att det sakliga innehållet 

bestäms av andra författningar och rättspraxis.11  

De rättsfall som behandlas är funna via rättsfallsdatabaserna Infotorg och Karnov vid sök-

ningar på jämkningsparagraferna i SkL. Rättspraxis används för att kunna utreda och 

analysera hur domstolarna i de individuella fallen har använt sig av de jämknings-

möjligheterna som finns i SkL. Det är rättsfall i Högsta domstolen som innehar 

prejudikatsvärde genom tyngden av de skäl som anförs i motiveringen till domslutet.12 Den 

allmänna jämkningsparagrafens syfte var att fungera som ett skydd för hedervärda personer 

som haft oturen att bli skadeståndsskyldiga genom ganska ursäktligt oaktsamhet, men i 

praktiken har den använts som ett kriminalpolitiskt instrument.13 Praxis rörande  

                                                        
6 Roos, Ersättningsrätt – en forskningsinriktning, Festskrift till Jan Hellner, s. 504. 

7 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 46.  

8 Hellner, Skadeståndsrätten - en introduktion, s. 17. 

9 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167 och rättskällornas dignitet enligt s. 31 däremot kritiseras 
rättsdogmatiken av Sandgren, Är rättsdomatiken dogmatisk, Tidskrift for rettsvitenskap, s. 648-
656. 

10 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 71. 

11 Hellner, Skadeståndsrätten - en introduktion, s. 21. 

12 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 141f. 

13 Bengtsson, Nya jämkningsmöjligheter?, Festskrift till Anders Agrell, s. 56. 
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jämkningsparagraferna behandlar därför skadeståndstalan som uppkommit genom att den 

skadevållande har begått en brottslig handling. Dessa används då tillgången till praxis 

angående skadeståndstalan som grundar sig på icke brottslig handling är begränsad. De 

används på grund av att domskälen visar på jämkningsparagrafernas tillämpning, vilket 

sammanfaller med då skadan är uppkommen genom icke brottslig handling. 

Gällande jämkning av skadestånd både enligt den allmänna jämkningsregeln14 och para-

graferna gällande barn och psykiskt sjuka15 tillmäts propositionerna en stor betydelse då de 

visar på paragrafernas avsedda syfte och funktion.16 De båda består av allmänna motiv som 

inkluderar lagförslaget, en utredning av gällande rättsläge, kommitténs förslag, remiss-

yttrandena, föredragandes förslag17 respektive departementschefens yttrande18 för att 

avslutas specialmotiveringen. Som bilaga till propositionerna ligger även lagrådets yttrande. 

För att förstå paragrafernas avsedda syfte och funktion tillmätes kommitténs uttalande sär-

skild vikt på grund av att den största sakkunskapen finns i kommittén.19 Remissyttrandena 

används för att de visar på berörda myndigheter och organisationers åsikt i frågan.20 Kom-

mitténs förslag är endast preliminärt och kan ändras på senare stadier.21 Föredragandens 

och departementschefens förslag tar både kommittén och remissinstansernas åsikter i 

beaktande vid upprättandet av detta förslag vilket innebär att denna del av förarbetet 

kommer att tillmätas betydelse på denna grund.  

Specialmotiveringen ger en mer specifik beskrivning av den praktiska tillämpningen av 

paragrafer och kommer att användas för att närmare undersöka paragrafens olika rekvisit.22 

Det bör dock noteras att föredragande respektive departementschefen även skrivit 

utredningen kring gällande rätt och specialmotiven. Lågråds yttrandet gällande 2:4 och 2:5 

                                                        
14 Prop. 1975:12 

15 Prop. 1972:5 

16 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 121. 

17 Prop. 1975:12. 

18  Prop. 1972:5. 

19 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 131. 

20 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 122. 

21 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 131. 

22 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 132. 
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SkL tillmäts betydelse, men är underställd övrigt material i propositionerna.23 Det bör 

noteras att Bengtsson och Strömbäck var föredragande till lagrådets yttrande och de båda 

har skrivit doktrin på området som används i uppsatsen, hänsyn till detta förhållande tas i 

analysen. Lagrådet gör inga särskilda yttranden angående 6:2. 

Doktrin används för att beskriva skadeståndets och ansvarsförsäkringars funktioner. Fram-

ställningen grundar sig på Hellners uppställning i ”Skadeståndsrätt”.  Övrig doktrin används i 

största möjliga mån för att visa på motsägande åsikter och argument. I de sammanfattande 

kommentarerna efter kapitlen kommer de olika att vägas mot varandra. 

Det huvudsakliga litterära verket gällande jämkning av skadestånd är Bengtssons bok ”Om 

jämkning av skadestånd” vilket gav ut år 1982, vilket var ett par år efter införandet av 

jämkningsreglerna. Jämkningsreglerna har inte förändrats nämnvärt sedan dess, men 

samhället runt omkring har gjort det. Därmed innehar boken fortfarande rättskällevärde, 

men hänsyn tas i analysen till den tidsperiod den skrevs. Övrig doktrin och förarbeten som 

behandlar jämkningsreglerna på samma vis och ses i ljuset av den tidpunkt de skrevs och i 

analysen blir frågan om dess nuvarande betydelse belyst.  

Flertalet verk från både Hellner och Bengtsson används i uppsatsen vilket är oundvikligt då 

båda hör till de ledande inom området. Annan doktrin presenteras i största möjliga mån för 

att visa på variationer av åsikter och grunder för dessa. Motioner som inte antagits innehar 

inget rättskällevärde och syftet med att använda en motion i denna uppsats är endast för att 

påvisa att frågan om ansvarsförsäkringar skall vara obligatoriska för privatpersoner har varit 

uppe för förslag och vilken bedömning som gjordes i detta fall. 

I uppsatsen görs en studie av försäkringsvillkor som inte ingår i den traditionella rätts-

domatiska metoden utan närmar sig en rättssociologisk metod, då en empirisk studie görs 

för att påvisa hur ansvarsförsäkringar fungerar i praktiken, för att ge analysen ytterligare 

djup och förtydliga vilka skador som täcks.24  Försäkringsvillkor tolkas enligt principerna 

om standardavtal.25 Syftet med denna uppsats är inte att undersöka hur 

                                                        
23 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 132. 

24 I Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, del I, JT, s. 734 anges att vid dessa situationer går 
bruket av empiriskt material och analysen av rättsregler hand i hand. En studie av standardvillkor 
är en empirisk studie och lämpar sig förmögenhetsrättens område där allmänna avtalsvillkor har 
stor betydelse för rättsbildningen. 

25 Bengtsson Om tolkning av ansvarsförsäkringsvillkor, s. 8. Jmf. Adlercreutz, Avtalsrätt 2, s. 67ff. 
Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 45ff, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 137 ff. 
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ansvarsförsäkringsvillkor skall tolka, utan de används för att visa vad 

ansvarsförsäkringsvillkor täcker i praktiken genom en objektiv tolkning. Standardavtal 

innehar inget rättskällevärde, men tillmäts betydelse genom att utvecklats under lång tid 

genom en sammanvägning av parternas intressen.26 , 

Urvalet av försäkringsvillkor grundas på de fyra största försäkringsbolagens villkor för 

privatpersoners ansvarsförsäkringar baserat på statistik enligt Försäkringsförbundet. De 

fyra största försäkringsbolagen inom ansvarsförsäkringar för privatförsäkringar är 

Länsförsäkringsgruppen (hädanefter LF), If skadeförsäkringar (hädanefter If), Trygg Hansa 

(hädanefter TH) och Folksam.27 LF består av 24 stycken självständiga länsbolag, men 

samtliga använder sig av samma ansvarsförsäkringsvillkor för privatpersoner. De fyra 

utvalda försäkringsbolagen svarar gemensamt för ca 90 % av privatmarknaden.28  

Då ansvarsförsäkringen ingår som en del av hemförsäkringen är omfattningen av 

hemförsäkringsvillkoren omfattande och inte lämpliga att tas med i sin helhet. 

Ansvarförsäkringsdelen samt för uppsatsen övriga relevanta delar av försäkringsvillkoren 

finns som bilaga till uppsatsen, i syfte att underlätta förståelsen av materialet presenterat i 

kapitel fem. 29 

1.5 Disposition 

Samtliga kapitel inleds med en beskrivning i kursiv som kortfattat förklarar kapitalets inne-

håll och hur de anknyter till uppsatsens syfte. Kapitel ett utgör en inledning till ämnet som 

innehäller en bakgrund till ämnet för att underlätta det fortsatta läsandet av uppsatsen, det 

syfte som uppsatsen skall uppfylla och metoden.  

Kapitel två beskriver skadeståndets funktioner med samma utgångspunkt som i Hellners 

bok ”Skadeståndsrätt”.  Skadeståndsreglerna utvecklades före försäkringarna hade den 

utbredning och betydelse de har idag vilket innebär att ansvarsförsäkringar ska ses mot 

bakgrund av skadeståndsreglerna. 30 Samma utgångspunkt har denna uppsats vilket leder till 

                                                        
26 Jmf. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 181f. 

27 Försäkringsförbundet, ”Svensk försäkring i siffror 2009”. (20100914), 
www.försäkringsförbundet.se 

28 Etsare, Privat sakförsäkring, s. 18. 

29 Länsförsäkringars villkor i Bilaga 1, Ifs villkor i Bilaga 2, Trygg Hansas villkor i Bilaga 3 och 
Folksams villkor i Bilaga 4. 

30 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 30. 
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att det allmänna om ansvarsförsäkringar och dess funktioner presenteras efter skadestån-

dets funktioner har behandlats. Kapitel tre inleder med att beskriva hur ansvarsförsäkringar 

fungerar för att ge läsaren en teoretisk grund för den fortsatta framställningen. Kapitlet 

fortsätter med en redogörelse för ansvarsförsäkringens funktioner på skadeståndet, vilket 

följer samma upplägg som används i kapitel två. Kapitlet avslutas med, på vilka områden 

som ansvarsförsäkringar har ansetts tillräckligt viktiga för att de skall vara obligatoriska och 

vilka överväganden som gjorts då ansvarsförsäkringen för privatpersoner skall vara 

frivilligt.   

Följande kapitel behandlar de jämkningsmöjligheter som SkL har genom 6:2, 2:4 och 2:5 

samt hur förändringen av SkL angående skärp skadeståndsansvar för vårdnadshavare 

påverkar rättsläget. I femte kapitlet granskas ansvarsförsäkringsvillkor för att se vilket skydd 

de ger försäkringstagarna.  

Samtliga ovanstående kapitel avslutas en sammanfattande kommentar vars syfte är att ge 

utrymme för analys och uppsatsförfattarens egna åsikter kring vad som framkommit i 

kapitlet. Hänvisningar lämnas löpande till vilket, i kapitlet ovanstående, avsnitt som de 

sammanfattande kommentarerna baserar sig på. I undantagsfall görs hänvisningar till övriga 

kapitel då det är motiverat för att förstå samband mellan olika delar av uppsatsen. I den 

sammanfattande kommentaren förekommer även ny fakta som används som exempel och 

material som inte har lämpat sig att beskriva närmare i den deskriptiva delen. 

Kapitel sex utmynnar i en slutlig analys om SkLs jämkningsregler undergräver betydelsen 

av att teckna en ansvarsförsäkring, om ansvarsförsäkringen bör vara obligatorisk för 

samtliga eller en viss grupp av privatpersoner och förändringen av SkL gällande skärpt 

skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Denna analys grundar sig på de delanalyser som 

finns i under rubriken ”sammanfattande kommentarer” i slutet av varje kapitel. Hänvisningar 

görs till den deskriptiva delen såväl som till delanalyserna för att underlätta läsarens 

förståelse för var uppsatsförfattaren baserar analysen och sina åsikter på. I kapitel 7 

presenteras uppsatsens slutsats. 
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2 Skadeståndets funktioner 

Detta kapitel behandlar de funktioner som skadeståndet, enligt doktrin, anses besitta. Denna 

framställning är en grund för att senare i uppsatsen kunna se vilken påverkan ansvarsförsäkringar har på 

dessa funktioner. 

2.1 Reparation 

Den första och mest uppenbara funktionen av skadestånd är reparation, genom att en 

summa pengar skall ersätta den skadelidande för den förlust som inträffat.31 Vid person-

skada ersätts enligt 5:1 SkL sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller 

andra stadigvarande men samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Vid sakskada om-

fattar skadeståndet, enligt 5:7 SkL, sakens värde eller reparationskostnad och 

värdeminskning, eller annan kostnad till följd av skadan.  

Enligt Hellner ger skadeståndets ersättande funktion en känsla av trygghet i samhället. 

Denna trygghet är begränsad, då inte alla typer av skador leder till skadestånd och det finns 

omständigheter som gör att den skadelidande inte får full ersättning för den skada som 

uppstått.32 Skadeståndets reparativa funktion är även förankrad i övrig doktrin vilket kan 

ses genom uttalandens som ”skadestånd är reparation”, vilket dock efterföljdes av ett 

resonemang kring att skadeståndets mål inte är reparation, utan att fastställa under vilka 

förutsättningar reparation skall respektive inte skall inträda.33 

Det finns också flertalet situationer då skadeståndet utgår till den skadelidandes 

försäkringsbolag och inte direkt till den skadelidande, vilket Hellner anser förminskar den 

reparativa funktionen då skadeståndet inte kommer den skadelindande till godo. 

Skadeståndet utgår då till försäkringsbolaget, som ersatt den skadelidande enligt 

försäkringsvillkoren, då de utnyttjar sin regressrätt enligt 7:9 försäkringsavtalslagen 

(FAL)34.35 Ett exempel på detta vore om skadan som orsakade skadeståndsskyldigheten 

uppkom genom överfall, där hemförsäkringen ersatt den skadelidande och 

försäkringsbolaget utnyttjar sin regressrätt mot den skadevållande. 

                                                        
31  Hellner, Skadeståndsrätt, s. 39. 

32  Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40 vars åsikt delas av Bengtsson, Skadeståndsrätt - några huvudlinjer, 
s. 13. 

33 Andersson, Skyddsändamål och adekvans - om skadeståndsansvarets gränser, s. 326. 

34 SFS 2005: 107. 

35  Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40. 
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2.2 Placering av kostnaden för en skada 

Vid skadestånd sker en omplacering av kostnaden för skadan. Vid skadans uppkomst ligger 

kostnaden hos den skadelidande eller dennes försäkringsbolag, om försäkringsersättning 

har utbetalats. Genom skadeståndet kommer kostnaden istället att belasta den skade-

vållande eller dennes försäkringsbolag om ansvarsförsäkring finns.36 Hellners beskrivning 

av omplacering av kostnaden som en särskild funktion har mottagit kritik som grundar sig 

på att det redan ligger i själva begreppet skadestånd att det sker en omplacering av 

kostnaden för skadan.37 

2.3 Pulverisering av förlusterna 

En pulverisering av förlusterna kan ske genom försäkringar, men även skadeståndet kan 

direkt ha denna funktion. Då det är en kapitalstark organisation som är den skadestånds-

skyldige, som exempelvis staten eller ett stort aktiebolag, sker det en pulverisering av 

kostnaderna på samtliga skattebetalare respektive aktieägare.38 Den pulveriserande effekten 

kan dock försvaga den möjliga preventiva effekten.39 

2.4 Prevention 

Den preventiva funktion, skadeståndets möjligheter att förhindra icke önskvärt beteende, 

är den mest svårbedömda funktionen av skadestånd. Hellner anser att det är en svår-

bedömd funktion och den enda delen av den som är möjlig att bevisa är den individuellt 

preventiva funktionen. Skadestånd kan ha en individuell preventiv funktion genom att en 

person som blir skadeståndsskyldig, kommer att undvika det handlade som orsakade 

skadeståndsskyldigheten i fortsättningen.40  

  

                                                        
36 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40f.  

37 Karlgren Skadeståndsrättens reformering och allmänprevention, SvJT, s. 696 och kritiken riktar 
sig mot det ursprungliga verket Hellner, Skadeståndsrättens reformering, SvJT, s. 695 som Hellner 
presenterade sin åsikt om skadeståndets funktioner vilket även sammanfaller med dem 
presenterade i Skadeståndsrätt. 

38 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 42. 

39 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 46. 

