
EXAMENSARBETE

Föräldraansvaret i 3 kap. 5 § SkL
En analys av hur föräldraansvaret påverkar ersättningsmöjligheterna vid

skador orsakade av barn

Niclas Tidare

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



Sammanfattning 
 
I denna studie utreds föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen, som infördes 2010. 
Regeln innebär att föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn 
orsakar genom brott. Då regeln är förhållandevis ny, är dess faktiska 
användningsområde inte särskilt utrett genom praxis och doktrin. Till skillnad mot 
skadeståndsrättens huvudsakliga reparativa syfte, infördes föräldraansvaret med ett 
preventivt syfte. Syftet med studien är dels att utreda lagregelns tänkta och faktiska 
funktion, men framför allt att klargöra om, och i så fall hur, tredje mans möjlighet till 
ersättning påverkas av regeln. 
 
En skadelidande tredje man hade redan tidigare en möjlighet att utfå 
skadeståndsersättning av föräldern, genom att hävda att denne brustit i sitt 
tillsynsansvar. I studien har framkommit att föräldraansvaret kan sägas ta vid, där 
tillsynsansvarets tillämpningsområde minskar. Detta då tillsynsansvaret oftare tillämpas 
för yngre barn som orsakar skador och då brottsliga handlingar, som föräldraansvaret 
förutsätter, kan tänkas vara mer vanligt förekommande för äldre barn. Det har även 
framkommit att föräldraansvaret endast ska användas då tillsynsansvaret ej kan göras 
gällande. En skadelidande har genom föräldraansvaret fått en utökad möjlighet att utfå 
ersättning från föräldrar, vars barn har orsakat en skada genom en brottslig handling. 
Denna ersättning är dock beloppsbegränsad och ersätter därför som mest en femtedel av 
prisbasbeloppet.
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
När en skada har orsakas av ett barn har den skadelidande möjlighet att utfå ersättning i 
form av skadestånd. Skadeståndsanspråk kan riktas direkt mot barnet, men barn har ofta 
en begränsad betalningsförmåga. Ju yngre barnet är, ju mer osannolikt är det att barnet 
har inkomst eller tillgångar. Dessutom har barn större möjligheter än vuxna att få ett 
utdömt skadestånd jämkat. En ytterligare möjlighet som skadelidanden då har, är att 
rikta anspråk mot en eller båda av barnets vårdnadshavare. Genom att yrka på att 
vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt, finns en möjlighet att skadeståndsansvar 
åläggs denne. Då vårdnadshavaren är vuxen finns en större möjlighet att utfå ett 
ojämkat skadestånd. 
 
År 2010 infördes en ny paragraf i skadeståndslagen som berör föräldrars 
skadeståndsansvar. Den erbjuder ännu en möjlighet för den skadelidande att erhålla 
skadestånd från föräldern, då en skada orsakats av ett barn. Det är denna nya regel som 
fångat mitt intresse, och som kommer att stå i fokus i den här framställningen. En fråga 
av stort intresse är i vilket syfte ännu en regel av denna karaktär införts. 
 
Vidare är det ingen självklarhet att en vårdnadshavare eller förälder blir 
skadeståndsskyldig då dess barn orsakar en skada. Gemensamt för tillsynsansvaret och 
det nya föräldraansvaret är att ansvaren är beroende av vissa faktorer. Jag har för avsikt 
att i framställningen klargöra vilka faktorer som de olika ansvaren är beroende av. Då 
föräldraansvaret är förhållandevis nytt är det inte helt självklart hur det kommer att 
fungera. Det finns ännu ingen utbredd praxis inom området. Av intresse är således den 
nya regelns tänkta och faktiska funktion. Dessutom är en intressant fråga hur den nya 
regeln samspelar med tillsynsansvaret. Kompletterar de varandra, och i så fall hur, eller 
tar de sikte på skilda scenarion? En intressant aspekt är ifall ett scenario kan aktualisera 
båda ansvaren och vilken problematik detta kan leda till: kan båda ansvar tillämpas 
parallellt eller måste ett väljas? Om ett måste väljas blir en naturlig följdfråga huruvida 
valet är fritt eller inte. 
 
Syftet med framställningen är att bringa ytterligare klarhet i den nya paragrafens 
tillämpningsområde och dess samspel med liknande skadeståndsansvar. På grund av att 
regeln är så pass ny, är den inte särskilt definierad och omskriven genom praxis eller 
litteratur. Därför vill jag genom denna utredning klargöra hur en skadelidandes 
möjlighet till ersättning faktiskt påverkas av den nya paragrafen. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Den övergripande frågan som framställningen syftar till att besvara är: i vilken 
utsträckning påverkas tredje mans möjlighet till ersättning, vid skador orsakade av barn, 
av den nya paragrafen 3:5 SkL? Avsikten är alltså att utreda i vilken mån den 
ersättningsmöjligheten inskränks eller utvidgas, samt under vilka förutsättningar detta 
sker. Det finns möjligen problematik i samspelet mellan den nya paragrafens 
tillämpning och det, sedan tidigare, aktuella tillsynsansvaret. 
 
För att uppnå det huvudsakliga syftet behöver några delfrågor besvaras. För att utreda 
hur tredje mans möjlighet till ersättning påverkas måste såväl de nya, som de redan 
tidigare aktuella, möjligheterna behandlas. Då skadan orsakats av barnet kan barnet 
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själv bli skadeståndsskyldigt. Hur ser denna bedömning ut, och vilken relevans har den 
vid bedömningen av förälderns olika ansvar? Vidare behöver tillsynsansvaret utredas, 
för att kunna göra en jämförelse med den nya paragrafens ansvar. Denna jämförelse 
syftar till att leda mot ett svar på hur samspelet mellan ansvaren fungerar. 
 
Ytterligare ett syfte är att ge en klar bild över vad den nya paragrafen innebär. Jag avser 
att tydliggöra paragrafens tillämpningsområde, rekvisit och syften. Finns det några 
problem med den faktiska tillämpningen, jämfört med vad som avsågs med paragrafen? 
En utredning av paragrafen är dessutom en förutsättning för att kunna göra en ordentlig 
jämförelse med tillsynsansvaret. 
 
 
1.3 Metod och avgränsning 
 
I framställningen har jag använt mig av traditionell juridisk metod. Detta innebär att jag 
utgår från de rättskällor som den juridiska metoden förespråkar, vilka är lagtext, 
förarbeten, praxis och doktrin. Jag har i huvudsak använt förarbeten och relevant 
doktrin. Praxis har använts för att förtydliga, och likväl bekräfta, hur regler och 
principer tolkas. I den mån framställningen behandlar den nya paragrafen har främst 
förarbeten använts. I brist på praxis och doktrin har lagkommentarer och artiklar från 
svensk juristtidning beaktats. 
 
Jag kommer att utgå från skadestånd enligt skadeståndslagen och bortser i regel från de 
specialfall då skadestånd utgår enligt andra författningar. 
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2 Skadeståndsrättens syften 
 
2.1 Bakgrund 
 
Skadeståndsrätten är ett rättsområde som har en lång historia. Sedan 1972 står 
skadeståndslagen (1972:207) i centrum, men regler som innebär en skyldighet för 
skadevållande att utge ersättning till skadelidande har funnits längre än så. Redan på 
medeltiden fanns regler som innebar att vissa gärningar bestraffades genom bot. Boten 
utgick ofta i tre delar: en till konungen, en till staden och en till målsäganden. Den del 
av boten som gick till målsäganden kan jämföras med skadestånd, som vi ser på det 
idag. Även om det knappt fanns några rena skadeståndsregler, framgår det tydligt att 
principen att den skadegörande ska ersätta den skadelidande, under väldigt lång tid 
funnits inom rättsmedvetandet.1 
 
Skadestånd har ett nära samband med straffrättsliga regler. Det märks bland annat av att 
skadeståndsreglerna, innan skadeståndslagens ikraftträdande, var placerade i 6 kap 1864 
års strafflag. I dess 1 § stadgades att ”skada, som någon genom brott annan tillfogar, 
skall af den brottslige gäldas, ehvad brottet skett med uppsåt eller af vållande”. 
Rekvisiten uppsåt eller oaktsamhet tillämpades vid skadeståndsbedömningen även då 
skada uppstått utan samband med brott.2 
 
Skadeståndslagen (SkL) bygger i stora delar på de skadeståndsrättsliga regler som 
tidigare fanns i 1864 års strafflag. Grundläggande principer för skadeståndsbedömning, 
såsom culparegeln, påverkades inte av den nya lagstiftningen. De är därför fortfarande 
aktuella för skadeståndsrätten och den skadeståndsrättsliga bedömningen.3 Detta torde 
medföra att rättsfall som är äldre än skadeståndslagen fortfarande har relevans i den 
mån de förklarar och tillämpar sådana principer. 
 
 
2.2 Skadeståndslagen 
 
Även då SkL är central för skadeståndsrätten, reglerar den inte allt. Av 1 § SkL framgår 
dess begränsningar: 
 
1 § SkL: ”I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt 

föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 
avtalsförhållanden.” 

