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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 februari 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över en rapport ”Schabloniserad ersättning i barnskador”.  
 
Advokatsamfundet ställer sig inledningsvis bakom arbetsgruppens förslag om att 
ersättningen i barnskador även ska beakta inkomstförändringar efter 30 års ålder. 
 
Advokatsamfundet kommenterar respektive avsnitt i rapporten enligt följande. De avsnitt 
som inte kommenteras har samfundet inte någon erinran mot. 
 
3. Vilken statistik från SCB bör redovisas? 
 
Som arbetsgruppen noterat är huvudregeln att det ska göras en individuell bedömning, 
som vilar på skadeståndsrättslig grund. Advokatsamfundet konstaterar att detta innebär att 
även det schabloniserade inkomstunderlaget ska beakta förekommande skillnader som 
föreligger mellan män och kvinnor. 
 
4.2. Statistik från SCB 
 
Av bifogad statistik inhämtad från SCB har medianlöner framräknats i samma kategorier 
som arbetsgruppen tagit fram inklusive en fördelning mellan kvinnor och män. Vidare har 
statistiken baserats på vissa åldersintervall snarare än en given ålder (35, 40 respektive 45 
år). Även om det av jämlikhetsskäl är eftersträvansvärt att åstadkomma könsneutrala 
löner, står det enligt Advokatsamfundet lika fullt i strid med de sannolikhetsantaganden 
som skadeståndsrätten vilar på. Om och när dessa utjämningar växer fram får 
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barnschablonerna successivt ändras. Eftersom dessa förhållanden inte kan förutses i 
dagsläget, möjliggör det omprövningsrätt för den enskilde med stöd i 5 kap. 5 § 
skadeståndslagen när sådana förändringar sker. 
 
Vidare anser Advokatsamfundet att inkomstförlusterna bör räknas fram till i vart fall 67 
års ålder. Det kan redan i dagsläget förutses att vi förväntas arbeta allt högre upp i 
åldrarna för att pensionssystemen ska förbli robusta och fungerande. De som är födda 
1990 förväntas ha en genomsnittlig livslängd om drygt 88 år. Den som är född 1958 
behöver arbeta till 67 år och 5 månader för att få en pension som motsvarar vad han/hon 
skulle fått i pension vid 65 års ålder om medellivslängden varit oförändrad. (Källa 
Pensionsmyndigheten). Det förhållandet, till skillnad mot den könsmässiga skillnaden, 
kan förutses och kan därför utgöra ett hinder för omprövning enligt 5 kap. 5 § 
skadeståndslagen. 
 
Med hänsyn till det anförda anser Advokatsamfundet att ”totalen” under punkten 6.1 bör 
revideras jämte följdförändringar under punkterna 6.3.1 och 7.1. 
 
9. Övergångsbestämmelser 
 
Advokatsamfundet föreslår att den ”nya” barnschablonen vid fortsatta prövningar av äldre 
skador snarare utgår från prövningsperiodens början än prövningstillfället. Anledningen är 
att ”prövningstillfället” är oklart och inte förutsebart när det inträffar.  
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