40 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 42. 
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Lundstedt anser att den preventiva effekten är skadeståndets viktigaste funktion, då det är 

viktigare att antalet skador minskar, än att ersättning utgår för reparation i det enskilda 

fallet. Han grundar detta på, att det enligt honom, skulle bli vanligare med oaktsamt 

beteende om någon skadeståndsskyldighet inte fanns. Att skadeståndsskyldighet kan upp-

komma ger upphov till trygghet i samhället.41 Hellner anser att Lundstedts påståenden är 

obevisade och att det inte går att veta vad som påverkar aktsamheten.42  

Att straffet som skadestånd innebär slår ganska blint har används som argument mot den 

preventiva funktionen. Argumentet grundas på att en liten vårdslöhet kan orsaka en stor 

skada, samtidigt som en stort mått av vårdslöshet kan innebära en liten skada. Då skade-

ståndets storlek som huvudprincip inte är anpassat till måttet av vårdslöshet, blir skade-

ståndets preventiva funktion påverkad.43 

  

                                                        
41 Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten Förra delen: Culpa - regeln, s. 121ff. Bengtsson, 

Skadeståndsrätt- några huvudlinjer, s. 13 delar delvis Lundstedts åsikt och anser att en av 
skadeståndets viktigaste funktion är den preventiva effekten det har. Han grundar sin åsikt på att 
hotet om skadeståndsskyldighet bidrar till ett aktsammare beteende och mer förebyggande av 
skador 

42 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 43f. Karlgren, Skadeståndsrättens reformering och allmänprevention, 
SvJT, s. 698ff. kritiserar grunderna för Hellners åsikt och anser att bevisbördan bör åligga den som 
hävdar att funktionen saknas. Kritiken riktar sig mot det ursprungliga verket Hellner, 
Skadeståndsrättens reformering, SvJT, s. 698ff. vilket även sammanfaller med åsikterna 
presenterade i Skadeståndsrätt. Andersson, Skyddsändamål och adekvans - om 
skadeståndsansvarets gränser, s. 330 delar Karlgrens åsikter och anför att det visserligen finns en 
osäkerheten finns kring fastställande av skadeståndets preventiva funktion, men att detta inte 
kan leda till slutsatsen att den preventiva funktionen helt saknas. 

43 Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv, s. 14 han använder termen förebyggande funktion, 
men begreppets tillämpning sammanfaller med den preventiva funktionen. Hellner, 
Skadeståndsrätt, s. 194ff. anger angående orsaksförhållandet att det krävs en adekvat kausalitet 
mellan vållandet och skadan som orsakades, men skadeståndsanspråk kan uppstå även om 
vållandet endast varit en bidragande orsak. 
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2.5 Sammanfattande kommentarer 

Enligt uppsatsförfattaren råder det en acceptans kring att en penningsumma kan reparera 

den skadelidandes förlust.44 I situationer där skadan inte är på egendom som innehar 

affektionsvärde eller personskador, är existensen av den reparativa funktionen otvivelaktig. 

Det är istället i övriga situationerna, där skadan gäller egendom med affektionsvärd och 

personskador, som funktionen går att betvivla. Uppsatsförfattaren har dock inget bättre 

förslag på ersättningssystem för dessa skador och vidhåller att det nu gällande ersättnings-

systemet, som skadestånd innebär, skall bestå. 

Hellners åsikt om att skadeståndets reparativa funktion förminskas om skadeståndet utgår 

till ett försäkringsbolag, som i sin tur betalat ut ersättning till den skadelidande och utnyttjar 

sin regressrätt, delar inte uppsatsförfattaren.45 Den skadelidande har fått ersättning i situa-

tionen och den skadevållande betalar ersättning, faktumet att försäkringsbolaget varit en 

”mellanhand” påverkar inte den funktion som ersättningen har. Frågan om att, huruvida 

skadeståndet utgår är oftast beroende av om den skadelidande själv har tecknat en försäk-

ring som kan utge ersättning, är en separat fråga som enligt uppsatsförfattaren inte påverkar 

diskussionen om skadestånds reparativa funktion.  

Även att en av skadeståndets funktioner är att omplacera kostnader, är välförankrat och 

råder samstämmighet om. Huruvida det skall ses som en enskild funktion råder det delade 

meningar om, men detta påverkar inte skadeståndets funktion enligt uppsatsförfattaren, 

utan är endast en oenighet kring definitionen.46 Huruvida den pulveriserande funktionen 

kan försvaga den möjliga preventiva funktionen är korrekt eller inte, är enligt 

uppsatsförfattaren irrelevant då privatpersoner är den skadevållande eftersom skadeståndet 

i denna situation inte har någon pulveriserande funktion.47 

  

                                                        
44 Se avsnitt 2.1. 

45 Hellner framför sin åsikt i Skadeståndsrätt, s. 40. 

46 Se avsnitt 2.2. 

47 Se avsnitt 2.3. 
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Huruvida skadestånd har en allmän preventiv funktion och omfattningen av funktionen, 

både på ett individuellt och på ett allmänt plan, råder det stor oenighet om.48 Argumentet 

att skadeståndet slår blint, då en liten vårdslöhet kan orsaka en stor skada samtidigt som en 

stort mått av vårdslöshet kan innebära en liten skada, är enligt uppsatsförfattaren väl-

grundat.49 SkL tar visserligen hänsyn till graden av vållande, genom exempelvis 6:2 SkL, 

men på områden där det gäller strikt ansvar (exempelvis för hundar) 50, är skadeståndet inte 

beroende av personens vållande. Hänsyn till vållande tas även endast i situationer då ett 

litet mått av vårdslöshet orsakat stor skada och inte vid det omvända förhållandet. Då en 

person genom ett stort mått av oaktsamhet orsakar en liten skada kommer 

skadeståndsbeloppet inte att återspegla skadans storlek och skadestånds preventiva 

funktion kan ifrågasättas. Det framstår för uppsatsförfattaren som att skadeståndets 

preventiva funktion är svårbevisad eftersom det är fler faktorer, än risken för 

skadeståndsskyldighet, som påverkar en persons beteende. En utredning kring dessa 

faktorer görs lämpligen genom en sociologisk studie som omfattas därmed inte av denna 

uppsats. 

                                                        
48 Se avsnitt 2.4. 

49 Se Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv, s. 14. 

50 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 
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3 Ansvarsförsäkring 

Kapitalet inleds med en allmän framställan om ansvarsförsäkringar i syfte att ge läsaren en förståelse för 

ansvarsförsäkringars betydelse. Kapitlet fortsätter med en utredning om vilka effekter ansvarsförsäkringar, 

enligt doktrin, har på skadeståndets funktioner för närmare belysa förhållandet dem emellan. Kapitlet 

avslutas med en överblick av obligatoriska ansvarsförsäkringar på andra områden, för att se i vilka situa-

tioner detta har ansetts lämpligt och skälen till obligatoriet. 

3.1 Allmänt om ansvarsförsäkringar 

Skadestånd som den skadevållande kan tvingas betala, på grund av vårdslöst beteende som 

orsakar någon annan person- eller sakskada, kan täckas av en ansvarsförsäkring.51 Ansvars-

försäkringar förekommer vanligtvis som en del av hemförsäkringen, som även innehåller 

sakförsäkring, reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.52 Av den svenska befolkningen 

omfattas 97 % av en hemförsäkring.53 En hemförsäkring krävs för att få lån till en bostad, 

för att få hyra en lägenhet av vissa fastighetsägare och av vissa bostadsrättsföreningar.54 

De som saknar egendom att försäkra kan underlåta att teckna en hemförsäkring, då de inte 

anser sig ha något att försäkra, vilket innebär att de även inte har en ansvarsförsäkring. 

Andra kan anse sig sakna de ekonomiska möjligheterna att betala för försäkringen.55  

Personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt, har rätt till försörjningsstöd av socialnämnden för att ges möjlighet till en skälig 

levnadsstandard.56 Att tecknas av en hemförsäkring har ansetts så viktigt, att vid beräk-

ningen av försörjningsstödet, inkluderar det skäliga kostnader för hemförsäkring.57  

  

                                                        
51 Jmf. Löf, Försäkring - en introduktion, s. 41. 

52 Löf, Försäkring - en introduktion, s. 35. 

53 Att 97 % av befolkningen har en hemförsäkring baserar sig på statistik från 2002 som kan 
jämföras med att den siffran år 1978 var 91 % enligt Statistiska centralbyrån, ”Offer för våld och 
egendomsbrott 1978-2002”, 2004-03-31 (20101127), www.scb.se. 

54 Etsare, Privat sakförsäkring, s. 28 och 2009/10:C271. 

55 Etsare, Privat sakförsäkring, s. 28ff.  

56 4:1 Socialtjänstlagen (2001:453). 

57 4:3 1st. 2p. Socialtjänstlagen. 
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Det finns en kontrakteringsplikt för försäkringsbolag, gentemot konsumenter, för försäk-

ringar som bolaget normalt tillhandahåller enligt 3:1 FAL. Undantaget från denna plikt får 

göras om det finns särskilda skäl för vägran på grund av risken för framtida försäkringsfall, 

den befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller någon annan 

omständighet. 

Om det har skett en skada, skall den skadelidande vända sig direkt mot den skadevållande 

som huvudregel och denne person vidarebefordrar kravet till sitt försäkringsbolag.58 

Undantag finns då den skadelidande kan vända sig direkt till försäkringsbolaget enligt 9:7 

FAL, vilket för privatpersoner gäller i den mån den skadevållande inte själv kan utge ersätt-

ningen.59 Det är försäkringsbolaget och inte den skadeståndsskyldige som bestämmer 

ersättningsbeloppet med ledning av SkL och försäkringsvillkoren. De olika bolagens villkor 

är i stort sett identiska, eftersom det är SkL som styr ansvarsförsäkringarnas utformning.60 

Mer om olika försäkringsbolags ansvarsförsäkringsvillkor följer nedan i kapitel fem. 

Privatpersoners tecknande av ansvarsförsäkringar har beaktats med misstroende då det 

ansågs vara ett sätt för den skadeståndsskyldige att undkomma ansvar eller som en ”lyx-

försäkring” för den som vill försäkra bort effekterna av sin drullighet. 61  Denna åsikt har 

bytts ut eftersom ansvarsförsäkringar nu betraktas som ett nödvändigt komplement till 

skadeståndsreglerna. Ansvarsförsäkringar förbättrar både den skadeståndsskyldiges 

situation, såväl som den skadelidandes genom att chanserna att ersättning utgår ökar.62  

  

                                                        
58 Jmf. Löf, Försäkring - en introduktion, s. 41. 

59 9:7 1 st. med hänvisning till 4:9 2 st. 2 men. FAL. 

60 Löf, Försäkring - introduktion, s. 42. 

61 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 185. 

62 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 185. 
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Ur ett rättsekonomiskt perspektiv har frågan ställts som det är lämpligast att skador ersätts 

ur den skadelidandes försäkring eller ur den skadevållandes ansvarsförsäkring. Det har an-

setts att även om den skadelidande är ”the cheapest cost avoider”, vilket betyder att denna 

person kan med lägsta kostnad undvika skada, är det mer lämpligt att den skadevållande 

som är ”the cheapest insurer”, vilket betyder att denna person innebär lägre försäkrings-

kostnader för att ersätta förlusten, ersätter förlusten. En förklaring till denna slutsats är 

enligt Hellner att då hemförsäkringar inte täcker all egendom och typ av skador som kan 

uppkomma medan ansvarsförsäkringar har mer vidtäckt ansvarsområde.63 

3.2 Ansvarsförsäkringens begränsningar 

Försäkringsbolagen kan genom sina villkor friskriva sig från ansvar vid vissa situationer.  

Enligt 4:5 1 st. och 2 st. FAL täcks inte skador som försäkringstagaren orsakat genom upp-

såtligt handlande eller grov vårdslöshet. I sista stycket av 4:5 FAL ges en möjlighet för för-

säkringsbolagen, att genom sina villkor begränsa sin ersättning även i situationer då vårds-

lösheten inte är grov. Vid ringa oaktsamhet får dock ingen nedsättning av ersättning göras 

enligt 4:9 FAL. Friskrivningsmöjligheterna är delvis begränsade genom reglerna i FAL, ex-

empelvis då det finns regler om giltigheten av invändningar från försäkringsbolaget att 

försäkringstagen inte har betalat sin premie enligt 5:2 FAL. Ansvarsförsäkringsvillkor 

friskriver ofta försäkringsbolag från ansvar för förmögenhetsskada och skador som är 

underkastade strikt ansvar som till exempel skador på egendom i skadevållandes vård.64 

Ansvarsförsäkringar har även en självrisk som leder till att försäkringsbolagen inte behöver 

handlägga småskador och att den skadevållande får själv stå för viss del av kostnaden. 

Ansvarsförsäkringarna täcker också oftast bara skador upp till ett visst belopp, men det är 

sällan privatpersoner kan orsaka skador genom oaktsamhet som uppgår till dessa belopp. 

De flesta bolag har som högsta belopp fem miljoner kronor.65 Ansvarsförsäkringar täcker 

inte ansvarsskador orsakade i tjänsten, om den tillfogats en familjemedlem eller om det går 

att teckna en separat ansvarsförsäkring för ändamålet som trafikskador, båtskador med 

mera.66 

                                                        
63 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 186f. 

64 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 191ff. 

65 Löf, Försäkring - en introduktion, s. 46. 

66 Löf, Försäkring - en introduktion, s. 46f. 
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3.3 Ansvarsförsäkringens funktioner  

3.3.1 Reparation 

Den reparativa funktionen av skadestånd är beroende av huruvida den skadelidande får 

någon utbetald ersättning. Ansvarsförsäkringar kan innebära att chanserna till att den 

skadelidande mottager ersättning ökar, vilket leder till att skadeståndet får den reparativa 

funktionen som var avsedd. Försäkringsbolagens regressrätt enligt 7:9 FAL leder till att 

ersättningen många gånger kommer direkt från den skadelidandes egen försäkring vilket 

innebär att det är mellan två försäkringsbolag ersättning kommer att överföras. Därmed 

kommer skadeståndet att inte att utgå direkt till den skadelidande utan till ett 

försäkringsbolag vars rörelse bygger på att ersätta försäkringstagares risker.67 

3.3.2 Placering av kostnaden för skador 

Då ersättning ur en försäkring, till exempel en brandförsäkring eller vagnskadeförsäkring, 

utgår sker ingen överflyttning av förlusten från den skadelidande, då det även är denne som 

har betalat in försäkringspremierna. Då skadestånd utgår sker en förflyttning av kostnaden 

för skadan från den skadeståndsskyldige till den skadelidande. Om den skadeståndsskyldige 

har en ansvarsförsäkring, blir det kollektivet av försäkringstagare som får stå för kostna-

derna. Ett exempel på detta är då en fotgängare blir påkörd av en bil och person- samt sak-

skadorna som fotgängaren åsamkats betalas av den obligatoriska ansvarsförsäkring som 

trafikförsäkringen innebär. Kostnaden för skadan har därmed förflyttats från fotgängaren 

till samtliga premiebetalare av bilistens trafikförsäkringsbolag.68  

Då en ansvarsförsäkring täcker skadan, kommer den skadeståndsskyldige endast att stå för 

en eventuell självrisk, eftersom resten av kostnaden är överflyttad på ett kollektiv av för-

säkringstagare. Skadeståndets tänkta funktion att flytta över kostnaden från den skade-

lidande, berörs inte negativt av att den skadeståndsskyldige har en ansvarsförsäkring. Om 

något förstärks denna funktion, eftersom sannolikheten att den skadelidande får någon 

ersättning ökar.69 

                                                        
67 Jmf. Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40. 

68 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40f. 

69 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 40f. 
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3.3.3 Pulverisering av förluster 

Försäkringar har en pulveriserande effekt på kostnaderna som uppstår i samband med en 

skada.70 Risken att drabbas av eller orsaka skada fördelas som en jämn kostnad för 

försäkringskollektivet genom försäkringspremier. De flesta skadestånd för sak- och person-

skador i utomobligatoriska förhållanden betalas av försäkringsbolag, via den skadestånds-

skyldiges ansvarsförsäkring. Om den skadeståndsskyldige saknar en ansvarsförsäkring och 

den skadelidande har en försäkring som täcker skadan kommer försäkringsbolaget, med 

stöd av sin regressrätt, gå mot den oförsäkrade skadeståndsskyldige och den pulveriserade 

effekten som försäkringar har är försvunnen. Försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringar 

kan också innehålla ett maximalt ersättningsbelopp och därmed försvinner den pulverise-

rande funktionen för beloppet som överstiger denna summa.71 

3.3.4 Prevention 

Enligt förarbetena till nuvarande SkL har utvecklingen av ansvarsförsäkring inneburit att ett 

skadeståndsansvar inte har samma funktion på den skadeståndsskyldige som innan. Dock 

anser lagstiftaren att detta inte är något belägg för en ökad oaktsamhet i samhället. Det är 

inte skadeståndsbeloppet som är den enskilda faktorn till den preventiva funktionen utan 

uppfostran, utbildning, ökad kunskap och opinionsbildning har även en avgörande 

betydelse.72 

Lundstedt ifrågasatte år 1935 hur obligatorisk ansvarsförsäkring kan gå ihop med ska-

deståndets preventiva funktion och uttryckte: ”Det går alldeles icke ihop därmed!”. Han 

vitsordade att ansvarförsäkringar förstärkt den skadelidandes chanser att utfå ersättningen 

då den innebär att utbetalningen inte beror på den skadelidandes solvens, men att detta inte 

fick göras på bekostnad av det handlingsförändrande som skadeståndsansvar innebär. 

Ansvarsförsäkringens utbredning skulle leda till en allmän avmattning i aktsamhet, vilket i 

sin tur skulle innebära att försäkringsrörelsen av sig själv skulle upphöra på grund av alla 

  

                                                        
70 Prop. 1972:5 s. 89. Åsikten stöds av doktrin vilket kan ses av Hellner, Skadeståndsrätt, s. 42 och 

Bengtsson, Skadeståndsrätt - några huvudlinjer, s. 14 termen riskfördelande används, men 
innebörden är den samma. 