 
Inledningsvis gäller speciallagstiftning före den allmänna SkL, enligt den generella 
huvudregeln lex specialis. Exempel på sådan speciallagstiftning är lagar som reglerar 
strikt ansvar, såsom 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Vidare 
framgår att föreliggande avtal på olika sätt kan reglera skadeståndet, istället för SkL. 
Man brukar här skilja mellan inom- och utomobligatoriska förhållanden. Med 
inomobligatoriskt förhållande menas att ett avtal mellan parterna föreligger. Avtalet ska 
självklart vara relevant i förhållande till den uppkomna skadan. Om en person krossar 
en fönsterruta på en byggnad tillhörande dennes mobiloperatör, spelar avtalet med 
mobiloperatören mindre roll för skadeståndsanspråket: det hade inte varit att betrakta 
som ett inomobligatoriskt förhållande. Sikte tas på om avtalsbrott föreligger. Vid 

                                                
1 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 30 
2 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 30 f 
3 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 31 
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inomobligatoriska förhållanden kan hanteringen av skadestånd antingen ske med stöd i 
avtalet, då SkL är dispositiv, eller med stöd i särskilda regler om skadestånd i 
avtalsförhållanden, exempelvis köplagen (1990:931). Med utomobligatoriskt 
förhållande avses motsatsvis alla situationer då inget avtal mellan parterna föreligger, 
vilket leder till att SkL tillämpas. Om det rör sig om ett utomobligatoriskt förhållande 
och situationen inte regleras genom speciallag, är SkL tillämpbar.4 I den fortsatta 
framställningen kommer jag att ha detta som utgångspunkt. Detta då det kan antas vara 
sällsynt att barn är bundna av sådana avtal som föranleder ett inomobligatoriskt 
förhållande, bland annat på grund av att barn huvudsakligen inte kan ingå avtal utan 
föräldrars godkännande. 
 
Skadeståndsrätten har i huvudsak två syften: prevention och reparation. Det preventiva 
syftet uppfylls då medborgare undviker att orsaka andra skada, eftersom de riskerar att 
bli ersättningsskyldiga. Kännedom om att skadestånd kan komma att utdömas vid 
skada, kan innebära att folk agerar för en minskning av skaderisken. Om en person ska 
fickparkera en rostig, gammal bil tätt intill en ny, dyr bil, gör han eller hon det troligen 
väldigt försiktigt. Självklart spelar andra faktorer roll, som att många på moraliska eller 
andra grunder inte vill skada andra personers saker, men risken att bli 
skadeståndsskyldig torde likväl bidra i skadeförebyggande syfte. Jag nämnde ovan att 
skadestånd och straff har ett samband.5 Detta samband finns även i och med det 
preventiva syftet: på samma sätt som straff tydligt visar vilka handlingar som ogillas av 
samhället, visar skadeståndet vilka beteenden som är oönskade.6 Det reparativa syftet 
går ut på att reparera skadan, genom att försätta den skadelidande i samma ekonomiska 
situation som om skadan aldrig skett. Det reparativa syftet kan medföra en trygghet för 
personer i samhället, genom att veta att de skador man drabbas av ersätts. Detta gäller 
dock under förutsättning att någon kan hållas ansvarig för skadan. Utan någon 
skadeansvarig kan skadestånd inte utgå. I de fall då det finns en ansvarig för skadan är 
det vidare inte säkert att denne kan, eller kommer att, betala skadeståndet. Trots detta 
anses det reparativa syftet vara skadeståndsrättens huvudsakliga syfte.7 
 
Så långt kan det konstateras att skadeståndsrätten bygger på de två huvudsyftena: det 
preventiva och det reparativa. Jag nämnde att det reparativa syftet anses vara det 
huvudsakliga syftet. För att argumentera för detta vill jag inledningsvis börja i motsatt 
ände med det preventiva syftet. Hellner menar att det är svårt att bevisa att ett preventivt 
syfte överhuvudtaget uppfylls genom skadeståndsrätten. Påverkas vårt handlande av att 
vi riskerar skadeståndsansvar, eller av vår moral att inte orsaka skada för andra? Det ena 
behöver inte utesluta det andra, men oavsett så är det svårt att visa i vilken utsträckning 
de skadeståndsrättsliga reglerna påverkar handlandet. På grund av en så lång historia av 
skadeståndsrättsliga regler kan man vidare tänka sig att moralen formats delvis efter de 
regler som finns. För att få fram vilken preventiv effekt som uppnås bör en jämförelse 
göras med det handlingsmönster som ett samhälle utan skadeståndsrättsliga regler har, 
vilket är ett tankeexperiment som är svårt att utföra. Dessutom skulle ett sådant exempel 
inte säga något om vilken effekt preventionen har för vårt samhälle idag. Vidare är det 
lika svårt att motbevisa som bevisa den faktiska preventiva effekten, menar Hellner. Vi 
får nöja oss med att konstatera att skadeståndsrätten sannolikt har en viss preventiv 
effekt, utan att närmare försöka utreda i vilken omfattning och i vilka situationer den 
påverkar handlandet.8 Det reparativa syftet kan i större utsträckning studeras och 

                                                
4 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 91-93, se även Radetzki, M. (2005) s. 9 ff 
5 Se 2.1 ovan 
6 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 42-44, se även Radetzki, M. (2005) s. 9 
7 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 39 f 
8 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 42 ff 
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konstateras. Vid skador kan den skadelidande bli ersatt i enlighet med 
skadeståndslagens regler. Reglernas utformning ska säkerställa att den skadelidande blir 
ersatt för de skador som åsamkats.9 Dock kan vi på detta vis inte utröna huruvida det 
reparativa syftet kommer i första rummet eller inte, utan svaret får sökas i förarbetena. I 
propositionen till skadeståndslagen tydliggörs att lagstiftningsarbetet syftar till att 
”säkerställa att medborgarna bereds en rimlig ekonomisk gottgörelse” för skador som 
drabbat dem.10 Även om båda syften kan anses viktiga, får reparationen sägas stå i 
förgrunden. 
 
Fokus kommer i framställningen inte ligga på försäkringar, men då försäkringar har ett 
nära samspel med skadeståndsrätten kommer dessa att finnas med i periferin. Som 
nämnt är det inte säkert att en skada medför ersättning i form av skadestånd för den 
drabbade, i fall då exempelvis ingen kan hållas ansvarig. För syftet att erhålla ersättning 
vid skada erbjuder försäkringar sålunda en större trygghet än skadeståndsrätten. Redan 
innan skadeståndslagens ikraftträdande visste man att försäkringar skulle komma att 
påverka hanteringen av skadeersättningen.11 En undersökning har visat att 96-97 
procent av befolkningen hade hemförsäkring år 2002.12 I hemförsäkringen ingår en 
ansvarsförsäkring som skyddar mot just skadeståndsansvar. Detta skydd torde innebära 
att det preventiva syftet minskar, då skadestånd utgår genom försäkring. Den 
skadevållandes ekonomiska risk blir då i regel begränsad till den självrisk som 
försäkringsbolaget kräver. Samtidigt ökar det reparativa syftet, då ansvaret hos en 
skadevållande kan täckas av dennes försäkring. Den skadelidande kan därför erhålla 
hela den utdömda ersättningen, även om den skadevållande exempelvis brister i sin 
betalningsförmåga. Förhållandet mellan skadestånd och försäkringar talar alltså för ett 
försvagat preventivt, och ett stärkt reparativt, syfte.13 
 
 

                                                
9 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 39 f 
10 Prop. 1972:5 s. 18 
11 Prop. 1972:5 s. 30 
12 SCB, Så bor vi i Sverige – Bostäder, boendemiljö och transporter 1975-2002 s. 72 
13 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 42 ff 
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3 Barnets skadeståndsansvar 
 
Då en underårig (under 18 år) orsakar en skada kan anspråk om skadestånd riktas direkt 
mot denne. I det följande ska jag därför redogöra för den skadelidandes möjligheter att 
få ersättning direkt från den underåriga samt hur bedömningen av den underårigas 
skadeståndsansvar går till. Termerna barn och underårig används synonymt. 
 
Då ett barn orsakat en skada görs en bedömning enligt samma huvudmall som används 
då vuxna orsakat skador. Denna mall innehåller ett antal rekvisit som alla måste 
uppfyllas för att skadeståndsansvar ska anses föreligga. Det som har möjliggjort denna 
typ av uppställning av rekvisit, är att det finns en omfattande skadeståndsrättslig 
praxis.14 Jag kommer nu gå igenom mallens rekvisit i korthet, med fokus på hur den 
används vid bedömningen av skador orsakade av barn. Rekvisiten kan delas upp i 
objektiva och subjektiva rekvisit.15  
 
 
3.1 Objektiva rekvisit 
 
Skada 
Under de objektiva rekvisiten krävs inledningsvis att en skada föreligger. Skador på 
grund av eget vållande finns i 2 kap SkL. Då talan riktas mot ett barn som orsakat en 
skada måste skadan kunna kopplas till någon av skadetyperna som nämns i 2 kap SkL. 
Om skadan inte går att hänföra till någon paragraf i detta kapitel faller 
skadeståndstalan.16 
 
I 2:1 SkL tas sak- och personskada upp. Sakskada är en fysisk skada på såväl fast som 
lös egendom, då något förstörts eller försämrats (till exempel en krossad fönsterruta). 
Även förlust av egendom och ekonomiska följdskador kategoriseras som sakskada. 
Ekonomiska följdskador kan vara om ägaren tvingas skicka egendomen på reparation. 
Personskador innefattar såväl fysiska som psykiska skador. Oavsett om ett ben brutits 
eller om den skadelidande drabbats av depression så föreligger alltså en personskada. 
Även personskador omfattas av de ekonomiska följdskador som en skada kan innebära. 
Vid personskador kan sådana följdskador i praktiken handla om bland annat kostnad för 
sjukhusvistelse och inkomstförlust, om den skadelidande är oförmögen att arbeta på 
grund av skadan.17 
 
I 2:2 SkL anges ren förmögenhetsskada. Det som definierar denna typ av skada är att 
den sker utan samband med att någon lider sak- eller personskada. Dessutom krävs 
enligt paragrafen att skadan ska ha uppkommit genom brott.18 Ett exempel på ren 
förmögenhetsskada är bedrägeri. Bedrägerier kan innebära stora ekonomiska förluster 
för den utsatta, utan att denne lider vare sig sak- eller personskada.19 
 
I 2:3 SkL tas kränkning upp. Kränkning är en väldigt subjektiv skadetyp, eftersom den 
nästan uteslutande beror på hur den skadelidande upplevt situationen.20 

                                                
14 Radetzki, M. (2005) s. 10 
15 Radetzki, M. (2005) s. 12 
16 Radetzki, M. (2005) s. 15 
17 Radetzki, M. (2005) s. 16 
18 Enligt förarbetena är dock rekvisitet brott inget definitivt, utan något som ska kunna vidgas genom 
rättspraxis, vilket också har skett. Jfr exempelvis NJA 1987 s. 692 
19 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 66 
20 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 78 
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I det följande kommer tyngdpunkten vara sak- eller personskada enligt 2:1 SkL 
eftersom det kan antas vara betydligt vanligare att barn orsakar skador av den typen. 
 
Presumtivt ansvarssubjekt 
Vidare ska det finnas ett presumtivt ansvarssubjekt, det vill säga någon som möjligen 
kan hållas ansvarig för att ha orsakat skadan. Det är möjligt att det finns flera 
presumtiva ansvarssubjekt och de kan vara såväl fysiska som juridiska personer. Vid 
utredningen gällande barnets skadeståndsansvar är det alltså barnet som ska kunna 
kategoriseras som presumtivt ansvarssubjekt för att rekvisitet ska vara uppfyllt.21 
 
Aktiv handling/ansvarsgrundande passivitet 
Ett ytterligare rekvisit är att skadan ska ha orsakats av en aktiv handling eller vara en 
följd av ansvarsgrundande passivitet. Det förstnämnda är ett väldigt tydligt men 
nödvändigt rekvisit. Barnet måste aktivt ha handlat för att ansvar ska kunna utdömas. 
Det sistnämnda, passivitet, kan i undantagsfall leda till skadeståndsskyldighet. Då det i 
allmänhet hör till undantagen att passivitet leder till skadeståndsansvar, får det antas 
ytterst ovanligt att barn blir skadeståndsskyldiga till följd av passivitet. I den här 
framställningen får den ansvarsgrundande passiviteten en mer framträdande roll när det 
gäller föräldrars tillsynsansvar, vilket närmare kommer att beskrivas i avsnitt 5.2 
nedan.22 
 
Ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund 
De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna återfinns i 24 kap BrB. Den som handlar under 
nödvärn (24:1 BrB), nöd (24:4 BrB) eller med samtycke (24:7 BrB) går alltså fri från 
ansvar. Dessutom kan tjänsteplikt utgöra en ansvarsfrihetsgrund. En polistjänsteman 
kan gå fri från ansvar enligt 10 § polislagen (1984:387). Om en skada uppkommer till 
följd av att den underåriga exempelvis handlar i nödvärn går denne alltså fri från 
skadeståndsansvar.23 
 
Adekvat kausalitet 
Det sista av de objektiva rekvisiten är kravet på adekvat kausalitet. Detta rekvisit består 
av två rekvisit, som ska förklaras var för sig. Kausalitet innebär att det måste finnas ett 
orsakssamband mellan handlingen och skadan. Förenklat kan man inför en bedömning 
ställa sig frågan om skadan hade undvikits om det presumtiva ansvarssubjektet inte 
utfört den aktuella handlingen. Är svaret på den frågan ja, finns ett kausalt samband. I 
teorin är principen enkel att förstå. I praktiken kan bedömningen dock innebära en hel 
del svårigheter. Om en person med ett hjärtfel blir misshandlad, för att en kort tid senare 
dö på sjukhuset, kan det krävas medicinsk sakkunskap för att utreda huruvida dödsfallet 
orsakades av misshandeln eller av hjärtfelet.24 
 
Vad gäller adekvansen kan bedömningen bli aningen svårare. Det krävs alltså inte 
endast ett orsakssamband, utan det ska även vara adekvat, eller med andra ord 
beräkneligt. Detta kan exemplifieras med att om man kastar en sten mot ett glasfönster 
så är det beräkneligt att fönstret går sönder. Att en person två dagar senare snubblar på 
just den kastade stenen och på grund av det ramlar och skadar sig, kan inte anses vara en 
beräknelig följd av att kasta en sten mot ett fönster. Särskilt inte om det finns flera 
stenar på platsen, men att fallet orsakas av just den kastade stenen. Detta fiktiva scenario 
beskriver vilken påverkan adekvansen har. Anledningen till att bedömningen inte bara 

                                                
21 Radetzki, M. (2005) s. 17 
22 Radetzki, M. (2005) s. 18 f 
23 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 119 
24 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 199 
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kräver orsakssamband, utan ett adekvat orsakssamband, är att det skulle kunna leda till 
orimliga skadeståndsanspråk. Även om den som orsakat skadan handlat uppsåtligt ska 
denne inte behöva riskera att ersätta helt oberäkneliga följder. Adekvanskravet finns för 
att skadestånden inte ska bli orimliga för helt oberäkneliga skador. Att behöva ersätta en 
persons skador då denne snubblat över en sten, flera dagar efter att man kastat en sten 
mot ett fönster, måste anses som helt oberäkneligt. Bedömningen av adekvansen 
försvåras av att ett orsakssamband kan vara beräkneligt för en person, men inte för en 
annan. En skada på en arbetsplats kan vara högst beräknelig för en sakkunnig, medan en 
icke sakkunnig inte alls kunde förutse att skaderisk förelåg. Då det är en objektiv 
bedömning som ska göras här spelar det ingen roll huruvida följden av handlingen var, 
eller borde ha varit, beräknelig för barnet i fråga. För att kunna bedöma adekvansen 
behövs således en jämförelsegrund. En generell uppfattning är att jämförelsen sker 
gentemot en särskilt klok person.25 Någon definitiv mall finns dock inte, varför 
bedömningen av adekvansen alltid kommer att innebära en viss osäkerhet. Det är upp 
till bedömaren att med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall göra en så rimlig 
bedömning som möjligt. Vad som här kan konstateras är att den underåriga kommer att 
uppfylla rekvisitet adekvat kausalitet om skadan enligt en särskilt klok, vuxen person 
var en beräknelig följd av handlingen.26 
 
 
3.2 Subjektiva rekvisit 
 
De subjektiva rekvisiten i 2:1 SkL kräver att antingen uppsåt eller oaktsamhet 
föreligger. Det räcker alltså med att bevisa att ett av de två nämnda rekvisiten är 
uppfyllt. Av intresse för framställningen är hur oaktsamheten bedöms. Något kort ska 
ändå nämnas om uppsåtsrekvisitet. Uppsåt är i regel svårt att bevisa, varför oaktsamhet 
är att föredra. Svårigheten ligger i att man måste kunna bevisa att skadevållaren hade 
uppsåt, inte till handlingen som sådan, utan till den uppkomna skadan. Att bevisa 
någons vilja att orsaka en skada är svårt, särskilt om personen i fråga nekar till uppsåt. 
För att exemplifiera tar jag åter upp exemplet som nämndes ovan, där någon kastar en 
sten mot ett glasfönster. För att bevisa uppsåt räcker det inte att visa att personen hade 
för avsikt att kasta stenen. Uppsåt ska föreligga i förhållande till skadan, vilket i det här 
fallet innebär att personen som kastade stenen måste ha haft för avsikt att krossa 
glasfönstret.27 
 
Oaktsamhet 
Följden av det nyss nämnda blir att den skadelidande parten gärna nöjer sig med att 
bevisa oaktsamhet (culpa). För att kunna hävda att någon varit oaktsam krävs att någon 
definition på aktsamhet finns. För att kunna bedöma om någon handlat oaktsamt 
behöver en jämförelse ske med vad som i den aktuella situationen utgör normalt 
beteende. För att kunna göra en sådan bedömning rättvis för varje nytt fall, krävs någon 
slags jämförelsegrund. Den jämförelsegrund som idag används vid 
oaktsamhetsbedömningen, härrör från den romerska rättens norm bonus pater familias. 
(den gode familjefadern). Genom att jämföra den skadegrundande handlingen med hur 
en god familjefar skulle ha agerat kom man fram till om oaktsamhet förelåg eller inte. 
Om den gode familjefadern skulle ha genomfört samma handling i samma situation 
ansågs det inte vara oaktsamt och vice versa. Denna modell har moderniserats till att 
man nu jämför handlingen med hur en vanlig, förnuftig person skulle ha agerat, därför 
att en god familjefar inte är en bra jämförelsegrund i alla situationer. Det bör 
                                                
25 Radetzki, M. (2005) s. 27, se även Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 202 ff 
26 Radetzki, M. (2005) s. 26 
27 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 128 



 11 

exempelvis inte krävas av en dansös att hon dansar som en god familjefar.28 
  
Inledningsvis anses rättsregler ge vägledning för hur en förnuftig person förväntas 
agera. Här kan trafikförordningen ges som exempel, där uppträdande i trafik regleras. 
Om en person orsakar en olycka genom att bryta mot högerregelns väjningsplikt enl. 
3:18 trafikförordningen (1998:1276), anses oaktsamhetsrekvisitet uppfyllt då denne 
brutit mot en rättsregel: detta förutsatt att personen inte har haft godtagbara skäl.29 
Vidare anses handlingar i strid mot praxis och sedvana uppfylla rekvisitet oaktsamhet. 
Ett exempel på hur sedvana kan utgöra en jämförelsenorm för bedömningen visas i 
rättsfallet NJA 1945 s. 669. En läkare hade bett en sjuksköterska att fylla en spruta med 
en viss vätska. Sprutan fylldes av sjuksköterskan med en annan vätska. Utan att 
kontrollera innehållet injicerade läkaren vätskan i patienten, som tog skada därav. 
Läkaren stämdes för de skador patienten ådrog sig. Skadeståndstalan ogillades av HD, 
med hänvisning till att läkare i vanliga fall inte kontrollerar innehållet och att de inte 
förväntas göra så heller. Då läkaren agerat som alla andra läkare agerar i samma 
situation, ansågs han inte ha varit oaktsam med grund i den aktuella sedvanan inom 
vården.30 Ett exempel på hur praxis fastställer huruvida skadeståndsansvar ska anses 
föreligga i en viss situation, kan ges genom rättsfallet NJA 1976 s. 379. En 
gångtrafikant befann sig på en cykelbana, där gångtrafik var förbjuden. Det fanns 
förbudsskyltar mot gångtrafik på cykelbanan. En cyklist skadades då denne cyklade in i 
gångtrafikanten. Gångtrafikanten hävdade att cykelbanan varit en gångbana sist han 
bodde på området och att det därför av gammal vana var lätt att missa den nya 
skyltningen. HD ansåg att gångtrafikanten varit oaktsam och bedömdes 
skadeståndsskyldig. 
  