71 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 42. 

72 Prop. 1975:2 s. 81.  
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skadekostnader. Vidare benämndes ansvarsförsäkringar som irrationella anordningar vars 

begränsade utbredning tillsvidare inte har fått allt för stora konsekvenser.73  

Ansvarsförsäkringar har en ökad utbredning sedan Lundstedt gjorde sitt uttalande och 

åsikterna som presenterats i doktrin återspeglar detta då år 1968 ansågs skadeståndsreglerna 

så pass inhamrade i folkmedvetandet att ansvarsförsäkringar inte haft någon större 

påverkan på skadeståndets reparativa funktion. I det långa loppet ansågs det som möjligt att 

den preventiva funktionen starkt försvagas.74 År 1993 hade åsikten nyanserats ytterligare 

och den preventiva funktionen ansågs finnas kvar, men till viss mån vara inskränkt.75 

Bengtsson och Hellner delar åsikten att anser att skadeståndets preventiva effekt delvis står 

kvar då den skadeståndsskyldige har en ansvarsförsäkring. De grundar sin åsikt på att en 

skadevållande vid upprepande skador får högre premie, att försäkringsvillkoren innehåller 

maximala ersättningsbelopp och den skadevållandetvingas betala självrisk.76 

3.4 Obligatorisk ansvarsförsäkring 

3.4.1 Obligatorisk ansvarsförsäkring på andra områden 

På vissa områden har verksamhetsutövare ålagts att teckna en obligatorisk 

ansvarsförsäkring. Den första i Sverige var trafikförsäkringen som är en ansvarsförsäkring 

för fordon.77 Denna försäkringsplikt kvarstår än idag, enligt 2 § trafikskadelagen78. Biltrafik 

har ansetts som ”farlig verksamhet”, vilket har inneburit att den ålagts strikt ansvar.79 Då 

försäkring saknads på den skadevållandes sida, ansvarar samtliga försäkringsgivare 

solidariskt för skadan genom trafikförsäkringsföreningen.80 Trafikförsäkringsföreningen tar 

sedan ut en avgift från ägaren till fordonet, som underlåtit att ha en gällande försäkring, 

                                                        
73 Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten Förra delen: Culpa - regeln, s. 126f. 

74 Karlgren Skadeståndsrättens reformering och allmänprevention, SvJT, s. 704ff. 

75 Andersson, Skyddsändamål och adekvans - om skadeståndsansvarets gränser, s. 330. åsikten delas 
även av Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv, s. 14. som även vidare anför att skadeståndets 
plats som den primära ersättningskällan är försvunnen. 

76 Bengtsson, Skadeståndsrätt - några huvudlinjer, s. 13. och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 44. 

77 Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s. 50. 

78 SFS 1975:1410. 

79 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 172 och 276. 

80 16 samt 33 §§ Trafikskadelagen. 
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enligt 34 § trafikskadelagen. Även luftfart81, järnväg82, atomanläggningsinnehavare83 och 

fartygsinnehavare84 har ansetts bedriva farlig verksamhet och har belagts obligatorisk 

försäkring.  

Även utövare av verksamhet som inte är farlig av sin natur, har ålagts obligatorisk 

ansvarsförsäkring på grund av det konsumentskydd som den innebär.85 Fastighetsmäklare86, 

försäkringsförmedlare87 och värdepappersbolag88 har ansetts bedriva sådan verksamhet som 

gör att en obligatorisk ansvarsförsäkring är befogad. Revisorer har också en skyldighet att 

ha en ansvarsförsäkring, även om detta inte är ur konsumentsynpunkt.89 För advokater har 

ansvarsförsäkring gjort obligatorisk utan författningsstöd, utan istället genom att 

advokatsamfundet kräver det av sina medlemmar.90 

3.4.2 Obligatorisk ansvarsförsäkring för privatpersoner 

Att omfattas av en ansvarsförsäkring är inte obligatoriskt för privatpersoner. 

Skadeståndsreglerna är istället tänkta att uppmuntra till tecknandet av ansvarsförsäkringar 

och ansvarsförsäkringar ska möjliggöra att ersättning utbetalas.91 Vid bedömningen av om 

en ansvarsförsäkring borde vara obligatorisk, skall hänsyn för det första tas till behovet av 

att stärka den skadelidandes möjligheter att utfå ersättning. För det andra, måste det vara 

möjligt att identifiera den skadegörande gruppen genom registrering. För det tredje måste 

det finnas försäkringsmöjligheter och för det fjärde måste systemet gå att övervaka.92 

                                                        
81 3.2 Luftfartverkets författningssamling (1984:47) och 9 kapitlet luftfartslagen (2010:500). 

82 3:1 samt 2 järnvägslagen (2004:519). 

83 22 § atomansvarighetslagen (1968:45). 

84 10:12 sjölagen (1994:1009). 

85 Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s. 55f. 

86 6 § fastighetsmäklarlagen (1995:400). 

87 2:5 och 6 lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

88 3:6 lag (2007:528) värdepappersmarknaden. 

89 27 § revisorslagen (2001:883). 

90 Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s. 51. 

91 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 186. 

92 Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s. 263f. 
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Vid SkLs införande år 1972 ansåg lagstiftaren att ansvarsförsäkringar gör 

skadeståndsreglerna mer effektiva, eftersom det innebär en garanti för att ersättning utgår. 

Vidare ansågs en obligatorisk ansvarsförsäkring krävas, för specifika verksamheter med 

specifika skaderisker, men endast i undantagsfall.93 Ansvarsförsäkringen skulle även 

fortsättningsvis vara frivillig. För att trygga den skadelidandes möjligheter att utfå 

ersättning, främst vid personskada, ansågs att de skadelidandes försäkringsmöjligheter 

vidareutvecklas istället. Ansvarsförsäkringen ansågs vara ett effektivt skydd, men att strävan 

skulle vara att tecknandet av försäkringen sker frivilligt. Staten och kommunerna skulle 

engagera sig för att upplysa allmänheten och framförallt barnfamiljer, om fördelarna med 

en ansvarsförsäkring vilket borde prövas innan ett obligatorium är att överväga.94 Flertalet 

av remissinstanser ansåg inte att ansvarsförsäkringen skulle vara frivillig och Justitiekanslern 

ansåg att i vart fall, för de yngre barnen, vore lämpligt med en obligatorisk 

ansvarsförsäkring, då skadeståndet saknar någon preventiv funktion för denna grupp.95  

I en motion till riksdagen gav två riksdagsmän förslag till obligatorisk hemförsäkring med 

reseskydd. De motiverade sitt lagförslag med de ekonomiska konsekvenserna som kan 

drabba en person som saknar hemförsäkring. De angav att fyra procent av de svenska 

hushållen saknar hemförsäkring och att denna grupp består av unga, fattiga och invandrare. 

Denna grupp ansågs drabbas även extra hårt vid en skada, då de har ett sämre utgångsläge. 

Motiveringen fortsatte med att det finns ett starkt stöd hos både medborgarna och 

fastighetsägare för att göra hemförsäkringen obligatorisk. Hur detta obligatorium skulle 

utformas angavs inte i motionen, utan regeringen rekommenderades att se över detta med i 

samråd med berörda organisationer och myndigheter.96  

  

                                                        
93 Prop. 1972:5 s. 88f. (allmänna riktlinjer). 

94 Prop. 1972:5 s. 124f. (skadeståndskommittén) s. samt 162f. (departementschefen). 

95 Prop. 1972:5 s. 140f. 

96 2009/10:C271. 
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Motionen avslogs av riksdagen i enlighet med utskottets förslag och med hänvisning till 

tidigare betänkande.97 I tidigare betänkanden har vikten av att ha en hemförsäkring 

betonats som skyddar mot oförutsedda utgifter för skador till exempel till följd av brand, 

läckage eller inbrott i bostaden. Trots detta ansågs det inte komma på fråga att införa ett 

obligatorium gällande hemförsäkringar. Som skäl för detta anges att det skall vara upp till 

den enskilde att anskaffa sig försäkringsskydd i olika avseenden.98 

3.5 Sammanfattande kommentarer 

3.5.1 Förekomsten av ansvarsförsäkringar 

Att förekomsten av ansvarsförsäkringar ökat är otvivelaktigt. Då den vanligtvis finns som 

en del i hemförsäkringen, innehar och betalar nu de flesta hushållen för en 

ansvarsförsäkring som flertalet av dem enligt uppsatsförfattaren är ovetande om, tills de 

behöver använda den.99  

Ansvarsförsäkringen ansågs som en ”lyxförsäkring” vid dess tillkomst vilket kan ses i 

relation till att den idag ses som en nödvändlighet i dagens samhälle vilket kan bero på de 

ökade skaderiskerna i samhället.100 En försäkring för under tusen kronor om året anser 

uppsatsförfattaren som en billig penning som kan rädda ett hushåll från möjlig ekonomisk 

ruin om någon av hushållsmedlemmarna av oaktsamhet orsakar en skada.101  

Förklaringen till att en person saknar egendom och därför saknar behovet av en 

ansvarsförsäkring är baserat på okunskap. Föreställningen att hemförsäkring bara ersätter 

egendomsskador är utbredd och felaktig, eftersom egendomsskyddet endast är en av fem 

                                                        
97 2009/10CU17. 

98 2008/09:CU20. 

99 Se avsnitt 3.1. 

100 Se avsnitt 3.1 och att det är ökade skaderisker anges i Bengtsson, Skadeståndslagen - en 
kommentar, s. 362. 

101 Vad en försäkringspremie kostar är bland annat beroende av försäkringstagarens ålder, 
bostadsförhållanden, kön. En kvinna, 23 år, som är ensamstående och bosatt i Jönköping har en 
försäkringspremie på 435 kr genom Länsförsäkringar vid lägsta egendomsskydd på 168 000kr 
enligt Länsförsäkringar, ”Räkna och försäkra”, (20101128), www.lansforsakringar.se, 974 kr 
genom If vid lägsta egendomsskydd 50 000 kr enligt If skadeförsäkringar, ”Köp privatförsäkring”, 
(20101128), www.if.se, 492 kr genom Trygg Hansa vid lägsta egendomsskydd 200 000kr enligt 
Trygg Hansa, ”Beräkna pris”, (20101128), www.trygghansa.se och 1003 kr genom Folksam vid 
lägsta egendomsskydd 50 000 kr enligt Folksam, ”Beräkna pris och teckna”, (20101128), 
www.folksam.se. Detta är inte på något vis för att ge en korrekt bild av de olika bolagens premier 
utan används endast som exempel för att styrka påståendet om att en hemförsäkring med lägst 
egendomsskydd har en försäkringspremie under 1000 kr per år. 
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delar som normalsätt ingår i en hemförsäkring (ansvarsskydd, reseskydd, egendomsskydd, 

överfallsskydd och rättsskydd).102 En person utan egendom saknar möjligtvis behov av 

egendomsskydd, men skyddet för resterande delarna i hemförsäkringen kvarstår enligt 

uppsatsförfattaren oavsett vilka tillgångar en person har.  

Ytterligare en förklaring till att en person underlåtit att teckna en ansvarsförsäkring är att de 

ekonomiska möjligheterna saknas. Om de som mottager försörjningsstöd som utges av 

socialtjänsten och detta är beräknat utifrån att det skall inkluderar kostnaden för en 

hemförsäkring, innebär detta enligt uppsatsförfattaren i teorin, att alla människor i Sverige 

har den ekonomiska möjligheten att teckna en ansvarsförsäkring. Då det ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv innebär lägst kostnader att den skadevållande har en försäkring 

än den skadelidande, framstår som naturligt enligt uppsatsförfattaren då kostnaden för 

egendomsskydd består av en högre del av hemförsäkringspremien än vad 

ansvarsförsäkringen gör.103  

FALs uppställning av vilka friskrivningar som försäkringsbolagen får ha i sina villkor visar, 

enligt uppsatsförfattaren, lagstiftarens tro på vikten av att en privatperson har en 

ansvarsförsäkring som träder in när skada sker. Ansvarsförsäkringarna täcker dock inte alla 

skador som privatperson kan orsaka. Att skador som försäkringstagaren orsakat genom 

uppsåtligt handlande eller grovt vårdslöshet inte täcks förfaller naturligt enligt 

uppsatsförfattaren, då motsatsen skulle leda till ett orimligt resultat.104 

3.5.2 Ansvarsförsäkringars inverkan på skadeståndet funktioner 

 Att ansvarsförsäkringar, stärker den reparativa funktionen av skadestånd då de ökar 

chanserna för den skadelidande att motta ersättning, är obestritt.105 Ansvarsförsäkringar 

påverkar dock placeringen av kostnaden för skadan.106 Skador som täcks av 

ansvarsförsäkringen är skador som uppkommit på grund av oaktsamhet. Då alla personer 

riskerar att, genom oaktsamhet, orsaka skada är tanken att alla genom premien betalar för 

denna risk inte som en främmande tanke enligt uppsatsförfattaren. Ansvarsförsäkringar har 

                                                        
102 Se avsnitt 3.1. 

103 Se avsnitt 3.1. 

104 Se avsnitt 3.2. 

105 Se avsnitt 3.3.1. 

106 Se avsnitt 3.3.2. 
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en pulveriserande funktion på skadeståndsanspråk som täcks av försäkringen genom att 

skadeståndskostnaden fördelas som en jämn kostnad för försäkringskollektivet genom 

försäkringspremier.107  

Lundstedts förutseende om att ansvarsförsäkringar orsakar en så märkbar allmän 

avmattning att det kommer leda till försäkringsbolagens konkurrs har inte gått i 

uppfyllelse.108 Försäkringspremierna är fortfarande relativt låga enligt vilket är ett tecken på 

att försäkringsbolagens skadekostnader är låga enligt uppsatsförfattaren. 

Förarbetenas och andra författares åsikt om att den preventiva funktionen finns kvar, men 

är uttunnad är snarare en bättre förklaring, dock är deras hänvisning till att detta dels beror 

på risken för premieökningar inte korrekt baserad på hur försäkringsbranschen fungerar för 

privatpersoner, enligt uppsatsförfattaren. 109 Doktrins hänvisningar om att de som vållat 

flera skador drabbas av högre premie är inte gällande för privatpersoner, då 

försäkringsbolagen enligt uppsatsförfattarens erfarenheter av försäkringsbranschen har 

standardiserade premier som inte är beroende av tidigare skadehistorik. Försäkringsbolagen 

använder sig enligt uppsatsförfattaren istället av till exempel höjda självrisker. 

Försäkringsmarknaden innehar även flera aktörer, vilket innebär att en person som får 

ofördelaktiga villkor av sitt försäkringsbolag vid huvudförfallodagen kan byta bolag. Att 

skadeståndets preventiva funktion uttunnas av ansvarsförsäkringars utbredning är därmed 

troligt enligt uppsatsförfattaren.  

Det är även troligt att delar av den preventiva funktion kvarstår, vilket kan ses av att 97 % 

av Sveriges befolkning täcks av en ansvarsförsäkring, samtidigt som de flesta undviker att 

ha ett oaktsamt beteende som kan skada andra.110 Detta talar enligt uppsatsförfattaren för 

att då en person orsakar en skada mot en annan innebär detta mer än en penningutgift, 

men en utredning kring detta faller utanför denna uppsats syfte.111 

                                                        
107 Se avsnitt 3.3.3. 

108 Se avsnitt 3.3.4. 

109 Se avsnitt 3.3.4. 

110 Se avsnitt 3.1. 

111 Avgränsningen sammanfaller med den presenterad i slutet av avsnitt 2.5. 
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3.5.3 Obligatorisk ansvarförsäkring 

För privatpersoner är ansvarsförsäkringar inte obligatoriska och skadeståndsreglerna skall 

uppmuntra till deras tecknande, men inget obligatorium har behövts.112 Den motsatta 

slutsatsen har dragits på andra områden vilket kan ses av att verksamheter som anses farliga 

har inneburit att ansvarsförsäkringar på detta område har gjorts obligatoriska. Ur 

konsumenthänsyn har även vissa verksamheter såsom fastighetsmäklare belagt med 

obligatorisk ansvarsförsäkring.113 Då privatpersoner orsakar skador är detta vanligtvis mot 

andra privatpersoner vilket enligt uppsatsförfattaren innebär att det är samma grupp av 

skadelidande som då fastighetsmäklaren orsakar skada. Skillnadens beror på att skador som 

är orsakade av en person i sin roll av fastighetsmäklare är utförda vid utförandet av 

verksamhet med vinstsyfte. Den skadelidandes möjligheter att utfå ersättning beror därmed 

på om den som orsakar skadan gör detta i sin roll som yrkesperson eller som privatperson 

oavsett om skadan är densamma.  