Om varken rättsregler, praxis eller sedvana kan användas för att fastställa huruvida 
oaktsamhet föreligger, kvarstår den så kallade fria bedömningen. De frågeställningar 
som bedömaren bör ställa sig sammanfattas av Radetzki enligt följande: 
 

• Hur stor var risken för skada? 
• Hur allvarlig var den sannolika skadan? 
• Vilka möjligheter fanns att förebygga skadan? 
• Vilka möjligheter hade den handlande att inse risken för skada?31 

 
Varje frågeställning kommer att ge ett svar som pekar antingen för eller emot ett 
oaktsamt beteende. I enklare fall kommer merparten, om inte alla, svar att peka åt 
samma håll. I besvärligare fall kan bedömaren ha att göra med helt olika indikationer. 
Ledning kan heller inte sökas genom att kategorisera vissa frågeställningar som 
viktigare än andra, då detta kan variera från fall till fall.32 Ett rättsfall som tydligt 
belyser hur den fria bedömningen går till är NJA 1993 s. 149. Fallet berör en golfspelare 
som slagit en boll längs bangränsen. Strax utanför bangränsen fanns en parkering, väl 
synlig från utslagspunkten. Han fick snedträff, vilket ledde till att bollen träffade och 
skadade en bil på parkeringen. HD bedömde skadeståndsskyldigheten utifrån en fri 
bedömning. HD anförde att personer och föremål som träffas av en golfboll kan få 
mycket allvarliga skador. Att slå ett slag längs bangränsen, så nära en parkering, innebär 
en stor risk för skada, då snedträffar drabbar även rutinerade golfspelare. Då golfaren 
var erfaren borde han räkna med att vissa bollar får snedträffar. Golfaren borde därför 

                                                
28 Sund, L-G. (1989) s. 156, se även Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 128 f 
29 De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna utgör sådana skäl, se 3.1 ovan 
30 Radetzki, M. (2005) s. 32 
31 Radetzki, M. (2005) s. 33 
32 Radetzki, M. (2005) s. 34 
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ha insett risken för att en snedträff skulle kunna medföra skada, om bollen for mot 
parkeringen. Vidare anför HD att man i golf har god tid på sig att planera sina slag. 
Golfaren hade sålunda stora möjligheter att förebygga skadan, genom att välja en annan 
slagriktning. Golfaren bedömdes därför ha agerat oaktsamt och dömdes att utge 
skadestånd. 
  
Då det är ett barns eventuella ansvar som ska beskrivas här följer den naturliga frågan 
vem jämförelsepersonen är. Historiskt sett har svaret på denna fråga varit allt annat än 
statisk. Tidigare har det ansetts rimligt att barn bör jämföras med hur andra barn i 
samma ålders beteendemönster ser ut.33 I propositionen till skadeståndslagen framgår 
dock att barn som orsakar skador i culpabedömningen ska jämföras med en vanlig, 
förnuftig vuxen person.34 Varför en jämförelse med en vuxen person ska göras, snarare 
än med ett barn i samma ålder, faller helt i linje med skadeståndslagens reparativa syfte. 
Att använda en vuxen som norm ökar möjligheten att barnet uppfyller 
oaktsamhetsrekvisitet, vilket därigenom ökar tredje mans möjlighet till ersättning för sin 
skada. Ett argument som används mot detta synsätt är att det ställs alltför höga krav på 
barns beteendemönster. Här har man alltså valt att låta tredje mans intresse gå före 
barnets. I nämnda proposition lyfts dock den utbredda ansvarsförsäkringen in som ett 
argument för att använda sig av en vuxen jämförelseperson vid culpabedömningen av 
skador orsakade av barn. Då ansvarsförsäkring föreligger, vilket är högst vanligt, så blir 
barnets kostnad vid ett skadeståndsansvar inte bara rimligt i sig, utan även betydligt 
lägre än den skadelidandes eventuella kostnader vid avsaknad av 
skadeståndsersättning.35 
 
En utmärkande skillnad vid bedömningen av barns culpa är att mindre hänsyn ska tas 
till de subjektiva kriterierna.36 Det är främst de objektiva kriterierna som ska användas 
för att fastslå huruvida barnet agerat oaktsamt eller inte. Innebörden av detta synsätt är 
att mindre hänsyn tas till vad barnet i fråga faktiskt insåg eller borde ha insett. Den 
huvudsakliga bedömningen grundas därför i jämförelsen med hur en vuxen person 
skulle ha agerat utifrån de fyra punkterna ovan.37 
 
Avslutningsvis anses de minsta barnen i regel inte kunna uppfylla de subjektiva 
kriterierna, varken uppsåt eller oaktsamhet. Någon definitiv gräns finns inte, varför 
möjligheten finns att i undantagsfall bedöma riktigt små barn som oaktsamma. Det talas 
dock i propositionen om en ungefärlig gräns, där barn under 5-6 år inte anses kunna 
agera varken genom oaktsamhet eller uppsåt. I praxis har detta fastställts genom att 
vissa små barn har ansetts för unga för att kunna åläggas skadeståndsansvar.38 
 
Sammanfattningsvis blir resultatet att höga krav ställs på barns agerande, då 
culpabedömningen sker med en vuxen jämförelseperson. Med tredje mans intresse i 
förgrunden kan barn förhållandevis lätt anses skadeståndsansvariga. Den inskränkning 
som finns vid bedömningen av barns culpa är att man vid bedömningen främst tar sikte 
på de objektiva kriterierna. 
 
 

                                                
33 Jfr Strahl, I. SvJT 1971 s. 22 ff 
34 Prop. 1972:5 s. 163 f 
35 Se även Sund, L-G. (1989) s. 167 
36 Se NJA 2001 s. 234 där HD fastslår att en objektiv metod ska tillämpas vid culpabedömningen för barn 
37 Prop. 1972:5 s. 164, se även Sund, L-G. (1989) s. 167 
38 Prop. 1972:5 s. 164, se även NJA 1977 s. 186 där HD fastslog att ett drygt tre år gammalt barn ansågs 
för ungt för att kunna vara oaktsamt 
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3.3 Jämkning 
 
För det fall man kommit fram till att den underåriga är skadeståndsansvarig, kvarstår 
uppgiften att bestämma skadeståndets storlek. Här finns en särskild möjlighet för barn 
att få skadeståndet nedsatt, delvis eller helt, genom jämkning. Detta sker genom en 
skälighetsbedömning, vilket stadgas i 2:4 SkL. 
 
Det bör noteras att det även finns en allmän jämkningsregel i 6:2 SkL. Genom denna 
kan skadeståndet jämkas om det är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldiga, 
med hänsyn till dennes ekonomiska förhållanden. Även den skadelidandes behov av 
skadeståndet samt övriga omständigheter39 ska vägas in i denna bedömning. 
 
Det här avsnittet riktar dock in sig på skador orsakade av barn. Därför ska fokus läggas 
vid den generösare jämkningsmöjligheten för barn under 18 år, som återfinns i 2:4 SkL. 
Skälighetsbedömningen ska, enligt paragrafen, ske med hänsyn till barnets ålder och 
utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra 
ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Nedan följer en genomgång av 
paragrafens rekvisit, var för sig. 
 
Föreliggande ansvarsförsäkring är i stor grad avgörande för om jämkning ska anses 
skäligt eller ej. Om en ansvarsförsäkring som täcker skadan föreligger bör det i stort sett 
aldrig anses oskäligt att fullt skadestånd ska utgå.40 Övriga rekvisit torde därför i 
huvudsak aktualiseras enbart i de fall då ansvarsförsäkring antingen inte finns eller inte 
täcker skadan.41 Ålder och utveckling spelar en stor roll vid skälighetsbedömningen, om 
ingen ansvarsförsäkring föreligger. Ju yngre barnet är, ju lägre ställs aktsamhetskravet. 
Barn närmare 5-årsåldern har både större chans att få skadeståndet jämkat och chans till 
större nedsättning än barn närmare 15-årsåldern. För barn mellan 15-18 år anses inte 
rekvisitet ålder och utveckling motivera en nedsättning av skadeståndet. Detta då barn 
som uppnått 15 års ålder anses ha nått full intellektuell utveckling.42 Handlingens 
beskaffenhet tar sikte på vilken typ av handling som begåtts. Här ligger det nära till 
hands att jämföra den skadeståndsskyldige med barn i samma ålder. Ett litet barn som 
under lek orsakar en skada har stor möjlighet att få skadeståndet jämkat, medan en 
tonåring som begår ett brott inte har samma möjlighet. Detta då det mindre barnets 
handling troligen inte grundas i ett uppsåt att skada, medan tonåringen bör ha desto mer 
insikt och i vart fall uppsåt i form av likgiltighet till skadan.43 Ekonomiska förhållanden 
avser huruvida barnet har möjlighet att alls betala skadeståndet. Ett förmöget barn kan 
således dömas att utge fullt skadestånd.44 Övriga omständigheter kan avse vilket behov 
den skadelidande har av att utfå skadestånd. Här kan alltså den skadelidandes 
försäkringar, inkomst och förmögenhet inverka på skadeståndets storlek.45 
 
Kortfattat är förekomsten av en ansvarsförsäkring avgörande för om skadeståndet alls 
kan jämkas. Då skadan inte täcks av en ansvarsförsäkring finns en möjlighet att helt 
eller delvis sätta ned skadeståndet. I takt med barnets stigande ålder minskar 
                                                
39 Se t.ex. NJA 1986 s. 193 där en persons framtida möjlighet att anpassas till arbetslivet och samhället 
exemplifierar rekvisitet ”övriga omständigheter” 
40 Prop. 1972:5 s. 165 
41 Att skada inte täcks kan bero på två fall: antingen uppgår skadeståndsbeloppet till en högre summa än 
vad försäkringen täcker, eller så har ett barn från 12 år och uppåt uppsåtligen orsakat skadan (4:5, 4:9 
försäkringsavtalslag (2005:104)) 
42 Sund, L-G. (1989) s. 171 
43 Sund, L-G. (1989) s. 170 
44 Prop. 1972:5 s. 165 
45 Radetzki, M. (2005) s. 78 
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möjligheten till jämkning. 
 