Huruvida privatpersoner skall åläggas att ha en ansvarsförsäkring genom att göra 

hemförsäkringen obligatorisk har diskuteras av lagstiftaren vid SkLs tillkomst och mer 

nyligen genom motion som riksdagen, genom att hänvisa till tidigare utredningar, har 

avslagit. Även de tidigare utredningarna som riksdagen har hänvisat till hänvisar i sin tur till 

tidigare utredningar. Grunden till dessa hänvisningar är de uttalanden som gjordes i SkLs 

förarbeten om att det inte ska krävas av privatpersoner att ha en ansvarsförsäkring, utan 

skadeståndsreglerna skall istället uppmuntra till tecknandet av ansvarsförsäkringar, innan ett 

obligatorium skulle övervägas.114 Samhällets förändring sedan förarbetenas tillkomst på 

sjutiotalet har inte ansetts vara skäl nog för att utvärdera betydelsen förarbetenas uttalanden 

ur dagens samhälles synvinkel. 

  

                                                        
112 Se avsnitt 3.4.2. 

113 Se avsnitt 3.4.1. 

114 Se avsnitt 3.4.2. 
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Sedan förarbetenas uttalande, har det funnits tid att se effekterna av frivilligt tecknande. I 

förarbetena angavs att staten och kommunerna skulle verka för att fler tecknade en 

ansvarsförsäkring.115 Tecknandet av ansvarsförsäkringar idag beror enligt uppsatsförfattaren 

sannolikt inte på att någon upplysning från staten eller kommunerna utan genom att den 

ingår som en del av fackavgiften, krävs för att få ta huslån och kan vara ett krav vid 

uthyrandet av en lägenhet.116 Total framgång har dock inte nåtts då det fortfarande finns 

människor som inte har någon försäkring.117   

Huruvida samtliga eller vissa grupper av privatpersoners skall åläggas, genom ett 

obligatorium, att omfattas av en ansvarförsäkring går inte att utreda utan en förståelse för 

jämkningsreglernas tillämpning vilket innebar att en analys kring detta följer i 

slutanalysen.118 

                                                        
115 Se avsnitt 3.4.2. 

116 Se avsnitt 3.1. 

117 3,5 % av befolkningen vilket motsvarar 32 000 personer då befolkningsmängde är cirka 9 400 
000  enligt Statistiska centralbyrån, ”Folkmängd”, (101130), www.csb.se se även avsnitt 3.1. 

118 Se avsnitt 6.2. 
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4 Jämkning av skadestånd 

Kapitlet utreder de olika kriterierna som finns för att den allmänna jämkningsregeln skall bli tillämplig 

samt jämkningsreglerna gällande barn och psykiskt störda. En förståelse för hur jämkningsparagraferna 

tillämpas krävs för att förstå behovet av en ansvarsförsäkring. 

4.1 Den allmänna jämkningsregeln 

4.1.1 Inledning till den allmänna jämkningsregeln i 6:2 SkL 

Utgångspunkten för skadestånd är att den skadelidande skall vara i samma ekonomiska 

ställning som innan skadan skedde, undantag kan göras genom jämkning av skadeståndet. I 

6:2 SkL finns den allmänna jämkningsregeln som innebär att jämkning kan ske då 

skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska 

förhållande.119 Det andra kriteriet för jämkning är om den skadelidandes behov av 

skadeståndet utgör hinder för jämkning samt om dennes behov av ersättning framstår som 

mer eller mindre angeläget. Det tredje kriteriet för jämkning är om det ska ske med hänsyn 

till andra omständigheter. Jämkning enligt 6:2 SkL har en generell räckvidd och täcker 

person-, sak- såväl som ren förmögenhetsskada såvida det inte står i strid med 

speciallagstiftning enligt 1:1 SkL.  

Den allmänna jämkningsregeln skall användas restriktivt enligt förarbetena och endast i 

situationer då full ersättning ger en stötande och olämplig lösning.120  Jämkningsregeln 

skulle innebära en rättsosäkerhet om jämkning skedde med hänsyn till vad som är skäligt i 

varje särskilt fall.121 Sveriges advokatsamfund ställde sig, i sin roll som remissinstans, 

negativa till införandet av jämkningsregeln då de ansåg att det inte fanns något bevisat 

behov av paragrafen. Om paragrafen skulle införas ansåg de att räckvidden skulle begränsas 

för att leda till begränsade nackdelar i form av rättsosäkerhet. De ansåg att paragrafen 

kommer innebära svåra avväganden för domstolen att göra och att en skönmässig 

bedömning är oundvikligt. Utgången för ett skadeståndsmål som står inför rättegång är 

                                                        
119 Dufwa, Flera skadeståndsskyldiga, s. 1469 (avsnitt 4104). har kritiserat benämningen på 6:2 SkL 

och hävdar att ett mer träffande namn vore ”den ekonomiska jämkningsregeln”. I denna uppsats 
kommer den att benämnas som ”den allmänna jämkningsregeln” då det är denna som används i 
förarbetena och i övrig doktrin. 

120 Prop. 1975:12 s. 65 (kommittén) och 137 (föredragande). 

121 Bengtsson, Skadeståndslagen - en kommentar, s. 362. 
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därmed omöjligt att förutse och kommer att minska möjligheterna till förlikning.122 Doktrin 

framhåller att denna jämkningsmöjlighet endast ska användas som en sista utväg, när 

skadeståndet annars skulle leda till orimliga konsekvenser för skadevållaren.123 Jämkning är 

inte tänkt att nedsätta ersättningen till den skadelidande till noll.124   

I förarbetena framhålls den ökande skaderisken i samhället och därmed de ökade riskerna 

för ringa oaktsamhet som ett av motiven till införandet av jämkningsregeln.125 I doktrin 

anges även att det inte endast är skaderiskerna som ökar utan även 

skadeståndsbetalningarna desto mer tekniskt och ekonomiskt komplicerat samhället blir.126 

Utan en jämkningsmöjlighet står domstolen inför valet att utdöma fullt skadestånd eller 

helt ogilla skadeståndstalan. Enligt förarbetena innebär jämkningsmöjligheten att 

domstolen undviker den senare lösningen då detta vore olyckligt ur den skadelidandes 

synpunkt. Det framhålls även att jämkningsregeln inte undergräver skadeståndets 

preventiva funktion.127 Bengtsson anser att jämkningsparagrafen är okänd utanför 

juristkretsar vilket därmed leder till att dess existens inte kan ha någon påverkan. Om 

paragrafen skulle bli uppmärksammad av allmänheten skulle dess existens vara hotad vilket 

Bengtsson inte hoppas sker.128 

4.1.2 Skadeståndsskyldiges situation 

Den viktigaste faktorn för om skadeståndet skall jämkas är den skadeståndskyldiges 

ekonomiska förhållanden129 Grundförutsättningen för att jämkning skall ske är att den 

skadeståndsskyldige skulle ha svårt att betala full ersättning. 130 Detta kriterium blir aldrig 

uppfyllt om ansvarsförsäkringen på den skadevållandes sida finns, då det inte är den 

skadeståndsskyldige själv som betalar ersättningen.131 Hellner anser att risken i praktiken är 

                                                        
122 Prop. 1975:12 s. 92f. 

123 Radetzki, Praktisk skadeståndsbedömning, s. 80. 

124 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 291. 

125 Prop. 1975:12 s. 65 (kommittén) och 137 (föredragande). 

126 Bengtsson, Skadeståndslagen - en kommentar, s. 362. 

127 Prop. 1975:12 s. 65 (kommittén). 

128 Bengtsson, Nya jämkningsmöjligheter, Festskrift till Anders Agrell, s. 62. 

129 Bengtsson, Skadeståndsrätt - några huvudlinjer, s. 37. 

130 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 254. 

131 Prop. 1975:12 s. 66 (kommittén), 138 (föredragande) och 176 (specialmotiven). 
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liten att den skadeståndsskyldige skulle bli ruinerad av skadeståndsansvaret på grund av att 

reglerna om beneficium vid utmätning innebär ett visst skydd. Då den skadeståndsskyldiges 

ekonomi är sådan att beneficium reglerna inte är tillämpliga är det praktiskt besvärligt att 

kräva skadestånd av någon som saknar ekonomiska medel. Även den skadelidandes ovilja 

att kräva skadestånd från den ansvarige om detta skulle innebära en avsevärd försämring av 

dennes ekonomi leder enligt Hellner till en minskad risk i praktiken att skadestånd skulle 

ruinera den skadeståndsskyldige.132  

I förarbetena anförs att utbredningen av ansvarsförsäkringar inte undergräver betydelsen av 

jämkningsregeln. Argumentet att jämkningsmöjligheten rentav är ägnad att motverka 

ansvarsförsäkringars utbredning eftersom hotet som skadeståndsskyldighet framstår som 

mindre allvarligt då jämkningsregeln finns, anses sakna väsentlig betydelse. Grunden för 

denna åsikt är att jämkningsmöjligheten sällan eller aldrig kommer att avhålla någon från att 

försäkra sig. Även när försäkring finns kan det finnas behov av jämkning på grund av de 

begränsningar som försäkringsvillkoren innehåller ofta har stor praktisk betydelse.133  

Bengtsson hävdar att behovet av den allmänna jämkningsregeln minskar i takt med 

utbredningen av ansvarsförsäkringar. Dock anser Bengtsson att regeln fortfarande fyller sin 

funktion då det finns personer som av olika orsaker har underlåtit att teckna eller förnya sin 

försäkring samt ansvarsvillkoren innehåller långtgående undantagsbestämmelser som 

begränsar försäkringsskyddet eller begränsar försäkringens maximum belopp.134  

Jämkning skall inte ske då ansvarsförsäkring saknas, men den skadeståndsskyldige 

underlåtit att teckna en ansvarsförsäkring trots att han på objektiva grunder borde ha gjort 

det.135 Att försumma att teckna en ansvarsförsäkring kan i viss mån anses som självförvållat. 

I förarbetena ansågs endast företag vara försumliga då försäkringsskydd saknas medan det 

skulle anses som ursäktligt för privatpersoner att inte teckna en ansvarsförsäkring.136 

Jämkningsregeln skall användas oavsett orsaken till att en gällande ansvarsförsäkring 

                                                        
132 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 425f. Strömbäck Skadestånd i skola och privatliv, s. 95 anger även att 

det mer antaligt att den skadelidande är mer benägen att framställa skadeståndsanspråk om den 
skadevållande har en ansvarsförsäkring som täcker den uppkomna skadan. 

133 Prop. 1975:12 s. 65f (kommittén). 

134 Bengtsson, Skadeståndslagen - en kommentar, s. 362. 

135 Prop. 1975:12 s. 138 (föredragande). 

136 Prop. 1975:12 s. 67 (kommittén), 138 (föredragande) och 176 (specialmotiven). 
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saknas. Däremot ansågs det tänkbart att ansvarsförsäkringar har en sådan utbredning att 

åtminstone av en kategori av privatpersoner, kan krävas att de har en gällande 

ansvarsförsäkring.137  

Bevisbördan för att en ansvarsförsäkring är tecknad eller inte ligger hos den 

skadeståndsskyldige. Att visa på frånvaron av försäkringsskydd kan vara svårt, men kan 

genomföras genom partsförhör under sanningsförsäkran. Om vållandet inte täcks av den 

försäkring som finns skall den skadeståndsskyldige visa detta genom försäkringsvillkoren 

om det inte är allmänt känt att skadan aldrig täcks av en ansvarsförsäkring såsom vid skada 

med uppsåt.138 

Om skadeståndsbeloppet överstiger försäkringsbeloppet kan jämkning ske på det 

överskjutande beloppet. Huruvida självrisken kan bli föremål för jämkning råder det delade 

meningar om.139 Bedömningen om skadeståndet är betungade bedöms med hänsyn till den 

del som den skadeståndsskyldige får betala själv. Någon jämkning sker inte då 

självförsäkring föreligger som vissa storföretag och staten kan anses ha. Privatpersoner 

kommer aldrig att anses vara självförsäkrade oberoende av deras förmögenhetsstorlek.140 

Utgångspunkten för att bedöma till vilken utsträckning skadeståndet belastar den enskilde, 

vid fullt skadeståndsansvar, är om fullt utbetalt belopp innebär att personens 

levnadsstandard avsevärt kommer att understiga genomsnittsfamiljens. Hänsyn skall inte 

endast tas till den skadeståndsskyldige utan även till dennes familj och anhörigas 

livssituation. Jämkning kan också tillämpas då skadeståndets storlek kan innebära att den 

skadeståndsskyldige helt ger upp försöket att infria sin skuld.141  

Då den ansvarige har en förmögenhet kan jämkning inte ske. Undantag från detta är om 

förmögenheten består av ett mindre sparkapital avsett för pensionering eller ett ordinärt 

egenhem. Fritidshus eller annan bostad som inte brukas året runt omfattas dock inte av 

                                                        
137 Prop. 1975:12 s. 67 (kommittén). 

138 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 254. 

139 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 254 anser att jämkning kan ske om självrisken är av 
betydande storlek i förhållande till den skadeståndsskyldiges ekonomi. Strömbäck delar inte 
Bengtssons åsikt, se Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv, s. 22. 

140 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 255. 

141 Prop. 1975:12 s.176 (specialmotiven). 
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undantaget och kan hindra en jämkning.142 Banktillgodohavanden och värdepapper kan 

alltid tas i anspråk för skadeståndsbetalningen. Mer tvivelaktigt är det om släktklenoder och 

minnessaker kan tas i anspråk, men det är troligt.143 Om förmögenhet helt saknas betyder 

detta inte alltid att betalningsförmåga saknas. Då det är en ungdom som är 

betalningsansvarig får en bedömning av personens förväntade inkomstmöjligheter göras. 

Skadeståndet skall dock inte innebära en avsevärd försämring av den skadeståndsskyldiges 

start i förvärvslivet att motivationen att förbättra sina livsvillkor försvinner, utan beloppet 

bör vara överkomligt. För övriga personer utan förmögenhet kan jämkning användas i fall 

då skadeståndet inte är obetydligt.144 

NJA 1992 s. 660 visar på domstolens tillämpning av den allmänna jämkningsregeln. Fallet 

berörde två unga män utan några tillgångar som åtalades för grov stöld och skulle utge 

skadestånd till ett belopp av 1 304 616 respektive 2 229 957 kr. Bland målsägandena fanns 

såväl enskilda personer och företag som försäkringsbolag. De svarande yrkade att 

skadeståndet skulle jämkas enligt 6:2 SkL till en femtedel av beloppet. Som grund anfördes 

att deras återanpassning i samhället skulle äventyras om de skulle åläggas att betala de 

yrkade skadeståndsbeloppen. Ingen ansvarsförsäkring åberopades i fallet. I fallet fastställdes 

att om skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungade skall prövas med hänsyn till den 

sammanlagda skadeståndsbördan. Om bedömning, enligt målsägandes linje, hade gjort efter 

varje enskilt brott hade detta inneburit en stark begräsning av situationer där jämkning är 

möjlig. I detta fall utdöms ett högt skadeståndsbelopp som domstolen hävdar var oskäligt 

betungade och äventyrade möjligheterna till återanpassning. Möjligheterna för målsägande i 

detta fall att utfå någon ersättning var begränsade. Trots att samtliga kriterier för att 

skadeståndets skulle anses vara oskäligt betungande var uppfyllda skedde ingen jämkning 

med hänsyn till karaktären av deras brottslighet och till deras vinning.145  

  

                                                        
142 Prop. 1975:12 s.176f. (specialmotiven). 

143Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 261. 

144Jmf.  Prop. 1975:12 s. 67 (kommittén) och 176 (specialmotivering). 

145 NJA 1992 s. 660. 
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4.1.3 Skadelidandes situation 

Vid en möjlig jämkning skall denna göras genom en avvägning av den belastning som 

skadeståndet utgör för den skadeståndsskyldige och en skadelidandes behov av ersättning. 

Då det finns möjlighet att rikta ersättningsanspråket mot en medvållande, som har 

betalningsförmågan, kommer inte jämkning att användas då det vore oskäligt mot den 

skadelidande.146  

Vid personskada är det vanligt att ersättning från socialförsäkring eller sådan 

kollektivförsäkring som innebär avräkning, enligt 5:3 SkL, gör att skadeståndsbeloppet 

sänks. Även ersättning som kommer från hemförsäkringen genom dess villkor som till 

exempel överfallsskydd avräknas från skadeståndsbeloppet. Övriga ersättningar från privata 

individuella pensionsförsäkringar leder dock inte till avräkning av skadeståndet, men 

innebär ökat utrymmet för tillämpning av jämkningsregeln då den skadelidande har mindre 

behov av ersättningen.147 Vid personskada sker dock sällan någon jämkning på grund av 

reglerna kring brottsskadeersättningen.148  

I NJA 1990 s. 196 behandlades avvägningen mellan den skadelidandes behov av ersättning 

med den skadevållandes möjligheter att betala skadeståndet.149 I fallet misshandlade den 

svarande(svensk medborgare) käranden(norsk medborgare) under berusning. Svarande 

hade inga tillgångar, en del skulder och ingen ansvarsförsäkring. Svarade dömdes till fyra 

månader i fängelse av tingsrätten. Yrkandet att skadeståndet skulle jämkas med stöd av 6:2 

SkL överklagades. Fullt skadeståndsbelopp på 600 000 norska kronor ansåg HD vara 

oskäligt betungande. Skadelidandes behov av ersättning ansågs inte tala mot att jämkning 

skulle ske då denna kan utfå ersättning från brottsskadeersättning. Brottets natur ansåg 

dock domstolen tala emot jämkning. Motiveringen till detta var den preventiva effekt som 

fullt skadeståndsbelopp innebär och att jämkning i vissa fall skulle vara direkt stötande. 

                                                        
146 Prop. 1975:12 s. 177 (specialmotiven). 

147 1975:LU16 s. 60ff. 

148 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 266. 

149 Hur avvägningen skall ske behandlades även i förarbetena där föredragande tydligt angett att 
även då skadeståndet är oskäligt betungande för den skadeståndsskylige, kan jämkningen 
förhindras av den skadelidandes situation, enligt Prop. 1975:12 s. 140. Kommittén gav inte en lika 
tydlig angivelse hur de olika kriterierna ska avvägas mellan, utan angav att den 
skadeståndslidandes situation inte ska ses som ett självständigt rekvisit och att skadeståndet ska 
bestämmas genom en avvägning, enligt Prop. 1975:12 s. 67f. 
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Vilket innebär att praxis stödjer att skadestånd har en preventiv funktion vilket är 

omdiskuterat i doktrin. Vid bedömningen om jämkning skall genomföras bör hänsyn, enligt 

HD, tas till både den skadelidande och den skadeståndsskyldige. Då en jämkning skulle 

vara stötande ur den skadelidandes situation kan det ur den skadeståndsskyldiges synvinkel 

vara stötande att inte jämka då fullt skadestånd skulle vara oskäligt betungande. HD såg i 

detta fall även till den skadeståndsskyldiges situation och jämkade, dock inte lika långt som 

TR och HovR, till 200 000 norska kronor. 

Vid sakskada kan inte den skadelidandes förhållande åberopas som ett skäl till att ingen 

jämkning skall ske, om egendomen är försäkrad eller ägs av en självförsäkrad. När 

försäkringsbolag utnyttjar sin regressrätt gäller samma regel. Då den skadelidande medvetet 

underlåtit att försäkra egendomen kan den skadelidande jämställas med en självförsäkrad. 

Om avsaknaden av försäkring beror på förbiseende eller misstag, kan den skadelidandes 

förhållande fortfarande åberopas som en grund för att jämkning inte ska ske.150 Regeln 

lämnar mycket utrymme för praxis att bestämma vilka försäkringar som en person är 

skyldig att teckna. 

Vid ren förmögenhetsskada är resonemanget om den skadelidandes situation samma som 

vid sakskada. Skillnaden är att försäkringar endast i undantagsfall får betydelse.151 

  

                                                        
150 Prop. 1975:12 s. 177 (specialmotiven). 

151 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 270. 
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4.1.4 Övriga jämkningsgrunder 

Även övriga omständigheter skall beaktas vid tillämpningen av den allmänna 

jämkningsregeln i 6:2 SkL. Den skadeståndsskyldiges skuld är en övrig omständighet som 

skall beaktas, men skall inte ses som ett självständigt kriterium som kan förhindra en 

jämkning.152 Paragrafen är inte avsedd för dessa fall, men även vid uppsåtliga brott kan 

skadeståndet jämkas.153 I vissa situationer då speciallagstiftning är tillämplig och i 

kontraktsförhållanden anses den allmänna jämkningsregeln kunna användas.154  

Ytterligare en omständighet som kan leda till att skadeståndet jämkas är om skadans 

omfattning är oförutsägbar.155 Att en skada är svårförutsägbar är inte ett skäl i sig för 

jämkning enligt Bengtsson, men vid en förutsägbar skada som orsakar ett högt 

skadeståndsbelopp, som den skadeståndsskyldige har svårt att betala och det var en 

svårförutsägbar skada, kan det sammantaget leda till jämkning.156 Efter en analys av praxis, 

anser Bengtsson även att domstolarna har tagit hänsyn till om det föreligger en 

ansvarsförsäkring i tveksamma fall, för att undvika förödande konsekvenser i det enskilda 

fallet, vilket inte alltid är av ondo.157  

  

                                                        
152 Prop. 1975:12 s. 68 (kommittén) och 140 (föredragande). 

153 HD har uttalat i NJA 1983 s. 379 var ett prejudicerande rättsfall där det fastställdes att 
skadestånd skall kunna jämkas även vid uppsåtliga brott då det skulle äventyra den 
skadeståndsskyldiges möjligheter till anpassning i samhället.  Praxis åsikt överensstämmer delvis 
med den åsikt som presenterats i förarbetena, se Prop. 1975:12 s. 68 (kommittén). Samtliga av 
remissinstanserna delade inte kommitténs åsikt och Svea hovrätt och Föreningen Sveriges 
tingsrättsdomare angav att jämkning regelmässigt inte ska ske vid brott av grov beskaffenhet. 
Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 292 delar remissinstansernas åsikt och anser att 
jämkningsregeln vid svårare brott inte ska vara tillämplig. Även vid uppsåt eller vårdslöshet kan 
den skadeståndsskyldiges skuldgrad att påverka möjligheterna till jämkning. 

154 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 284 ff. 

155 Prop. 1975:12 s. 68 (kommittén). 

156 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 289. 

157 Bengtsson, om ansvarförsäkringens betydelse i skadeståndsmål, SvJT, s. 638ff.  Andersson, 
Skyddsändamål och adekvans - om skadeståndsansvarets gränser, s 317 delar Bengtssons åsikt och 
anför att förekomsten av, eller möjligheten att teckna, en ansvarsförsäkring kan påverka culpa 
bedömningen i tveksamma fall. 
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4.2 Minderåriga och psykiskt stördas skadeståndsskyldighet 

4.2.1 Inledning 

Jämkningsreglerna i 2:4 gällande barn och 2:5 SkL reglerar båda att skadeståndsbeloppet 

genom en skälighetsbedömning bestäms med hänsyn till bland annat om det finna en 

gällande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga 

omständigheter. Reglerna är nära sammanhängande med den allmänna jämkningsregeln i 

6:2 SkL. Paragraferna 2:4 och 2:5 SkL hänvisar dock specifikt till om det föreligger en 

ansvarsförsäkring vilket den allmänna jämkningsregeln i 6.2 SkL inte gör. Denna markering 

genom lagtexten gör att om det finns en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsbeloppet 

kan inte någon jämkning ske.158 Det är endast i fall då försäkring saknas som en 

skälighetsbedömning av de övriga kriterierna kan leda till jämkning av skadeståndet.159 Både 

2:4 och 2.5 SkL anger att övriga omständigheter kan påverka jämkningsbedömningen, vad 

som menas är att hänsyn främst skall tas till den skadelidande.160 Om den skadelidande 

täcks av en försäkring som ger ersättning för skadan, följer det samma resonemang som vid 

tillämpning av den allmänna jämkningsregeln, är detta inte ett självständigt kriterium för att 

jämkning inte ska ske, men är av betydelse.161  

4.2.2 Jämkning av minderårigas skadeståndsskyldighet 

Minderåriga skall ersätta skadan genom en skälighetsbedömning till barnets ålder och 

utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggandet av en ansvarsförsäkring och andra 

ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter enligt 2:4 SkL.  

Paragrafens ursprungliga lydelse fanns i 2:2 SkL, men fick ett nytt paragrafnummer år 2001 

och dess innehåll ändrades redaktionellt, men inte innehållsmässigt mer än att skadestånd 

på grund av kränkning även skulle innefattas.162   

2:4 SkL skall endast tillämpas vid ansvar för vållande och inte då det föreligger strikt ansvar 

eller principalansvar, i dessa situationer kan den allmänna jämkningsregeln i 6:2 användas.163 

                                                        
158 Jmf. Prop. 1972:5 s. 165(departementschefen).  

159 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 302. 

160 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 309. 

161 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 310. 

162 Prop. 2000/10:68 s. 6 infört genom Lag (2001:732) om ändring i skadeståndslagen samt 
Bengtsson, Skadeståndslagen – en kommentar, s. 66. 

163 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 260. 
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Det har ansetts att denna märkligt stränga regel i praktiken inte har inneburit allt för strängt 

ansvar.164 Få rättsfall finns där barnet inte täcks av en ansvarsförsäkring eftersom det 

vanligtvis inte lönar sig att föra en sådan talan.165 

Omyndiga kan som huvudregel inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i 

någon större utsträckning. Undantaget från detta är om förbindelsen grundar sig på lag, 

såsom skadeståndsanspråk gör, vilket utgör grunden för att personer under arton år kan bli 

skadeståndsskyldiga.166 Barn blir skadeståndsskyldiga på grund av hänsynstagande till den 

skadelidande och utbredning av ansvarsförsäkringar som motiverar att försäkrade barn 

skall bli ersättningsskyldiga.167 Frågan om en obligatorisk ansvarsförsäkring behandlads i 

förarbetena, men denna lösning ansågs vara för omfattande och medföra för kostsam 

administration.168 Justitiekanslern uttalade att skadeståndet saknar preventiv funktion för 

barn i de lägsta åldrarna och skadeståndets funktion i dessa fall är begränsat till en kostnad 

som innebär reparation för den skadelidande. Detta innebär att en ansvarsförsäkring inte 

skulle påverka skadeståndets funktioner. Gällande äldre barn har skadeståndet en preventiv 

effekt som ansvarsförsäkringen möjligen skulle påverka, men att detta skulle motverkas av 

självrisken och regressrätten.169 I förarbetena anges även att ansvarsförsäkringar skulle i och 

med lagförslaget tillmätas större betydelse än innan vid skadeståndsansvar för barn och 

målet är att skadeståndet normal sätt ersättas ur en ansvarsförsäkring.170   

Barn i två till tre års ålder kan nästan aldrig bli skadeståndsskyldiga.171 Bengtsson anser att 

det vore en olämplig lösning om det vid dessa situationer inte utgick någon ersättning trots 

att skadan täcks av ansvarsförsäkringen. Ansvarsförsäkringsvillkor är dock vanligen 

utformade på ett sådant sätt att de även täcker då barnet inte har nått den ålder att 

                                                        
164 Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott, SvJT, s. 195. 

165 Bengtsson, Skadeståndslagen - en kommentar, s. 69. 

166 9:1 Föräldrabalken (1949:381) (FB) 

167 SOU 1963:33 s. 14ff. 

168 Flertalet remissinstanser var positiva till detta se prop. 1972:5 s. 140f., men ansågs för 
omfattande och dyrbart enligt s. 162f. (departementschef). Departementschefen ansåg även att 
barn inte intar en särställning jämfört med andra skadefalla att det motiverar ett system med 
obligatorisk ansvarsförsäkring. 

169 Prop. 1972:5 s. 140.  

170 Prop. 1972:5 s. 163. 

171 NJA 1977 s. 186 och prop. 1972:5 s. 630 (lagrådet). 
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skadeståndsansvar kan åläggas.172 Barn under sex års ålder kan endast i undantagsfall bli 

skadeståndsskyldiga.173 Jämkning vid skada orsakad av barn mellan 15 till 18 års ålder skall 

jämkning ske på liknande sätt som vid tillämpningen av den allmänna jämkningsregeln 6:2 

SkL. 

I NJA 1993 s. 727 dömdes tre sextonåringar för mordbrand, respektive grov mordbrand 

och blivit skadeståndsskyldiga till ett sammanlagt belopp på över 28 miljoner kronor. 

Domstolen har i detta fall ansett att jämkning enligt 2:2 SkL (nuvarande 2:4) endast ska 

göras med hänsyn till de ekonomiska följderna av fullt skadeståndsansvar, förutom vid 

uppenbara utvecklingsstörningar, vilket leder till att tillämpningen av denna paragraf 

sammanfaller med tillämpningen av 6:2 SkL.174 Från 15 års ålder kan brott leda till 

straffrättslig påföljd enligt 1:6 Brottsbalken175. Domstolen anger att skadeståndet mot 

pojkarna var utomordentligt betungande och att den skadelidandes situation inte talade 

emot jämkning. Den som ersättningen i detta fall skulle utgå till är ett försäkringsbolag som 

betalat ersättning till de direktskadelidande. Domstolen utdömde en av pojkarna till en 

ersättningsskyldighet av 450 000 kronor och de andra två till 150 000 kronor var. Detta är 

belopp vilket kan ses mot bakgrund att i NJA 1990 s. 196 ansågs 600 000 norska kronor för 

en vuxen vara oskäligt och detta belopp jämkades till 200 000 norska kronor.  

4.2.3 Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet 

Föräldrar blir endast ansvariga för skador som deras barn orsakar om de brustit i sin 

uppsikt enligt ansvarsregeln i 2:1 SkL och aktsamhetskravet som är reglerat i 6:2 2 st. FB. 

Aktsamhetskravet innebär att den som har vårdnaden om ett barn ansvar för barnets 

personliga förhållanden och skall se till att barnets behov gällande omvårdnad, trygghet och 

en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den 

                                                        
172 Prop. 1972:5 s. 630f (lagrådet) samt Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s. 301f. 

173 Enligt skadeståndskommittén ansågs en nedre gräns för skadeståndsansvar borde vara under 
sex år om barnets beteende är i strid med förväntningarna på ett barn i samma ålder och 
utvecklingsnivå, se prop. 1972:5 s. 125f. Departementschefen ansluter sig till kommitténs åsikt 
och anför vidare att barn under fem till sex års ålder endast i undantagsfall bli 
skadeståndsansvariga se prop. 1972:5 s. 164f. 

174 I förarbetena förespråkade även att barn mellan 15 till 18 års ålder inte skulle omfattas av 
jämkningsregeln för barn i 2:4 (dåvarande 2:2). Skadeståndskommittén förespråkade, i prop. 
1972:5 s. 131ff., att en generell jämkningsregeln för ungdomar över 15 år skulle införas vilket 
vitsordades av några av remissinstanserna, se Prop. 1972:5 s. 141. Andra remissinstanser samt 
departementschefen ansåg att jämkningsparagrafen gällande barns övre åldersgräns skulle vara 
18 år vilket även var den åldersgränsen som antogs av riksdagen, se prop. 1972:5 s. 167f. 

175 SFS 1962:700. 
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tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare 

skall barnets behov av tillfredsställande försörjning och utbildning bevakas. Det är 

vårdnadshavarens skyldighet att hindra barnet från att orsakar skada genom att barnet ska 

står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Vårdnadshavaren har ett 

försörjningsansvar, enligt 7:1 FB, men ansvarar inte för automatiskt för skulder som 

uppkommit på grund av att barnet blivit skadeståndsskyldig.  

Vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet är inte beroende av om barnet är att anse som 

ersättningsskyldig vid skadan, utan bedöms självständigt. Vid en skada där barnet anses 

som skadeståndsskyldig kan därmed vårdnadshavaren vara helt fri från ansvar om denna 

inte brustit i sin uppsikt.176 Om både barnet och vårdnadshavaren är ansvariga för en skada 

kan den skadelidande välja mot vem som skadeståndsanspråket skall riktas mot. De båda är 

solidariskt ansvariga enligt 6:4 SkL.177 Undantaget från regeln om solidariskt ansvar är om 

någon av de skadevållandes skadeståndsansvar är begränsat. Om begränsningen är på 

grund av medvållande enligt 6:1 SkL får den skadelidande inte kumulera 

skadeståndsbeloppen från de olika skadeståndsskyldiga. Om begränsningen beror på att 

skadeståndet har jämkats med hänsyn till den skadeståndsskyldige kan skadeståndsbelopp 

från de olika skadeståndsskyldiga kumuleras, men inte till ett högre belopp än som 

motsvarar förlusten som skadan innebar.178  

Oavsett vårdnadshavarens oaktsamhet täcks dock barnets skadeståndsanspråk av sina 

föräldrars ansvarsförsäkring som de har genom sin hemförsäkring och därmed bär de 

delvis kostnaderna för barnets möjliga skadeståndsskyldighet.179 Då vårdnadshavaren själv 

blir skadståndsansvarig på grund av sin oaktsamhet täcks detta skadeståndsanspråk 

vanligtvis, med undantag för begräsningarna i villkoren exempelvis för grovt vårdlöst 

beteende, även av ansvarsförsäkring och vårdnadshavaren betalar endast självrisken. Enligt 

doktrin finns det ingen tendens till att vid bedömningen om vårdnadshavarens handlande 

var oaktsamt ta hänsyn till om det finns en ansvarsförsäkring som täcker skadan.180 

                                                        
176 Sund, Tillsyn över barn - en studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, s. 182. 

177 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 238. 

178 Prop. 1972:5 s. 588ff (specialmotiven) och Hellner, Skadeståndsrätt, s. 241. 

179 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 190. 