Culpabedömningen, som beskrivits i 3.2 ovan, ställer höga krav på barnet. Att utdöma 
skadeståndsansvar för ett barn kan tyckas vara för lätt, då barnets agerande jämförs med 
hur en vuxen person i samma situation skulle ha handlat. Att bedömningen ser ut på 
detta sätt motiveras av skadeståndslagens reparativa syfte och att man sätter tredje mans 
intresse i första hand. Denna till synes hårda bedömning jämnas dock ut lite genom den 
nyss beskrivna, generösare möjligheten till jämkning för skador orsakade av barn, som 
finns i 2:4 SkL. 
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4 Föräldraansvaret 
 
3:5 SkL:  ”En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta 
  1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, och 
  2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 §. 

    Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse begränsat till en 
femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som 
gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Står barnet under vårdnad av två 
föräldrar, gäller begränsningen för dem gemensamt. 

Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning åt flera som 
lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ner med samma kvotdel 
för var och en av de skadelidande.” 

 
I de följande kapitlen kommer föräldrars skadeståndsansvar att behandlas. I detta kapitel 
kommer 3:5 SkL ligga i fokus; dess ursprungliga syfte, vilken typ av ansvar som 
stadgas, genomgång av rekvisit samt jämkningsmöjligheter kommer att utredas. I 
kapitel 5 kommer tredje mans möjlighet till ersättning att utredas genom den nya 
paragrafens stadgade ansvar samt vårdnadshavares ansvar enligt 6:2 FB. Detta för att 
avslutningsvis klargöra hur 3:5 SkL påverkar tredje mans möjlighet till ersättning vid 
skador orsakade av barn och hur 3:5 SkL förhåller sig till barnets ansvar och 
tillsynsansvaret i 6:2 FB. Termerna ”den nya paragrafen” och ”föräldraansvaret” avser 
3:5 SkL och ”tillsynsansvaret” avser det skadeståndsansvar som kan utkrävas med stöd i 
6:2 FB. 
 
 
4.1 Paragrafens syfte 
 
Paragrafens tillkomst är ett resultat av en omfattande debatt, som involverar såväl flera 
rättsområden som politiska frågor. Bakgrunden ska i detta sammanhang göras 
kortfattad. Huvudargumentet för införandet av denna paragraf grundar sig i samhällets 
hantering av ungdomsbrottslighet.46 Att ungdomsbrottsligheten behöver angripas på fler 
än ett plan är de flesta överens om, men på frågorna hur och inom vilka områden skiljer 
sig åsikterna åt. Ett svar på denna fråga, som har fått genomslag, är just införandet av 
3:5 SkL. Av propositionen47 framgår att vissa remissinstanser inte anser att införandet 
av denna paragraf är en bra lösning på problemet med ungdomsbrottslighet och 
förespråkar istället insatser inom skola och socialtjänst. Regeringen håller med om att 
insatser inom flera områden krävs och att lösningen inte finns enbart i 3:5 SkL. Det är 
viktigt att komma ihåg att denna paragraf är en del i något större och inte en färdig 
lösning på ett specifikt problem.48 
 
I vilken mån ska denna insats påverka ungdomsbrottsligheten? Av propositionen 
framgår att man dels vill öka föräldrars betalningsansvar då skador orsakas av deras 
barn och dels att man på sikt vill minska ungdomsbrottsligheten.49 Genom att öka 
föräldrars betalningsansvar vill man markera att föräldrar bär ett huvudansvar för sina 
barn. Detta innebär även en ökad möjlighet för tredje man att utfå den ersättning denne 
har rätt till. I detta avseende uppfyller paragrafen ett reparativt syfte. Att paragrafen 
syftar till att på sikt minska ungdomsbrottsligheten, vilken får sägas vara dess 
huvudsyfte, är dock ett syfte av rent preventiv karaktär.50 Föräldrar förväntas, som en 

                                                
46 Prop. 2009/10:142 s. 8 
47 Prop. 2009/10:142 s. 23 
48 Prop. 2009/10:142 s. 8 
49 Prop. 2009/10:142 s. 26 
50 Bengtsson, B., Strömbäck, E., Skadeståndslagen (1 jan. 2011, Zeteo) kommentaren till 3 kap. 5 § 
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följd av paragrafens införande, att öka sin tillsyn och påverkan över sina barn, vilket i 
sin tur ska leda till en minskad ungdomsbrottslighet.51 
  
I praktiskt avseende syftar paragrafen främst till att utgöra en grund för 
skadeståndsanspråk i samband med brottmål. Detta tar sikte på de som uppnått 
straffmyndig ålder, vilket är 15 år (1:6 BrB). Visserligen framgår ingen åldersgräns av 
lagtext, men för att 3:5 SkL ska bli aktuell i fall då inte brottmål föreligger, krävs att den 
skadelidande självmant väcker talan mot föräldern i form av tvistemål. För 
rättsväsendets del antas regeln främst komma till användning i samband med brottmål, 
vilket då främst kommer att påverka ungdomar mellan 15-17 år.52 
 
Avslutningsvis syftar regeln inte till att ersätta någon befintlig regel. Istället är 3:5 SkL 
tänkt att fungera som ett kompletterande ansvar för föräldrar, då brist i tillsynsansvaret 
enligt 6:2 FB ej kan göras gällande. Mer om tillsynsansvaret under avsnitt 6.2. För det 
fall skadeståndsansvar redan föreligger på grund av bristande tillsyn ska inte 3:5 SkL 
tillämpas.53 
 
 
4.2 Vilken typ av ansvar stadgas? 
 
Det är inte helt klart vilken typ av ansvar som stadgas i 3:5 SkL. De möjliga alternativ 
som finns är dels ett strikt ansvar, och dels ett principalansvar.54 Vilken etikett man 
sätter bör inte ha någon större påverkan vid själva tillämpandet, men det finns några 
intressanta aspekter att ta upp. Dessa kan, tillsammans med paragrafens syfte, komma 
att bli av intresse för arbetets syfte. 
 
Strikt ansvar 
Ett strikt ansvar definieras av att det inte krävs vållande från den skadegörande parten. 
Ansvar kan alltså dömas ut utan någon culpabedömning. Ett tydligt exempel på strikt 
ansvar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I dess 19 § 1 mening 
står: ”En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, 
även om han eller hon inte vållat skadan.” Ansvar döms ut oavsett om skadehändelsen 
ligger helt utanför den ansvariges kontroll eller inte.55 
 
Principalansvar 
Ett principalansvar kräver, till skillnad från det strikta ansvaret, att vållande föreligger. 
Den som omfattas av ett principalansvar, principalen, ansvarar för någon annans 
vållande. I skadeståndslagens 3 kap regleras skadeståndsansvar vid annans vållande. Ett 
typiskt exempel på principalansvar återfinns i 3:1 SkL: ”Den som har arbetstagare i sin 
tjänst skall ersätta 1: personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel 
eller försummelse i tjänsten /.../.” I det här fallet är det arbetstagaren som genom fel 
eller försummelse är vållande till en skada, medan arbetsgivaren alltjämt enligt 
paragrafen är den som är skyldig att ersätta skadan i enlighet med principalansvaret. 
 
Av propositionen framgår att det ansvar som stadgas i 3:5 SkL är en form av 

                                                
51 Prop. 2009/10:142 s. 8 
52 Prop. 2009/10:142 s. 38 f 
53 Prop. 2009/10:142 s. 1 
54 Principalansvar kan visserligen anses vara en typ av strikt ansvar. Här görs dock skillnad mellan 
principalansvar och rent strikt ansvar. Se Radetzki, M. (2005) s. 45 
55 Andra exempel på områden där strikt ansvar kan aktualiseras är 1 § produktansvarslag (1992:18) och 
10:1 ellag (1997:857) 
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principalansvar.56 Dessutom har paragrafen medvetet placerats i samma kapitel som 
bl.a. arbetsgivares principalansvar (kap 3 SkL). Trots att lagstiftarens avsikt minst sagt 
är tydlig finns det argument som talar för att ansvaret i själva verket är ett slags strikt 
ansvar. Några av dessa argument ska analyseras i det följande. 
  
I en artikel i svensk juristtidning visar Mårten Schultz att han är av uppfattningen att 3:5 
SkL reglerar ett strikt ansvar.57 Han angriper framförallt bristen på begränsningar i 
föräldraansvaret, jämfört med principalansvaret i 3:1 SkL. Principalansvaret i 3:1 SkL 
är utformat kring särskilda ansvarsgrundande faktorer. Det finns ett flertal undantag och 
säkerhetsventiler som kan fria eller mildra en arbetsgivares ansvar. Som exempel anger 
Schultz bland annat dels att rekvisit som ”i tjänsten” inskränker ansvaret, och dels att 
arbetsgivaren har möjlighet att aktivt skydda sig mot de konsekvenser som 
principalansvaret innebär. Det förstnämnda argumentet är att rekvisit såsom ”i tjänsten” 
inskränker ansvaret. En bedömning görs utifrån arbetstid, arbetsplats och normala 
arbetsuppgifter.58 Ansvar kan bara åläggas arbetsgivaren om arbetstagaren orsakat 
skadan i tjänsten. Vad gäller möjligheten för arbetsgivaren att skydda sig mot 
konsekvenserna av ansvaret, utvecklar Schultz argumentet med att en arbetsgivare, 
medveten om risken för skada, kan välja att försäkra sig mot sådana skador. 
Arbetsgivaren har även en möjlighet att inte bedriva riskfyllt verksamhet. 
Avslutningsvis, menar han, att en arbetsgivare dessutom kan undvika principalansvar 
genom att inte ha några arbetstagare.59 
 
Schultz menar att principalansvaret byggts upp på detta vis, med nyss nämnda undantag 
och säkerhetsventiler som en viktig del i ansvaret. Att arbetsgivare kan behöva ansvara 
för någon annans culpa motiveras genom arbetsgivarens möjlighet att kontrollera risken. 
Det är med stöd i dessa argument som han menar att föräldraansvaret inte bör 
klassificeras som ett principalansvar. Om man accepterar att ett principalansvar 
motiveras av diverse undantag och säkerhetsventiler blir det svårt att tolka 
föräldraansvaret som ett sådant. Vid en jämförelse ser man att det inte förekommer 
någon inskränkning likt ”i tjänsten” i föräldraansvaret. Föräldern är alltid ansvarig. Den 
begränsning som finns är att skadan ska ha orsakats genom brott, men oavsett tidpunkt 
och i vilket sammanhang barnet orsakar en skada blir föräldern ansvarig. För Schultz 
del innebär snarare brottsrekvisitet ännu en väsentlig skillnad mellan principalansvaret 
och föräldraansvaret: arbetsgivaren kan, som nämnts, genom ansvarsförsäkring skydda 
sig mot de ekonomiska konsekvenser som följer av en skada. Han menar att föräldrars 
hemförsäkring sällan täcker skador som orsakas genom uppsåtliga handlingar. 
Huvudregeln är att brott kräver uppsåt, varför även denna kontrollmöjlighet generellt 
saknas i föräldraansvaret, jämfört med principalansvaret. Som svar på frågan varför 
lagstiftaren kategoriserar föräldraansvaret som ett principalansvar gissar Schultz att, 
möjligen för att provocera, lagstiftaren vill ”skymma förslagets radikala innebörd”.60 
 
Schultz menar alltså att det rör sig om ett strikt ansvar, snarare än ett principalansvar. 
Vad finns det som talar för att tolka föräldraansvaret som ett principalansvar, förutom 
att propositionen uttrycker det? Om vi återgår till den huvudsakliga skillnaden mellan 
ansvarstyperna, som beskrivits ovan, så innebär ett principalansvar ansvar för någon 
annans vållande, medan strikt ansvar är oberoende av vållande. Visserligen ligger 

                                                
56 Prop. 2009/10:142 s. 26 
57 Schultz, M. SvJT 2010 s. 196 
58 Se Radetzki, M. (2005) s. 47 f för närmare beskrivning av bedömningen och rekvisiten 
59 Schultz, M. SvJT 2010 s. 201 ff 
60 Schultz, M. SvJT 2010 s. 203 
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barnets handlingar många gånger helt utom förälderns kontroll,61 men likväl krävs ett 
vållande från barnets sida enligt paragrafen. Ett rent strikt ansvar är som nämnt 
oberoende av vållande, varför detta kan användas som argument för att föräldraansvaret 
är en typ av principalansvar. Det verkar som att lagstiftaren tolkar ansvarstypen utifrån 
den grundläggande distinktionen62 om att strikt ansvar är oberoende av culpa och att 
principalansvaret förutsätter annans culpa, medan Schultz, utifrån mer djupgående 
tankar och argument bakom principalansvaret, inte vill kategorisera föräldraansvaret 
som ett principalansvar.63 
 
Sammanfattningsvis kan man fastställa att det råder delad uppfattning angående vilken 
typ av ansvar som stadgas i 3:5 SkL. Dock anser jag att 3:5 SkL bör kategoriseras som 
ett principalansvar. Att propositionen framhäver denna ståndpunkt, samt att paragrafen 
placerats under 3 kap SkL, utgör starka skäl för att utgå från att ett principalansvar 
föreligger. Jag är även av uppfattningen att föräldraansvaret till större del liknar ett 
principalansvar än ett strikt ansvar. Huvudargumentet för detta är att föräldraansvaret 
inte är oberoende av vållande, utan förutsätter annans vållande (barnets) i likhet med 
andra principalansvar och till skillnad mot ett strikt ansvar. Schultz argument går, enligt 
min tolkning, i huvudsak ut på att genom att visa på skillnader mellan tidigare 
principalansvar och föräldraansvar, utesluta föräldraansvaret som ett principalansvar. 
Att föräldraansvaret bara därför bör kategoriseras som ett strikt ansvar håller jag inte 
med om. Det stadgade föräldraansvaret skiljer sig visserligen till viss del från tidigare 
principalansvar, men det skiljer sig än mer från hur ett strikt ansvar definieras. I den 
fortsatta framställningen kommer jag att tolka föräldraansvaret i 3:5 SkL som ett 
principalansvar. 
 
 
4.3 Vilka handlingar regleras? 
 
De handlingar som kan leda till ett aktualiserande av 3:5 SkL är brott. I paragrafens 
första punkt står tydligt ”… som barnet vållar genom brott”. Punkt nummer två berör 
skada på grund av kränkning på sätt som anges i 2:3 SkL, och 2:3 SkL berör kränkning 
genom brott. En straffbelagd handling enligt brottsbalken utgör ett brott oavsett om 
gärningsmannen döms till påföljd eller inte. För att barnet enligt 3:5 SkL ska uppfylla 
rekvisitet ”brott” krävs alltså inte att han eller hon har dömts till påföljd. Det är den 
straffbelagda, och inte dömda, handlingen som avses.64 
 
Vidare krävs att den skada som uppstått till följd av brottet har formen av sak-, 
personskada eller allvarlig kränkning.65 
 
En orsak till att lagregeln omfattar skador som begåtts genom brott, är att ansvarets 
brottsförebyggande syfte förtydligas. Ett alternativ var att låta föräldrar ansvara för 
skador som orsakas genom vårdslöshet. Men att låta ansvaret omfatta skador orsakade 
genom vårdslöshet skulle knappast hjälpa syftet; att minska ungdomsbrottsligheten. De 
val som kvarstod efter att ha uteslutit vårdslöst orsakade skador var dels skador 
orsakade genom brott och dels uppsåtliga skador. Den problematik som kan uppstå om 
man istället för brott hade valt uppsåtliga skador är vid en skada som utgörs delvis av 

                                                
61 Då barnet exempelvis är i skolan, vilket föräldern inte kan påverka till följd av skolplikten 
62 Lagstiftaren visar på en medvetenhet om eventuell problematik med användandet av termen 
”principalansvar” rent språkligt, se prop. 2009/10:142 s. 28 
63 Schultz, M. SvJT 2010 s. 201 ff 
64 Prop. 2009/10:142 s. 38 
65 Dessa skadetyper har beskrivits närmare ovan, se avsnitt 3.1 
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uppsåt och delvis av oaktsamhet. Som exempel nämner propositionen en skada som 
uppstår till följd av misshandel (uppsåt) i kombination med vållande till kroppsskada 
(oaktsamhet). Om föräldraansvaret endast skulle täcka uppsåtliga skador skulle en svår 
bedömning behöva göras. För att utreda föräldraansvaret i detta fall skulle bedömningen 
behöva visa på hur stor del av skadan som är uppsåtlig respektive oaktsam. Genom att 
låta brott utgöra rekvisitet slipper man denna bedömning och dessutom tydliggörs syftet 
med ansvaret: att minska ungdomsbrottsligheten.66 
  
 
4.4 Vilka omfattas? 
 
I paragrafen nämns två parter som kan vara värt att närmare definiera: barn och förälder. 
Barnet som skadegörande part och föräldern som ersättningsskyldig. 
 
Barn 
Barn är alla som är yngre än 18 år. Då rekvisitet brott67 förutsätts, kan man fråga sig vad 
som gäller för yngre barn. Det framgick att brott endast tog sikte på den straffbelagda 
handlingen, oavsett om påföljd döms ut eller ej. Icke straffmyndiga under 15 år kan 
således begå brott, även om de inte kan dömas till påföljd.68 Så långt verkar ingen nedre 
åldersgräns begränsa ansvaret enligt 3:5 SkL. 
 
För riktigt små barn blir dock läget ett annat. Det framkom att barn under cirka fem år 
inte kan agera vare sig uppsåtligt eller oaktsamt.69 Frågan är om så små barn kan 
omfattas av föräldraansvaret. Brott kräver i regel uppsåt (1:2 BrB), men det finns även 
undantag, där brott endast förutsätter oaktsamhet.70 Oavsett så krävs alltid antingen 
oaktsamhet eller uppsåt för att ett brott ska föreligga. För ett barn så ungt att det inte kan 
anses vara vare sig uppsåtligt eller oaktsamt kan alltså inte brottets alla rekvisit 
uppfyllas. Det bör leda till att handlingen inte kan kategoriseras som ett brott, vilket får 
till följd att riktigt små barn (under cirka fem år) inte kan omfattas av 3:5 SkL. 
 
Det som är viktigt att skilja på här är att barn under 15 år omfattas då de fortfarande kan 
göra sig skyldiga till brott men inte dömas till påföljd, medan de yngsta barnen inte kan 
uppfylla själva brottsrekvisitet. En rimlig slutsats borde vara att föräldraansvaret 
omfattar barn från en ungefärlig ålder om fem år upp till 17 år. 
 