180 Sund, Tillsyn över barn - en studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, s. 250. 



 

 
38 

Sannolikheten för att vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet skall prövas är liten om 

barnet har en ansvarsförsäkring som täcker skadan.181 

Intresset för vårdnadshavares ansvar i lagstiftningsarbetet och litteraturen har varit svalt 

och inte genererat särskilt många prejudikat.182 Intresset har nu ökat då det har utarbetats 

ett lagförslag om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare i syfte att klargöra att 

föräldrarna bär huvudansvaret för sina barn. 183  

Förslaget innebär att föräldrar blir ansvariga oavsett vårdlöshet för person- och sakskada 

samt skada genom kränkning som barnet vållar genom brott. Ansvaret är begränsat till en 

femtedel av prisbasbeloppet (för närvarande ca 8 500 kr) och jämkas om det skulle vara 

uppenbart oskäligt att tillämpa det.184 Denna nya ansvarsgrunden är endast tänkt att 

användas när det inte är aktuellt att vårdnadshavaren svarar på grund av vårdlöshet enligt 

2:1 SkL. I propositionen används termen principalansvar185 för vårdnadshavarens ansvar. 

Även då vårdnadshavaren är skadeståndsskyldig enligt strikt ansvar eller principalansvar 

istället för vid vårdslöshet kommer principen om att barnet och vårdnadshavaren kan 

ansvara solidariskt enligt 6:4 SkL för skadan att kvarstå.186 Vårdnadshavaren som ansvarar 

enligt strikt ansvar eller principalansvar har dock regressrätt mot barnet som ansvarar om 

skadan orsakats genom vårdslöshet.187  

                                                        
181 Sund, Tillsyn över barn - en studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt, s. 312f. 

182 Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott, SJT, s. 195. 

183 Prop. 2009/10:142. 

184 Prop. 2009/10:142 s. 5-6. 

185 Principalansvar innebär att arbetsgivaren ansvarar strikt (notera skillnaden mot rent strikt 
ansvar) för de skador som arbetstagaren genom fel eller försummelse orsakar i tjänsten enligt 2:1 
om arbetsgivaren är en juridisk person och 3:1 om arbetsgivaren är en fysisk person. 

186 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 238. 

187 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 247. 
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Motivet bakom lagförslaget är att minska ungdomsbrottsligheten. Barnen är samhällets 

framtid och den höga ungdomsbrottslighet är ett oroväckande tecken på framtida sociala 

problem för såväl de berörda ungdomarna som samhället i stort. Detta lagförslag är till för 

att uppnå de kriminalpolitiska målen om minskad brottslighet och ökad trygghet. Att 

vårdnadshavaren bär huvudansvaret för att förmedla normer och värderingar till sina barn 

och ungdomar är tänkt att förtydligas genom lagändringen.188 

Lagförslaget har antagits från första september 2010.189 Den nya paragrafen 3:5 SkL upphör 

dock att gälla vid årsskiftet och ersätts av en ytterligare en ny paragraf.190 Förändringen vid 

årsskiftet innebär ingen faktiskt ändring av paragrafens innehåll, men än att hänvisningen 

till vilken lag som reglerar vad ett prisbasbelopp är förändras från lagen om allmän 

försäkring191 till 2:6 och 2:7 socialförsäkringsbalken192. 

Detta lagförslag innebär enligt Schultz ett avsteg från principen om att en person inte skall 

ansvara för något som personen inte kan kontrollera. Som exempel på detta anger han att 

den allmänna skolplikten tvingar vårdnadshavare att under stora delar av dagen inte ha 

någon möjlighet att kontrollera barnens handlande. 193 Skolan ansvarar endast för de skador 

som eleverna åstadkommer om eleven vid skadetillfället kan jämställas med 

skolpersonalen.194 För att göra avsteg från principen skall det motiveras med goda 

argument vilket Schultz anser att detta lagförslag saknar. Vidare anser Schultz att ordvalet 

gällande ansvaret då de i lagförslaget anger att det är ett principalansvar är direkt olämpligt 

då detta betyder ”i tjänsten”. Han anser inte att lagförändringen kommer att få den avsedda 

effekten då vårdnadshavare redan idag gör så gott de kan och ett striktare 

skadeståndsansvar inte kommer att påverka deras uppfostring av barnen.195 

                                                        
188 Prop. 2009/10:142 s. 8. 

189 Lag 2010:703 om ändring i skadeståndslagen. 

190 Lag 2010:704 om ändring i skadeståndslagen. 

191 SFS 1962:381. 

192 SFS 2010:110. 

193 Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott, SJT, s. 200ff. 

194 Strömbäck, Ansvar och försäkring i skola, hem och på fritid, s. 49. 

195 Schultz, Föräldrars ansvar för barns brott, SJT, s. 200ff. 
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4.2.4 Psykiskt stördas skadeståndsskyldighet 

Psykiskt störda skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till sinnestillstånd, 

handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska 

förhållanden samt övriga omständigheter enligt 2:5 SkL. Paragrafens ursprungliga lydelse 

fanns i 2:3 SkL. En förändring av beskrivningen av den psykiska avvikelsen gjordes år 1991 

och omnumrering år 2001 samt tillägg om att den även inkluderar skadestånd på grund av 

kränkning, men i övrigt har paragrafen behålls sin ursprungliga betydelse.196 Mindre hänsyn 

skall tas till psykiskt stördas ekonomiska ställning än barns med undantag för särskilt 

ömmande omständigheter.197 Försäkringsbolagen kan dock inte genom ansvarsbefriande 

villkor sätta ner försäkringsersättningen när den försäkrade vid tidpunkten för den 

skadegörande handlingen var allvarlig psykiskt störd enligt 4:9 FAL.  

4.3 Sammanfattande kommentarer 

4.3.1 Den allmänna jämkningsregeln 

4.3.1.1 Inledning 

Skadestånd har flera funktioner som angivit ovan och dess huvudfunktion är att den 

skadelidande skall vara i samma ekonomiska situation som innan skadan skedde.198 Om SkL 

inte innehöll någon jämkningsparagraf skulle skadeståndsbeloppet bestämmas endast med 

hänsyn till storleken på den skada som skett. Skadeståndsbeloppet skulle därmed 

bestämmas utan hänsyn till den skadeståndsskyldiges möjligheter att utge ersättning och 

konsekvenser som skadeståndsbeloppet skulle ha på den skyldiges framtida liv, vilket skulle 

leda till en stötande och olämplig lösning i vissa fall.199 

Bevisningsfrågan i skadeståndsmål gällande om det finns en ansvarsförsäkring eller inte 

som täcker skadan har sannolikt en liten betydelse för privatpersoner, då privatpersoner 

inte har något att vinna på att inte låta försäkringsbolaget stå för skadeståndskostanden och 

själv endast betala självrisken.200 Privatpersoners ansvarsförsäkring (som en del av 

hemförsäkringen) är mycket standardiserad och även premien enligt uppsatsförfattarens 

                                                        
196 Lag 1991:1555 om ändring i skadeståndslagen och Prop. 2000/01:68 s. 7 infört genom Lag 

(2001:732) om ändring i skadeståndslagen. 

197 Prop. 1972: 5 s. 466 (specialmotiven). 

198 Se kapitel 2. 

199 Se avsnitt 4.1.1. Hellner är dock av en annan åsikt se avsnitt 4.1.2. 

200 Se avsnitt 4.1.2. 
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erfarenheter av försäkringsbranschen. En person som blivit skadeståndsansvarig för en 

skada som försäkringsbolaget betalat, kommer i normalfallet ha samma premie samt villkor 

för sin hemförsäkring även i framtiden och skulle det ske någon försämring för personen 

kan den vid nästa huvudförfallodatum alltid byta bolag. 

Bengtssons utläggning angående att jämkningsparagrafens existens är beroende av att 

paragrafens existens inte är känd utanför juristkretsar är enligt uppsatsförfattaren sannolikt 

sant. 201 Den preventiva funktionen kommer inte att påverkas om allmänheten inte känner 

till att möjlighet finns till jämkning. Risken för att allmänheten skulle missförstå dess 

användning är även stor, vilket skulle kunna leda till att paragrafen genom en lagförändring 

upphörde, vilket skulle kunna leda till olämpliga konsekvenser enligt uppsatsförfattaren. 

4.3.1.2 Leder jämkningsregeln till rättsosäkerhet? 

Den allmänna jämkningsregeln skall användas restriktivt.202 Enligt 6:2 SkL skall dock inte 

endast hänsyn tas till den skadeståndsskylige utan även till den skadelidande och övriga 

omständigheter. Det är omöjligt att göra en exakt bedömning om vilken 

skadeståndssumma som är oskäligt betungande, då bedömningen skall göras med ett 

hänsynstagande till flera kriterier. Praxis ger ett otydligt svar gällande vad ett skäligt 

skadeståndsbelopp är, då de i flertalet fall enligt sina domskäl tar vägledning från tidigare 

fall, men samtidigt har mycket varierande belopp ansetts som oskäligt för till synes 

jämbördiga skadeståndsskyldiga.203  

Huruvida de varierande skadeståndsbeloppen beror på att jämkningsregeln till sin 

uppbyggnad leder till rättsosäkerhet, eller om osäkerheten är befogad då 

skadeståndsbeloppet bestäms genom en sammanvägning av flertalet faktorer, går inte att 

avgöra enligt uppsatsförfattaren. Frågan om jämkningsparagrafen behövs är nära 

sammankopplat med om den innebär en rättsosäkerhet, då en bred tillämpning av 

paragrafen, för att uppfylla dens tänka syfte, kan innebära att en rättsosäkerhet. Att införa 

paragrafen och begränsa dennes räckvid till för stor utsträckning såsom advokatsamfundet 

förespråkar kan enligt uppsatsförfattaren innebära att paragrafen mister sitt tänkta syfte.204 

                                                        
201 Bengtsson, Nya jämkningsmöjligheter, Festskrift till Anders Agrell, s. 62. 

202 Se avsnitt 4.1.1. 

203 NJA 1990 s. 196 jmf. med NJA 1992 s. 660. 

204 Se avsnitt 4.1.1. 
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4.3.1.3 Är jämkning lämplig med hänsyn till den skadelidandes situation? 

Vid jämkning skall hänsyn tas till den skadelidandes behov av ersättning. Då skadeståndet 

skall utgå till ett försäkringsbolag, som utövar sin regressrätt då de betalat ersättning till de 

skadelidande, har HD uttalat att den skadelidandes (försäkringsbolagets) situation inte talat 

mot att jämkning ska ske.205 De anger därmed, enligt uppsatsförfattaren, att det är av liten 

betydelse om försäkringsbolag får ersättning.  

Slutsatsen angående försäkringsbolagens behov av ersättning kan anses korrekt med hänsyn 

till att försäkringsbolagens rörelse bygger på att stå för risken att försäkringstagarna utsätts 

för en skada som kräver att de betalat ut ersättning. Försäkringsbolag är kapitalstarka 

företag där enskilda skador utgör en mycket liten del av deras utgifter och påverkar dem 

inte nämnvärt.206 Försäkringsbolags situation kan ses i relation till privatpersoners. Om det 

är en privatperson som är mottagaren av skadeståndet är detta vanligtvis av mycket större 

betydelse för dennas ekonomi enligt uppsatsförfattaren.  

Försäkringsbolag representerar dock en större mängd försäkringstagare och när det gäller 

ansvarsförsäkringen representerar bolaget en större mängd privatpersoner. Om 

försäkringsbolaget inte får något skadestånd kan de kompensera detta genom att öka 

premierna och därmed bärs försäkringskollektivet i förlängningen, enligt 

uppsatsförfattaren. Den belastning, som premieökningen för de enskilda försäkringstagarna 

innebär, är dock marginell mot det belopp som belastar den skadevållande vilket att 

jämkning inte skall förhindras med hänsyn till den skadelidandes situation när det är ett 

försäkringsbolag som är den skadelidande. 

I HDs domskäl har det angivits, att även då jämkning skulle vara stötande ur den 

skadelidandes situation, kan det ur den skadeståndsskyldiges synvinkel vara stötande att inte 

jämka, då fullt skadestånd skulle vara oskäligt betungande.207 Detta leder enligt 

uppsatsförfattaren till att större hänsyn skall tas till den skadeståndsskyldiges situation än 

den skadelidandes, vilket är en uppseendeväckande slutsats, som inte lett till diskussion i 

doktrin. Den är uppseendeväckande, då detta går emot skadeståndets grundfunktion, vilket 

                                                        
205 NJA 1993 s. 727 berörde 2:4 SkL, men resonemanget är även tillämplig på 6:2. 

206 År 2009 anmäldes 600 000 skador gällande hem och villaförsäkringar. Detta skall dock ses i 
relation till de premier som inbetalas som, totalt för de olika bolagen, uppgick till 11 737 100 000 
kr enligt Försäkringsförbundet, ”Svensk försäkring i siffror 2009”. (20101130), 
www.försäkringsförbundet.se. 

207 Se NJA 1990 s. 196. 
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är reparation för den skadelidande. I det fallet där uttalandet gjordes angavs även, i likhet 

med vad som framkommit i doktrin, att fullt skadeståndsbelopp har en preventiv effekt, 

men trots detta jämkades skadeståndet.208 HD har dock i andra fall angivit att skadeståndet 

är oskäligt betungande, men ändå inte valt att jämka, men i dessa fall har det inte varit med 

hänsynstagande till den skadelidande utan till övriga omständigheter i fallet.209 

4.3.1.4 Innebär den allmänna jämkningsregeln att någon 
ansvarsförsäkring inte behövs? 

Som ovan konstaterats finns det ett behov av den allmänna jämkningsregeln, men dess 

tillämpning kan möjligtvis leda till viss rättosäkerhet.210 Vid tillämpningen av 

jämkningsregeln skall mer hänsyn tas till den skadeståndsskyldige än den skadelidande, 

frågan kvarstår om detta innebär att inte finns något behov att teckna en ansvarsförsäkring. 

211 

Hänsyn skall inte endast tas till den skadeståndsskyldige, utan även till dennes familj och 

anhörigas livssituation. 212 Detta är enligt uppsatsförfattaren en mycket rimlig bedömning 

eftersom skadeståndet är tänkt att verka preventivt och orsaka konsekvenser för den 

skadevållande och inte dennes familj och anhöriga. Skadeståndsbeloppets storlek skall även 

bestämmas så att den skadeståndsskyldige inte helt ger upp försöket att infria sin skuld.213 

Även detta är rimligt då poängen med skadeståndet att den skadelidande skall få ersättning 

inte uppfylls till någon del om den skadevållande helt har gett upp försöken om att införliva 

sin skuld.  

Huruvida, den allmänna jämkningsregeln innebär att behovet av en ansvarsförsäkring 

bortfaller, beror på till vilken utsträckning som det jämkade skadeståndsbeloppet påverkar 

den skadeståndsskyldige enligt uppsatsförfattaren. Enligt förarbetena är ett 

skadeståndsbelopp oskäligt om det innebär att personens levnadsstandard avsevärt 

kommer att understiga genomsnittsfamiljen, vilket är en oprecis formulering, som genom 

sin ordalydelse skulle kunna tolkas som att det ska genomföras generösa jämkningar. 

                                                        
208 Se NJA 1990 s. 196. 

209 Se NJA 1983 s. 379. 

210 Se avsnitt 4.3.1.1 och 4.3.1.2. 

211 Se avsnitt 4.3.1.3. 

212 Prop. 1975:12 s.176 (specialmotiven). 

213 Prop. 1975:12 s.176 (specialmotiven). 
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Sparkapital för pensionering och ett ordinärt egenhem skall inte behövas tas i anspråk för 

att införliva skadeståndsskyldigheten vilket är i linje med att den skadevållandes 

levnadsstandard inte avsevärt skall understiga genomsnittsfamiljen. 214 Den som både äger 

ett egenhem och har ett visst sparkapital till framtida pensionering kan därmed, enligt 

förarbetenas linje, ha miljonbelopp som inte skall tas i anspråk för att uppfylla 

skadeståndsskyldigheten.  

Rättspraxis hänvisar i många fall till lagstiftningens förarbeten, men visar samtidigt på en 

mindre generös tillämpning av jämkningsparagrafen. Belopp som anses som skäliga uppgår 

i många fall till flera hundra tusen kronor och i vissa fall till över miljonbelopp. 

Domstolarna väljer även att inte jämka, i fall där de har angett att skadeståndet är oskäligt 

betungande, med hänsyn till den skadelidandes situation eller omständigheterna i övrigt.215 

Det står därmed ostridigt, enligt uppsatsförfattaren, att även då jämkningsparagrafen 

tillämpas, gör domstolarna en striktare bedömning än vad som anges i förarbetena och 

höga skadeståndsbelopp döms ut. Därmed kan ett skadeståndsanspråk innebära allvarliga 

konsekvenser för den skadeståndsskyldige trots att jämkningsmöjligheterna i SkL har 

används.  

Huruvida jämkningsparagrafen undergräver betydelsen av ansvarsförsäkringar är beroende 

av om ansvarsförsäkringen möjligtvis skulle kunna täcka skadan. Ett slutligt svar på denna 

fråga kräver därmed en förståelse för försäkringsvillkorens uppbyggnad och begräsningar 

och behandlas vidare i slutanalysen.216   

4.3.2 Minderåriga och psykiskt stördas skadeståndsskyldighet 

 Barn under ca tre års ålder kan aldrig bli skadeståndsskyldiga och barn under fem till sex år 

ålder endast i undantagsfall, men skadorna täcks trots detta av ansvarsförsäkringen.217 Att 

försäkringsbolaget täcker dessa skador ändå har fått Bengtssons medhållande. Det bör 

dock noteras att Bengtsson själv deltog i lagstiftningsarbetet. Detta resonemang har dock 

inte väckt någon debatt i den juridiska litteraturen och försäkringsbolagen vidhåller regeln 

                                                        
214 Prop. 1975:12 s.176 (specialmotiven). 

215 Se exempelvis NJA 1983 s. 379. 

216 Se avsnitt 6.1. 

217 Se avsnitt 4.2.2. 
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genom att täcka skadorna enligt uppsatsförfattaren. Detta innebär att det snarast är då barn 

är över sex års ålder som jämkningsparagrafen 2:4 SkL har någon betydelse.  