Förälder 
I 3:5 SkL används termen ”förälder som har vårdnaden om ett barn”. En tydlig skillnad 
och inskränkning finns alltså vid jämförelse med exempelvis tillsynsansvaret i 6:2 FB, 
där såväl föräldrar som särskilt förordnade vårdnadshavare berörs. Att föräldraansvaret 
endast riktar sig mot föräldrar och inte särskilt förordnade vårdnadshavare beror främst 
på att man inte har velat försvåra rekryteringen av vårdnadshavare. Propositionen 
argumenterar för inskränkningen till bara föräldrar genom att lyfta fram att det redan var 
svårt att rekrytera vårdnadshavare. Att ålägga dessa med det utökade föräldraansvaret 
skulle endast försvåra rekryteringen. Detta är huvudargumentet för att låta särskilt 
förordnade vårdnadshavare slippa omfattas av föräldraansvaret. Det lyfts även fram att 
särskilt förordnade vårdnadshavares uppdrag mer liknar ett sysslomannauppdrag och att 
det därför inte är nödvändigt att låta föräldraansvaret omfatta dem, med tanke på 

                                                
66 Prop. 2009/10:142 s. 30 
67 Se avsnitt 4.3 ovan 
68 Se 1:6 BrB 
69 Se avsnitt 3.2 ovan 
70 Som exempel på oaktsamhetsbrott kan nämnas vållande till kroppsskada eller sjukdom, 3:8 BrB 
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ansvarets syfte.71 
 
 
4.5 Ansvarsbegränsningen 
 
3:5 2 st SkL innebär en begränsning av föräldrarnas betalningsansvar. 
Föräldern/föräldrarna är enligt denna endast skyldiga att maximalt utge en femtedel av 
prisbasbeloppet enligt 2:6-7 socialförsäkringsbalken.72 Denna begränsning gäller för 
varje enskild skadehändelse. Det prisbasbelopp som gäller är det som gällde samma år 
som skadehändelsen inträffade.73 Nedan kommer inledningsvis den ekonomiska 
begränsningen diskuteras. Därefter följer en definition av vad ”varje enskild 
skadehändelse” innebär. 
 
Att ansvaret är begränsat kan tyckas gå emot grundläggande skadeståndsrättsliga 
principer om full ersättning för den skadelidande.74 Dock ändrar inte paragrafen det 
faktum att skadevållaren fortfarande är fullt ersättningsskyldig. Barnets oförändrade 
skadeståndsskyldighet innebär att barnet fortfarande är ansvarig för hela skadan (även 
om möjlighet till jämkning är stor, framförallt för unga barn). Föräldraansvaret innebär 
således en extra möjlighet för den skadelidande att utfå ersättning, varför principen om 
full ersättning inte förändras genom paragrafen.75 
 
Vad gäller den skadelidandes möjligheter till full ersättning bör åter påpekas76 att 
paragrafen inte syftar att ersätta det befintliga tillsynsansvaret. Den skadelidande har 
fortfarande möjlighet att vid visad brist i tillsynen få full ersättning genom förälder eller 
vårdnadshavare. 3:5 SkL inskränker alltså inte till någon del den skadelidandes 
möjlighet att utfå full ersättning, utan erbjuder en utökad möjlighet till densamma. 
 
En annan aspekt bör tas upp, i ljuset av paragrafens huvudsyfte. Som framkommit så är 
paragrafen i huvudsak av preventiv karaktär, vilket i sig medför att full ersättning till 
den skadelidande inte hamnar i fokus. För att uppnå syftet att få föräldrar mer 
engagerade i sina barns brottfria uppväxt kan inte skillnaden mellan ett begränsat och ett 
obegränsat ansvar anses spela någon större roll. Det är markeringen att 
skadeståndsansvar kan åläggas föräldern som är det viktiga. Dessutom motiveras 
begränsningen även av att många skadeståndsanspråk till följd av brott begångna av 
unga ändå ligger inom eller strax över ramen för den summa en femtedel av 
prisbasbeloppet innebär.77 
 
Som nämnts avser ansvarsbegränsningen inte endast en begränsning av beloppet, utan 
även i form av att ansvar utdöms för varje skadehändelse. Detta kan förklaras med ett 
påhittat exempel. Ett barn startar en brand på en fullsatt buss. Skador åsamkas i form av 
sakskador på bussen samt personskador på ett 30-tal personer. Om ansvaret hade 
begränsats till varje skada hade föräldrarna behövt utge en femtedel av prisbasbeloppet 
till var och en av de skadade, samt för bussskadan (dvs. 31 x en femtedel av 
prisbasbeloppet). Genom den aktuella begränsningen till varje skadehändelse skulle alla 

                                                
71 Prop. 2009/10:142 s. 29 
72 Prisbasbeloppet för 2012 är 44 000 kr, vilket ger en ansvarsbegränsning om 8 800 kr (44 000/5), SCB 
pressmeddelande nr. 2011:186 
73 Prop. 2009/10:142 s. 33 f 
74 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 25 
75 Prop. 2009/10:142 s. 34 
76 Se avsnitt 4.1 ovan 
77 Prop. 2009/10:142 s. 34 
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personskador samt busskadan räknas till en och samma skadehändelse, vilket för 
föräldrarnas del skulle innebära att en femtedel av prisbasbeloppet skulle behöva betalas 
en gång. Av de preventiva skäl som föranleder paragrafen anses en begränsning till 
skadestånd per skadehändelse vara rimlig.78 En begränsning till skadeståndsansvar per 
skadehändelse innebär även att endast en femtedel av prisbasbeloppet kan utgå, oavsett 
om det finns en eller två föräldrar att hålla ansvariga. Om det finns två föräldrar 
kommer dessa att svara solidariskt för ett belopp.79 
 
Ansvarsbegränsningen ligger i linje med paragrafens preventiva syfte: att ålägga 
föräldrar ett utvidgat ansvar för sina barns brottsliga handlingar, för att därigenom öka 
föräldrars påverkan av sina barns förehavanden. Detta anses kunna uppfyllas utan att 
riskera att ålägga föräldrar med ett orimligt högt skadeståndsansvar, vilket ett 
obegränsat ansvar i vissa fall skulle innebära. 
 
 
4.6 Jämkning 
 
Då ett ansvar enligt 3:5 SkL döms ut finns möjligheter till jämkning. Dessa möjligheter 
kommer utredas i tre steg. Först ska något sägas om vilket belopp som är föremål för 
jämkning. Sedan följer möjligheterna till jämkning genom den allmänna 
jämkningsregeln i 6:2 SkL, för att avslutningsvis utreda vilka jämkningsmöjligheter den 
särskilda jämkningsregeln i 3:6 2 st SkL innebär för föräldraansvaret. 
 
 
4.6.1 Vilket belopp jämkas? 
 
Vid utformandet av föräldraansvaret fanns skiljda åsikter om vilket belopp föräldrarna 
skulle komma att ansvara för. Här fanns två möjligheter: antingen låter man föräldrarna 
ansvara för barnets fastställda skadeståndsansvar, eller så låter man föräldrarna svara för 
den faktiska skadan. I departementspromemorian föreslogs det förstnämnda alternativet, 
att föräldraansvaret skulle följa barnets skadeståndsansvar. Detta motiverades med att 
hanteringen av skadeståndsanspråken skulle underlättas av en sådan ordning. 
Regeringen valde det sistnämnda alternativet, att föräldraansvaret ska ersätta den 
faktiska skadan. Orsakerna till detta var flera. En motivering var att promemorians 
förslag innebar ett avsteg för hur principalansvar i övrigt är utformat i skadeståndslagen. 
Bestämningen av arbetsgivares principalansvar i 3:1 SkL utgår från den faktiska skadan 
och inte arbetstagarens skadeståndsskyldighet. Att låta föräldraansvaret följa barnets 
skadeståndsansvar innebär dessutom att föräldern får samma förmånliga behandling 
som barnet, med allt vad barnets särskilda jämkningsmöjligheter innebär.80 Detta 
uttrycks i propositionen: ”det är inte heller självklart att en vårdnadshavare, som är 
vuxen, bör få samma förmånliga behandling som ett barn, vars skadeståndsansvar 
reduceras på grund av bristande utveckling och erfarenhet.”81 Regeringen bemöter även 
argumentet om svårigheten med hanteringen med att den faktiska skadan ändå måste 
räknas ut för att kunna göra skälighetsbedömning i 2:4 SkL. Den faktiska skadans 
storlek måste ändå beräknas, vilket innebär att hanteringen inte försvåras av att ålägga 
föräldrar ansvar för den faktiska skadan.82 
 

                                                
78 Prop. 2009/10:142 s. 34 f 
79 Prop. 2009/10:142 s. 31 ff 
80 Se avsnitt 3.3 om jämkning av barns skadeståndsansvar 
81 Prop. 2009/10:142 s. 28 
82 Prop. 2009/10:142 s. 28 
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Det belopp som blir föremål för jämkning är således motsvarande den faktiska skadan 
och inte barnets skadeståndsansvar, dock med en övre gräns motsvarande en femtedel 
av prisbasbeloppet.83 
 
 
4.6.2 Den allmänna jämkningsregeln 
 
6:2 SkL: ”Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som 
är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga 
omständigheter skall beaktas.” 

 
En första fråga som bör tas upp är huruvida det begränsade skadeståndet om 8 800 kr84 
överhuvudtaget kan anses vara oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige, i det 
här fallet föräldern/föräldrarna. Det kan tänkas att en förälder med väldigt låg inkomst 
kan få det begränsade skadeståndet jämkat. Men jämkningsregeln är tänkt att kunna 
användas vidare än så. Om det under en kort period uppdagas att barnet begått en serie 
brott (flera skadehändelser) kan föräldern/föräldrarna drabbas av ett flertal 
skadeståndsanspråk samtidigt. Även denna samlade summa ska kunna beaktas och 
utgöra grund för jämkning enligt 6:2 SkL. I huvudsak är den allmänna jämkningsregeln 
tänkt att aktualiseras just vid sådana fall, då ett flertal anspråk samtidigt medför ett högt, 
samlat skadeståndsbelopp för föräldern/föräldrarna.85 
 
Vid bedömningen ska, som framgår av paragrafen, även hänsyn tas till den 
skadelidandes behov av skadeståndet. Det bör därför kunna innebära att olika 
skadelidandes anspråk jämkas olika, då en serie skadeståndsanspråk görs gällande 
samtidigt. 
 