Doktrin anger att tillämpningen av 2:4 SkL inte har inneburit allt för stränga påföljder, men 

i praxis har skadeståndsbeloppet satts till 450 000 för en 16-årig pojke i NJA 1993 s. 727, 

vilket kan ses mot bakgrund av att väsentlig lägre belopp har i rättsfall gällande vuxna 

ansetts oskäligt betungande.218 Trots tillämpningen av 2:4 SkL kan höga skadeståndsbelopp 

utdömas som avsevärt kommer att påverka den skadeståndsskyldiges framtidsutsikter, 

enligt uppsatsförfattaren.  

Gällande psykiskt störda anges att mindre hänsyn skall tas personens ekonomiska ställning 

än barns. 219 Denna åsikt stämmer överens med resonemanget kring att barn har framtiden 

för sig och att ett skadeståndanspråk kan innebära en ökad risk för minde ljusa 

framtidsutsikter enligt uppsatsförfattaren. Psykiskt sjuka å andra sidan är människor som 

kan ha ett kroniskt sjukdomstillstånd, vilket innebär mycket begränsade möjligheter till att 

kunna betala höga skadeståndsbelopp.  

Vårdnadshavare har tidigare endast varit ansvariga vid oaktsamhet för skador som deras 

barn kan orsaka, men detta har förändrats i och med införandet av 3:5 SkL om striktare 

ansvar för vårdnadshavare. Termen som används i propositionen är att vårdnadshavaren 

ansvarar enligt principalansvar vilket Schultz har kritiserat med all rätt enligt 

uppsatsförfattaren. Lagförslaget innebär att vårdnadshavarna ansvarar oavsett vållande och 

därmed vore en ”strikt ansvariga” en mer korrekt definition av deras ansvar. Alla 

hänvisningar, enligt Schultz som får medhåll av uppsatsförfattaren, till att barn är ”i sina 

föräldrars tjänst” är mycket olyckligt.220 

Då 3:5 SkL innebär att vårdnadshavaren skall ha ett strikt ansvar för sina barns handlande 

innebär detta att de även ska ansvara för då barnen är utanför deras kontrollsfär. Åsikten 

som har presenterats, om att detta innebär ett omotiverat avsteg från principen om att man 

endast ska ansvara för något man kan kontrollera, är välgrundad enligt uppsatsförfattaren 

då samtliga av skadeståndets funktioner är beroende av att det ska finnas ett 

orsakssamband mellan händelsen som orsakade skadan och skadeståndet. Då en 

                                                        
218 Se exempelvis NJA 1990 s. 196. 

219 Prop. 1972: 5 s. 466 (specialmotiven). 

220 Se avsnitt 4.2.3. 
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vårdnadshavare blir skadeståndsskyldig för något som denna inte kan kontrollera saknar 

denna person även per definition möjligheten att ändra på det skadeorsakande beteendet.221 

Ansvaret enligt 3:5 SkL är även begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (för 

närvarande ca 8 500 kr) vilket innebär en kraftig begränsning av situationer där detta 

kommer innebär en skillnad för den skadelidandes möjligheter att utfå ersättning. 

Beloppsgränsen gör lagförändringen kraftlöst enligt uppsatsförfattaren och därmed mister 

den funktion som det enligt propositionen ansågs vara ägnat att uppfylla. 

                                                        
221 Se avsnitt 4.2.3. 
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5 Ansvarsförsäkringarnas villkor 

Då skadeståndet kan jämkas på grund av existensen av en ansvarsförsäkring görs det i detta kapitel en 

studie av fyra ansvarsförsäkringsvillkor för att se vilket skydd som försäkringen enligt deras villkor kan ge. 

5.1 Inledning 

Försäkringsvillkoren reglerar det ansvar som försäkringen innebär, vilket är något som är 

oreglerat i FAL. Det anger båda parternas rättigheter och skyldigheter. 

Hemförsäkringsvillkor, där ansvarsförsäkringen ingår, är standardiserade och anpassade 

efter normalbehovet hos försäkringstagarna.222 SkL styr ansvars- försäkringarnas 

utformning vilket är en bidragande faktor till likheten mellan de olika bolagens 

ansvarsförsäkringsvillkor.223 Konsumentverket kontrollerar hemförsäkrings- villkoren för 

att de ska vara skäliga mot konsumenterna.224  

5.2 Försäkringsvillkor 

Samtliga av LF, If, TH och Folksams ansvarsförsäkringsvillkor har en likande utgångspunkt 

för vad som täcks av försäkringen då samliga täcker då försäkringstagaren som 

privatperson bli skadeståndsskyldig.225 Samtliga har samma formulering där 

försäkringsbolagen anger att de utreder om försäkringstagaren är skadeståndsskyldig, 

förhandlar med den som kräver skadestånd, för talan vid rättegång och svarar då också för 

rättegångskostnaderna samt betalar skadeståndet försäkringstagaren blir skyldig att utge.226 

  

                                                        
222 Bengtsson, Försäkringsrätt, s 37ff. 

223 Löf, Försäkring - en introduktion, s. 42. 

224 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 37ff. 

225 För hur urvalet av villkor har gjorts se avsnitt 1.4 Metod. Länsförsäkringar, ”Villkor H 10”, 
20100101 (20101114) ,www.lansforsakringar.se (benämns hädanefter som LF) G.1, If 
skadeförsäkringar, ”Stor Hem Försäkringsvillkor 1 maj 2010”, 20100501 (20101114), www.if.se 
(benämns hädanefter som If) 7.1, Trygg Hansa, ”Hem, villa och fritidshusbostadsförsäkring 
Försäkringsvillkor 2009-01-01”, 20090101 (20101114), www.trygghansa.se (benämns hädanefter 
som TH) s. 45 och Folksam, ”Hem och villa Försäkringsvillkor 1 januari 2010”, 20100101 
(20101114), www.folksam.se (benämns hädanefter som Folksam) C.2. 

226 LF G.6, If 7.1,TH s. 48 och Folksam C.2. 
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Ett undantag är då försäkringstagaren blir skadståndsskyldig vid utövandet av verksamhet 

som går att teckna separat försäkring för som vid trafik med registretat fordon, vatten eller 

luftfärdkoster.227 Skadeståndsansvar för ägare till en fastighet och delvis vid hyra av bostad 

är undantaget.228 Enligt samtliga av bolagens villkor täcks inte skadeståndsanspråk som 

uppkommit på grund av straffbar uppsåtlig handling.229 Vid grov vårdslöshet kan även 

ersättningen sättas ner genom villkorens aktsamhetskrav enligt LF men inte enligt If, TH 

och Folksam.230 Samtliga bolag anger att barn under tolv års ålders skadeståndsanspråk 

alltid täcks av försäkringen oavsett grad av vårdslöshet.231  

Gällande små barn har de olika bolagen en något skiftande formulering. LF och Folksam 

anger att de täcker skada som orsakas av barn under fyra år om det skulle leda till 

skadeståndsansvar om barnet vore äldre.232 TH har en liknade formulering, men något 

mindre specifik och anger barnets ålder som yngre än cirka fyra år.233 If anger inte någon 

ålder utan anger endast att de täcker om barnet som orsakar skadan är för ung för att bli 

skadeståndsansvarig.  

Samtliga anger även att ett skadeståndskrav inte är bindande för bolaget om 

försäkringstagen utan tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp 

eller betalar ersättning.234 Samtliga villkor (utom Folksams som anger att den är 1500 

kronor) anger att självrisken framkommer av försäkringsbrevet och högst 

ersättningsbeloppet är 5 000 000 kronor.235 

  

                                                        
227 LF G.2, If 7.2, TH s. 45 och Folksam C.8. 

228 LF G.2 och G.4, If 7.2, TH s. 45f och Folksam C.6. 

229 LF G.2, If 7.2, TH s 46 och Folksam C.2. 

230 LF M.8.4. däremot IF 4.6, TH s. 46 och 90 och Folksam C.63. 

231 LF M.8.5, IF 4.7, TH s. 46 och Folksam C.63. 

232 LF G.3 och Folksam C.2. 

233 TH s. 47. 

234 LF G.5 If 7.3, TH s 47f, Folksam C.2. 

235 LF s. 4 samt G.7, IF  6 samt 7.4, TH s. 11 samt s. 48 och Folksam A.3 och C.2.  
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5.3 Sammanfattande kommentarer 

Försäkringsvillkoren är mycket lika till sitt sakliga innehåll och täcker därmed oftast samma 

skador till samma utsträckning. Detta ser uppsatsförfattaren som något positivt ur 

konsumentperspektiv då privatpersoner ofta saknar kunskap att kunna jämföra 

försäkringsvillkor och deras val av försäkringsbolag oftast inte beror på skillnader i 

villkoren.  

Försäkringsvillkoren innehåller dock en rad undantag för skador som inte täcks vilket leder 

till att jämkningsregeln vid dessa skador är tillämplig. De skador som är mest vanligt 

förekommande i praxis gällande jämkningsparagraferna som inte skulle täckas av en 

ansvarsförsäkring är skadeståndsanspråk som uppkommit i samband med brottslig 

handling.236 Samtliga bolags villkor täcker inte skadeståndsanspråk som uppkommit på 

grund av straffbar uppsåtlig handling och tre av dem anger att ersättningen kan sättas ner 

vid grov vårdslöshet.237 Om ansvarsförsäkringen hade täckt skadeståndsanspråk på grund 

av brottslig handling hade detta, enligt uppsatsförfattaren, lett till ett icke önskvärt resultat 

då försäkringskollektivet genom sina premier hade betalat för skador, orsakade av ett 

beteende, som av lagstiftaren har ansetts tillräckligt olämpligt att de skall definieras som 

brottsligt.  

Samtliga försäkringsbolag ersätter skador som barn orsakar utan hänsyn till grad av 

vårdslöhet vilket doktrin ger medhåll för. Samtliga täcker skador som barn är för unga för 

att bli skadeståndsansvariga för själva, men skillnaden mellan bolagen är vid vilken ålder de 

anser att detta är.238 Denna skillnad har enligt uppsatsförfattaren liten praktisk betydelse, 

eftersom de oavsett täcker skador som barn orsakat under 12 års ålder orsakat, vilket 

innebär att skillnaden endast kan påverka bolagens möjligheter till regressanspråk gentemot 

en annan part som kan anses som ansvarig. 

  

                                                        
236 Se exempelvis NJA 1983 s. 379, NJA 1990 s. 196 och NJA 1992 s. 660. 

237 Se avsnitt 5.2. 

238 Se avsnitt 5.2. 
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Samtliga försäkringsvillkor innehåller även flertalet undantag gällande skador där 

möjligheten finns att teckna en separat försäkring (exempelvis för båtolyckor).239 

Försäkringsbolag är vinstdrivande företag vilket enligt uppsatsförfattaren innebär att 

genom att införa undantag för sådant går att teckna en separat försäkring för, får de 

möjlighet att teckna ytterligare försäkringar som genererar inkomster genom sin premie. 

Kunder som anser att egendomen som kräver en separat försäkring, såsom en båt inte har 

något större värde, tecknar en båtförsäkring för att erhålla det ansvarsskydd som ingår i 

båtförsäkringen och inte för att skydda båten vid en skada. De tecknar därmed enligt 

uppsatsförfattaren ett ansvarsskydd genom båtförsäkring, för att teckna upp det undantag 

som finns i deras ansvarsförsäkring i hemförsäkringen.  

Om ansvarsvillkoren inte innehöll dessa undantag skulle försäkringsbolagen enligt 

uppsatsförfattaren tvingas ändra på sina försäkringsvillkor gällande de separata 

försäkringarna och även ta ut en lägre premie för de separata försäkringarna men på 

bekostnad av en höjning av hemförsäkringspremien. Samtliga försäkringsbolag har valt att 

inte låta samtliga i försäkringskollektivet stå för kostnader som kan orsakas genom 

exempelvis båtolyckor då samtliga försäkringstagare inte har båt.240 Samtliga försäkringar 

innehåller dock skademoment som inte samtliga i försäkringskollektivet inte kommer 

riskera att behöva använda eftersom de inte ägnar sig åt just den aktiviteten. 

Försäkringsbolagen har därmed gjort en avvägning enligt uppsatsförfattaren mellan vad 

som ska ingå och vad som man behöver teckna en separat försäkring för. Vid denna 

avvägning har sannolikt försäkringsbolagens förväntningar på säljbarheten och 

vinstmöjligheterna av en separat försäkring varit av betydelse.  

Samtliga försäkringsbolag har en maximal ersättningsgräns på fem miljoner.241 Detta 

innebär att skadeståndsanspråk som överstiger detta belopp kan jämkas enligt doktrin.  HD 

har behandlat fall som rört skadeståndsbelopp på över denna summa och tillämpat 

jämkningsregeln(exempelvis NJA 1993 s. 727), men dessa fall har berört 

skadeståndsanspråk på grund av brottslig handling vilket innebär att en ansvarsförsäkring 

inte skulle ha täckt skadan. Därmed visar inte praxis, enligt uppsatsförfattaren, om 

skadeståndsbelopp över försäkringsvillkorens maximala ersättningsbelopp kan bli föremål 

                                                        
239 Se avsnitt 5.2 men även 3.2. 

240 Se avsnitt 5.2. 

241 Se avsnitt 5.2 
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för jämkningsreglerna.242 Huruvida självrisken kan bli föremål för jämkning råder det delade 

meningar om i doktrin.243 För privatpersoners ansvarförsäkringar är den normala självrisken 

1 500 kronor vilket enligt uppsatsförfattaren inte kommer i närheten av ett belopp som kan 

anses som oskäligt betungade och därmed är jämkningsparagraferna inte tillämpliga. 

Diskussionen i doktrin om bevisningen i skadeståndsmål gällande om det finns en 

ansvarsförsäkring eller inte som täcker skadan har sannolikt en liten betydelse för 

privatpersoner då de inte har något att vinna på att inte låta försäkringsbolaget stå för 

skadeståndskostanden och själv endast betala självrisken. Privatpersoners ansvarsförsäkring 

(som en del av hemförsäkringen) är mycket standardiserad och så är även premien. En 

person som blivit skadeståndsansvarig för en skada som försäkringsbolaget betalat kommer 

i normalfallet ha samma premie och villkor för sin hemförsäkring även i framtiden och 

skulle det ske någon försämring för personen kan den vid nästa huvudförfallodatum alltid 

byta bolag. 

                                                        
242 Doktrin hävdar att skadeståndsbelopp över den maximala ersättningsgränsen kan bli föremål 

för jämkning, se 4.1.2. 

243 Se avsnitt 4.1.2. 
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6 Slutanalys 

En sammanvägning av vad som framkommit i uppsatsen utmynnar i detta kapitel i en slutlig analys som 
kommer att ligga som grund för att kunna besvara uppsatsen syfte i nästföljande kapitel. 

6.1 Undergräver jämkningsparagraferna behovet av att 
teckna en ansvarsförsäkring? 

6.1.1  Vad är en ansvarsförsäkring? 

En ansvarsförsäkring ingår normalt sätt som en del hemförsäkringen och  97 % av Sveriges 

befolkning täcks av en hemförsäkring.244 Även ett litet mått av oaktsamhet kan leda till en 

skada som innebär ett omfattande skadeståndsanspråk. 245 Ansvarsförsäkringen täcker då 

försäkringstagaren bli skadeståndsskyldig, men innehåller begränsningar gällande vilka 

skador som täcks, en maximal ersättningsgräns samt självrisk.246  

Kostnaden för ansvarsförsäkringsdelen i hemförsäkringen går inte att bestämma enligt 

uppsatsförfattaren, eftersom hemförsäkringen innebär ett paketpris för fem stycken 

försäkringar. Premien för en hemförsäkring med lägsta egendomsskydd är under tusen 

kronor per år och då ingår även rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd och 

ansvarsförsäkring.247 Orsaken till att inte teckna en hemförsäkring verkar bero på, enligt 

doktrin och får medhåll av uppsatsförfattaren, antingen okunskap om vad som faktiskt 

ingår och vilken risk det innebär att vara oförsäkrad och ekonomiska skäl.248  Beroende på 

att det i socialtjänstens ersättning till de som har det sämst ställt i samhället är beräknad på 

att den ska omfatta en enkel hemförsäkring, är ursäkten att de ekonomiska medlen saknas i 

de flesta fall enligt uppsatsförfattaren ogrundade.249  

  

                                                        
244 Löf, Försäkring - en introduktion, s. 35 och avsnitt 3.1. 

245 Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv, s. 14. 

246 Se avsnitt 3.2. 

247 Se avsnitt 3.5.1. 

248 Etsare, Privat sakförsäkring, s. 28ff.   

249 Se avsnitt 3.1. 
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6.1.2 Skadeståndets funktioner och ansvarsförsäkringens påverkan 
på denna 

Skadeståndet har enligt doktrin fyra huvudsakliga funktioner vilket är den reparativa, 

omplacering av kostande, pulveriserande och en preventiv funktion. Samtliga är 

omdebatterade och doktrins åsikter som deras existens går isär.250 Ansvarsförsäkringarnas 

utbredning har påverkat skadeståndsreglerna och därmed även den funktion som 

skadeståndet möjligtvis har.251 Den reparativa funktionen som skadeståndet har, påverkas 

positivt av förekomsten av den skadevållandesansvarsförsäkring då chanserna för den 

skadelidande att utfå ersättning ökar. Ansvarsförsäkringen innebär även att placeringen av 

kostnaden påverkas. Kostnaden förflyttas fortfarande bort från den skadelidande och 

överförs på ett försäkringskollektiv, istället för på den skadeståndsskyldige, till den del 

skadeståndet täcks av försäkringen och överstiger självrisken. Skadeståndet i sig har ingen 

pulveriserande funktion då det är en privatperson som är den skadeståndsskyldige, men 

ansvarsförsäkringen leder istället till detta. Den omdiskuterade preventiva effekten är 

tveksamt om skadeståndet i sig har och ansvarsförsäkringen innebär att denna funktion 

uttunnas. Skadeståndsreglerna utvecklades innan ansvarsförsäkringar hade den utsträckning 

de har idag men det är ostridigt enligt uppsatsförfattaren att ansvarsförsäkringar har 

påverkan på skadeståndet och dess funktioner. 252  

6.1.3 Jämkningsmöjligheternas påverkan på skadeståndet 

Utan jämkningsmöjligheterna står domstolen inför valet att antingen döma ut fullt 

skadestånd, som dels riskerar att bli obetalt och dels kan förstöra den skadevållandes 

framtidsutsikt, eller jämka skadeståndet. En av skadeståndets huvudsakliga funktioner är att 

ersätta den skadelidande ekonomiskt och att jämka skadeståndet innebär ett avsteg från 

detta. Detta avsteg anser lagstiftaren av jämkningsparagraferna vara berättigat då det annars 

skulle leda till ett stötande resultat. Motsatta åsikter har presenterats doktrin.253  

Genom en studie av rättspraxis kan slutsatsen dras, enligt uppsatsförfattaren, att HD 

använder sig av jämkningsparagraferna till förmån för den skadevållande. Vilket skett på 

bekostnad av den skadelidande, då de väljer att jämka ett skadestånd som de anser vore 

                                                        
250 Se kapitel 2 samt 3.3. 

251 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 30. 

252 Se avsnitt 3.5.2. 

253 Se avsnitt 4.1.1. 
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olämpligt ur den skadelidandes perspektiv om det jämkades. Dock väljer HD att inte jämka 

ett oskäligt betungande skadestånd med hänsyn till övriga omständigheter.254 Det råder 

därmed en oenighet kring syftet med jämkningsmöjligheterna.  

Lagtexten i sig ger inget svar för hur avvägningen mellan de tre olika kriterierna skall göras 

och därmed är det praxis bedömning som är den gällande. Att göra ett avsteg från 

skadeståndets grundfunktion att ersätta den skadelidande bör göras endast i undantagsfall 

och med nogsamt övervägande i varje enskilt fall.255 Då det krävs att hänsyn tas till både 

den skadelidande och den skadeståndsskyldiges omständigheter i varje enskilt fall innebär 

detta en rättsosäkerhet. 256 Denna osäkerhet är enligt uppsatsförfattaren svår att undvika. 

Bengtssons resonemang om att jämkningsparagraferna beror på att media och allmänheten 

är ovetandes om dess funktion är något cyniskt, men sannolikt korrekt. Allmänhetens 

ovetande leder även till att skadeståndets funktioner inte påverkas av dess funktion. 257 

6.1.4 Finns det ett behov av en ansvarsförsäkring om 
jämkningsmöjligheterna finns? 

För att bestämma behovet av en ansvarsförsäkring, då jämkningsmöjligheterna finns, krävs 

en förståelse för i vilken levnadsstandard en skadeståndsskyldig utan en ansvarsförsäkring 

hamnar i då jämkningsparagraferna används. 

Även gällande detta råder det en oenighet. Praxis hänvisar flertalet gånger till förarbetenas 

uttalanden, men domsluten tyder på en mycket mindre generös tillämpning av 

jämkningsmöjligheterna. Unga människor har blivit skadeståndsskyldiga för belopp på flera 

hundra tusen kronor vilket betyder att deras levnadsstandard avsevärt kommer att 

understiga genomsnittsfamiljens. Domstolen anger även i flertalet fall att beloppet är 

oskäligt, men väljer ändå att inte jämka det till en mer skälig summa. 258 

  

                                                        
254 Se avsnitt 4.3.1.3. 

255 Se  avsnitt 4.3.1.3. 

256 Se  avsnitt 4.3.1.2. 

257 Bengtsson, Nya jämkningsmöjligheter, Festskrift till Anders Agrell, s. 62 se även avsnitt 4.3.1.1. 

258 Se exempelvis NJA 1983 s. 379. 
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Då jämkningsparagraferna tillämpas innebär detta för den skadeståndsskyldige att 

skadeståndet nedsätts, men även efter nedsättningen kommer den skadeståndsskyldiges 

levnadsstandars och framtidsutsikter har avsevärt försämrats enligt uppsatsförfattaren. Om 

en ansvarsförsäkring skulle kunna underlätta situationen är beroende av vad den täcker och 

analys om detta följer nedan.259 

6.1.5 Täcker ansvarsförsäkringen skadan vilket leder till att ingen 
jämkning behövs? 

Huruvida jämkningsparagraferna behövs råder det osäkerhet om, men att trots att 

jämkning genomförts innebär skadeståndsskyldigheten stora konsekvenser för den 

skadevållande. Frågan som kvarstår är om ansvarsförsäkringen skulle leda till en bättre 

situation för den skadevållande och den skadelidande. Då en ansvarsförsäkring finns sker 

ingen jämkning av skadeståndet vilket är fördelaktigt för den skadelidande och den 

skadevållande behöver endast stå för självrisken, men förutsättningen för detta är att 

skadan täcks av försäkringsvillkoren.  

Samtliga försäkringsvillkor för privatpersoner är mycket lika varandra både gällande vilka 

skador de täcker och till vilken utsträckning.260 Självrisken för privatpersoner är låg vilket 

innebär att den inte utgör en grund för jämkning.  Den maximala ersättningen på fem 

miljoner som samtliga bolag har kan vid en första anblick verka som väl tilltagen och 

därmed inte innebära några ytterligare betänkligheter. Samhällets förändring innebär dock 

ökade skaderisker och även ökade skadekostnader vilket kan ses även i praxis där 

skadekostnader har överstigit det maximala ersättningsbeloppet på fem miljonerna.261  De 

fall som tagits upp i HD gällande jämkningsreglerna handlar dock uteslutande om skador 

som inte täcks av en ansvarsförsäkring. Skador som täcks av ansvarsförsäkring är, enligt 

uppsatsförfattaren, möjligtvis annorlunda till sin natur och skadekostnaderna för dessa 

skador kommer att vara lägre och inte överstiga det maximala ersättningsbeloppet.  

  

                                                        
259 Se avsnitt 6.5.1. 

260 Se avsnitt 5.2. 

261 Se avsnitt 4.1.1 exempel på praxis är NJA 1993 s. 727. 
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Ansvarsförsäkringarna är begränsade gällande vilka skador som täcks och de orsakade av 

brottslighet är undantagna och enligt av tre av de fyra ansvarsförsäkringsvillkoren sker en 

nedsättning av ersättningen som skadan är orsakad av grov vårdslöshet. Det är främst 

denna begränsning som visar behovet av jämkningsparagraferna trots ansvars- 

försäkringsmöjligheterna.262 

6.2 Obligatorisk ansvarsförsäkring för alla eller vissa? 

En ansvarsförsäkring täcker inte alla skadeståndsanspråk, men fyller enligt uppsats-

författaren fortfarande sin funktion då den täcker skador som uppkommit på grund av ett 

upp till måttlig grad av oaktsamhet. En liten grad av oaktsamhet kan leda till ett stort 

skadeståndsanspråk. De allra flesta försäkringstagare betalar in mer i premier än vad de 

utfår i skadeersättning vilket enligt uppsatsförfattaren innebär att för de flesta innebär för-

säkringar en ekonomisk förlust. Försäkringen fyller inte någon funktion, utom att inge en 

känsla av trygghet, tills olyckan redan har skett. 

 Det är till stor del de skadelidandes ökade möjligheter att utfå ersättningen som har gjort 

att vissa verksamheter har belagt med obligatorisk ansvarsförsäkring.263 För privatpersoner 

har tecknandet ansvarsförsäkringar anses frivilligt och att det skall uppmuntras till 

tecknandet av ansvarsförsäkringar.264 I Sverige täcks 97 % av hushållen av en 

hemförsäkring vilket innebär möjligheten att skadeståndsreglerna skulle uppmuntra till dess 

tecknande har fungerat, eller så kan det beror på att banker kräver en hemförsäkring 

tillsammans med att det ofta ingår genom kollektivavtal.265 Det är därmed också upp till 3 

% som inte täck av en ansvarsförsäkring. Enligt förarbetena skulle det första steget vara att 

ansvarsförsäkringen skulle vara frivillig.266 35 år senare har detta till viss del lyckats, men 

inte till fullt ut och frågan om ett obligatorium är lämplig att väcka. 

Att den skadelidandes möjligheter till att utfå ersättning, skall bero på om personen haft 

”tur i oturen” och skadats av en av de 97 % som har en ansvarsförsäkring istället för av en 

av de 3 % som saknar, leder till ett olämpligt resultat enligt uppsatsförfattaren. Då även 

                                                        
262 Se avsnitt 5.3. 

263 Se avsnitt 3.4.1. 

264 Se avsnitt 3.4.2. 

265 Se avsnitt 3.1. 

266 Se avsnitt 3.4.2. 
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socialtjänstens ersättning inkluderar premien för en hemförsäkring finns det inga 

ekonomiska skäl till att inte omfattas av en försäkring.267  Vid bedömningen om en ansvars-

försäkring borde vara obligatorisk skall hänsyn för det första tas till behovet av att stärka 

den skadelidandes möjligheter att utfå ersättning vilket för privatpersoner onekligen skulle 

ske om ett obligatorium infördes.268  

För det andra måste det vara möjligt att identifiera den skadegörande gruppen genom 

registrering och det är på denna punkt som innebär vissa problem. Om obligatoriet skulle 

omfatta samtliga privatpersoner skulle skatteverkets register på vilka som är bosatta i 

Sverige vara lämpligt att använda enligt uppsatsförfattaren. Om det är att anses som för 

omfattande att införa det för samtliga privatpersoner vore en annan lämplig grupp minder-

åriga.  

En omyndig kan inte själv bedöma sitt försäkringsbehov och deras vårdnadshavare skall 

enligt lag ansvara för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov 

gällande omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda.269 Att som en del av 

detta se till att barnet täcks av en ansvarsförsäkring vore det enligt uppsatsförfattaren som 

en lämplig lösning då detta kan förhindra de oönskade konsekvenserna som ett skadestånd 

kan innebära för en ung persons framtid. 

Det tredje kriteriet är att det ska finnas försäkringsmöjligheter vilket det gör i Sverige då 

försäkringsmarknaden består av flertalet bolag som tillhandahåller ansvarförsäkringar 

genom kontraheringsplikten till samtliga privatpersoner.270 Det slutliga kriteriet är att 

systemet måste gå att övervaka. Detta är det mest problematiska kriteriet enligt uppsats-

författaren. Det lagförslag som tagits upp i riksdagen har inte innehållit något förlag på 

detta. 

  

                                                        
267 Se avsnitt 6.1.1. 

268  Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, s. 51. anger de fyra kriterierna som skall övervägas 
vid införandet av ett obligatorium vilket även presenteras i  avsnitt 3.4.2.  

269 6:2 2 st. FB vilket även presenterats i avsnitt 4.2.3. En omyndig är en person under arton år 
enligt 9:1 FB. 

270 3.1 FAL se även avsnitt 3.1. 
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Att ansvarsförsäkringen som en del av hemförsäkringen borde vara obligatorisk är rekom-

mendera, om inte för samtliga privatpersoner så i vart fall för omyndiga. Problem med 

förslaget om obligatorisk ansvarsförsäkring är hur det administrativt skulle lösas, vilket 

ligger utanför denna uppsats syfte att besvara. Nämnas kan dock att ett obligatorium skulle 

onekligen innebära ökade administrativa kostnader, men dessa skulle vara försvarbara på 

grund av de ökade möjligheterna för den skadelidande att utfå den ersättning de har rätt till 

och för den skadelidandes framtidsutsikters skull.271 

6.3 Innebär lagändringen om vårdnadshares striktare ansvar 
en förbättring? 

Lagförändringen gällande att vårdnadshavaren skall ha ett strikt ansvar för sina barns 

handlande är ett avsteg från dagens rättsläge där vårdnadshavare är ansvariga vid oakt-

samhet för skador som deras barn orsakar.272 Lagförslaget har mötts av beröm då det 

uppmärksammats i media, men detta beror enligt uppsatsförfattarens mening delvis på 

okunskap om dagens rättsläge. Att göra vårdnadshavare strikt ansvariga (eller principal-

ansvariga som anges i förarbetena) är att göra dem ansvariga för något de inte kan 

kontrollera. Att tro att denna lagförändring kommer innebära att vårdnadshavare får mer 

kontroll över sina barns handlande är, enligt uppsatsförfattaren, naivt och felaktigt. Genom 

lagförändringen blir vårdnadshavare ansvariga oavsett om de ha kunnat hindra handlandet 

som orsakade skadan vilket även innebär att vårdnadshavarnas skadeståndsansvar inte 

kommer att kunna göra någon skillnad för om beteendet upprepas. 

Ansvaret är även begränsat till vilka skador som täcks och har ett låg maximal skadestånds-

belopp som även denna kan jämkas, vilket innebär att lagändringen bli kraftlöst och helt 

saknar möjligheten att uppnå sitt syfte. Att göra vårdnadshavarna ansvariga för att sina barn 

täcks av en ansvarsförsäkring kommer sannolikt innebära en större förbättring av barnens 

framtid än detta lagförslag.273  

 

 

 

                                                        
271 Se avsnitt 3.4.1 och 3.5.3. 

272 Se avsnitt 4.2.3. 

273Se avsnitt  4.3.2. 
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7 Slutsats 

I detta kapitel utmynnar uppsatsen i en slutsats gällande uppsatsens frågeställningar presenterade i syftet. 

7.1 Undergräver skadeståndslagens jämkningsregler bety-
delsen av en ansvarsförsäkring?  

Praxis tillämpning av jämkningsmöjligheterna innebär att skadeståndet nedsätts, men ned-

sättning innebär även efter detta att den skadeståndsskyldiges levnadsstandard och 

framtidsutsikter avsevärt har försämrats. Om en ansvarsförsäkring skulle kunna underlätta 

situationen är beroende av vilka skador som täcks av ansvarsförsäkringen. Självrisken och 

omfattningen av försäkringen oberoende av försäkringsbolag och täcker flertalet skador 

vilket innebär en stor ekonomisk lättnad för den skadeståndsskyldige. Dock täcks inte 

skador som är orsakade genom brottslig verksamhet och till viss del grov vårdslöshet vilket 

innebär att i dessa situationen ger försäkringen inget skydd för varken den skadestånds-

skyldige eller den skadelidande och behovet av jämkningsparagrafen kvarstår enligt 

uppsatsförfattaren. 

7.2 Bör ansvarsförsäkringen vara obligatorisk för samtliga 
eller vissa privatpersoner? 

En ansvarsförsäkring täcker inte alla skadeståndsanspråk, men fyller fortfarande sin 

funktion då den täcker skador som uppkommit på grund av ett upp till måttlig grad av 

oaktsamhet till en låg kostnad. Obligatorisk ansvarsförsäkring skulle innebära en ökad möj-

lighet för skadelidande att utfå ersättning, försäkringsmöjligheterna finns och det största 

problemet för dess införande är hur systemet skall kontrolleras. Ansvarsförsäkringen borde 

som ett första steg göras obligatorisk för omyndiga enligt uppsatsförfattarens åsikt, då ett 

skadeståndsanspråk kan förstöra ett barns framtidsutsikter. 

7.3 Vilken blir effekten av lagförändringen gällande 
vårdnadshavares ansvar? 

Lagändringen är ett omotiverat avsteg från skadeståndets grundprincip. Ändringen är även 

för kraftligt begränsat beloppsmässigt, vilket leder till att förutsättningen för att den skall få 

den önskade effekt är små, enligt uppsatsförfattaren. 
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Bilaga 2- If villkor 
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Bilaga 3- TH villkor 
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