 
4.6.3 Den särskilda jämkningsregeln 
 
3:6 2 st SkL: ”Ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala 

skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda 
åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.” 

 
Som ett komplement till den nyss beskrivna allmänna jämkningsregeln har en särskild 
jämkningsregel införts i 3:6 2 st SkL. Jämkningsmöjligheten enligt denna regel tar 
främst sikte på förhållandet mellan föräldern och barnet. För att detta förhållande ska 
utgöra grund för jämkning krävs till exempel att det knappt, eller inte alls, föreligger 
någon kontakt mellan föräldern och barnet. Dock får bristen på kontakt inte bero på 
föräldern. Om barnet exempelvis är tvångsomhändertaget och föräldern inte har 
möjlighet att kontakta barnet bör jämkning kunna ske.86 
 
Jämkning kan också bli aktuellt då föräldern vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra 
att barnet begår brott. Här räcker det inte med att föräldern uppfyllt sitt grundläggande 
tillsynsansvar enligt föräldrabalken. I propositionen uttrycks att föräldern ska ha gjort 
allt som rimligen stått i dennes makt för att förhindra fortsatt brottslighet, exempelvis 
genom aktivt arbete tillsammans med socialtjänst och skola.87 

                                                
83 Se avsnitt 4.5 ovan 
84 Ansvar för skada som orsakats 2012, se not 72 
85 Prop. 2009/10:142 s. 36 
86 Prop. 2009/10:142 s. 37 
87 Prop. 2009/10:142 s. 37 f 
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Regeln är tänkt att användas restriktivt, vilket framgår av kravet på ”uppenbar 
oskälighet.” För att uppnå föräldraansvarets preventiva effekt får inte 
jämkningsmöjligheten vara alltför stor. Dock har man velat öppna upp en extra 
jämkningsmöjlighet för de undantagsfall då föräldern handlat tillräckligt. 
Föräldraansvarets preventiva syfte är att man vill uppnå effekten att fler föräldrar 
handlar brottsförebyggande. Detta syfte uppfylls inte genom att straffa dem som redan 
gör allt vad som kan tänkas krävas av dem.88 
 
 

                                                
88 Prop. 2009/10:142 s. 37 f 
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5 Förälderns skadeståndsansvar 
 
Barnets skadeståndsansvar är oförändrat. Det är föräldrar som genom en ny paragraf fått 
ett utökat ansvar under vissa omständigheter. Av intresse är därför att utreda föräldrars 
skadeståndsansvar, vilket ska göras i det följande. Först kommer en kortfattad 
beskrivning av 3:5 SkL faktiska tillämpning att redogöras för (då en mer djupgående 
analys av paragrafen gjorts i föregående kapitel). Sedan kommer föräldrars 
tillsynsansvar enligt 6:2 FB att utredas. Detta ska avslutningsvis utgöra grunden för en 
jämförelse av förälderns olika ansvar, en utredning av hur ansvaren förhåller sig till 
varandra samt hur tredje mans möjlighet att utfå ersättning genom föräldern påverkas. 
 
 
5.1 Föräldraansvaret 
 
Föräldern kan enligt 3:5 SkL bli skadeståndsskyldig då dess barn vållar en skada genom 
brott. Det är en form av principalansvar, vilket innebär att det inte är förälderns, utan 
annans (barnets) vållande som är ansvarsgrundande. Någon bedömning av föräldern 
görs därför inte vad gäller skadeståndsansvar.89 
 
Barnet (under 18 år) måste ha orsakat skadan genom brott för att föräldern ska bli 
ersättningsskyldig. Med brott avses en straffbelagd handling.90 Även icke straffmyndiga 
kan begå sådana handlingar; det är viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan att 
genomföra en brottslig handling och att kunna dömas till påföljd för densamme. Upp till 
en ålder om ungefär fem år anses dock barn inte kunna agera vare sig uppsåtligt eller 
oaktsamt och kan således inte begå brott. Föräldrar kan därför bli skadeståndsskyldiga 
för skador som deras barn orsakar genom brott, då deras barn är mellan cirka fem och 
exakt 17 år gamla,91 även om regeln främst förväntas användas för ungdomar mellan 
15-17 år.92 
 
Föräldern kan som mest bli skyldig att ersätta en femtedel av prisbasbeloppet. I vissa 
fall kommer anspråket rymmas inom denna beloppsgräns, men självklart kommer det 
även att förekomma högre anspråk. I det senare fallet kommer den skadelidande inte att 
få ut hela ersättningen genom föräldern.93 Det belopp som föräldern ska svara för kan 
sedan jämkas. Den allmänna jämkningsregeln i 6:2 SkL är tillämplig även för 
föräldraansvaret. Dessutom finns en särskild jämkningsregel för föräldraansvaret, i 3:6 
2 st SkL. Även om den ska tillämpas restriktivt, innebär den en utvidgning av 
möjligheten till jämkning vid ansvar enligt 3:5 SkL.94 
 
 
5.2 Tillsynsansvaret 
 
6:2 FB: ”Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har 

anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om 
ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga 
förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets 

                                                
89 Se avsnitt 4.2 ovan 
90 Se avsnitt 4.3 ovan 
91 Se avsnitt 4.4 ovan 
92 Prop. 2009/10:142 s. 39 
93 Prop. 2009/10:142 s. 34 
94 Prop. 2009/10:142 s. 37 
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vårdnadshavare svarar även för att barnet  får den tillsyn som behövs med hänsyn till 
dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får 
tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada 
för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt 
eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns 
bestämmelser i 9-15 kap.” 

 
 
5.2.1 Allmänt om ansvaret 
 
En möjlighet för den skadelidande att utfå ersättning genom föräldrar fanns redan innan 
3:5 SkL infördes. Möjligheten finns med stöd i 6:2 FB. Det är paragrafens andra stycke 
som är intressant för skadeståndsskyldigheten. Där stadgas vårdnadshavares 
tillsynsansvar. Om en vårdnadshavare brustit i sitt tillsynsansvar kan denne bli 
skadeståndsskyldig för den skada barnet orsakat. Tillsynsansvaret är ingen 
skadeståndsrättslig regel, men den har ett viktigt samspel med skadeståndslagen, vilket 
jag återkommer till. Paragrafen kompletterades genom prop 1993/94:57 med andra 
styckets tredje mening, som innebar en skärpning av det tidigare tillsynsansvaret. 
Genom denna mening tydliggörs flera viktiga aspekter av det tillsynsansvar som gäller 
idag: ”I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren 
vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.” 
Inledningsvis markeras ett preventivt syfte, då syftet är att hindra att barnet orsakar 
skada. Ordalydelsen skapar en uppfattning om ett skadeförebyggande syfte, vilket 
bekräftas av motiven till lagändringen.95 Vidare lyfts tredje man in i ansvaret, något som 
tidigare inte uttryckts i lagtexten. Ordalydelsen att hindra skada för någon annan 
framhäver tydligt skyddet för tredje man. Huruvida gällande rätt påverkats av detta är 
oklart, men införandet innebar ett tydligt ställningstagande gällande skydd för tredje 
mans skada.96 Avslutningsvis uttrycks att skadeförebyggandet ska uppnås genom 
vårdnadshavarens uppsikt eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder. Uppsikt tar 
främst sikte på direkt övervakning av yngre barn. Vilken grad av uppsikt som krävs 
beror till stor del på barnet. Vad gäller äldre barn kan istället andra lämpliga åtgärder 
bli aktuella, som exempelvis instruktioner och vägledning om hur farliga verktyg 
används. Kravet på uppsikt eller andra lämpliga åtgärder i förhållande till barnet 
diskuteras närmare under avsnitt 5.2.2.97 
 
En vårdnadshavare kan inte avkrävas skadeståndsansvar med 6:2 FB som grund. 
Skadeståndsansvar på grund av bristande tillsyn följer istället av den allmänna regeln i 
2:1 SkL. Bedömningen sker därför i enlighet med de rekvisit som beskrivits i samband 
med barnets skadeståndsansvar.98 Tillsynsansvaret i 6:2 2 st FB utgör aktsamhetskravet 
inom ramen för skadeståndsbedömningen.99 Det innebär att man vid bedömningen av 
vårdnadshavarens oaktsamhet eller uppsåt, har att ta ställning till huruvida denne varit 
oaktsam eller uppsåtlig vid åsidosättandet av sitt tillsynsansvar. Ansvaret är alltså 
oberoende av barnets uppsåt eller oaktsamhet.100 Hur bedömningen av om 
tillsynsansvaret åsidosatts går till beskrivs i avsnitt 5.2.2 nedan. 
 
De som kan omfattas av tillsynsansvaret är barnets vårdnadshavare. Som 

                                                
95 Prop. 1993/94:57 s. 1 
96 Prop. 1993/94:57 s. 19 f 
97 Prop. 1993/94:57 s. 7, 21 
98 Se avsnitt 3.1-2 ovan 
99 Prop. 1993/94:57 s. 6, se även Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 268 
100 Prop. 1993/94:57 s. 7, se även Sund, L-G. (1989) s. 182 
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vårdnadshavare räknas barnets föräldrar, eller en av dem. Även särskilt förordnade 
vårdnadshavare omfattas av tillsynsansvaret. Tillsynsansvaret kan dessutom överlåtas, 
vilket sker då barn exempelvis lämnas till förskola. Förskolepersonalen får då ett eget 
tillsynsansvar för barnet. Andras tillsynsansvar, än som framgår av 6:2 FB, är inte 
relevant för framställningen och kommer därför inte beröras ytterligare.101 
 
Den som är tillsynsansvarig innehar en plikt att utöva tillsyn över sitt barn. Om 
vårdnadshavaren underlåter att följa den plikten kan skadestånd komma i fråga. I regel 
kräver skadeståndsansvar att en aktiv handling ligger till grund för skadan. 
Underlåtenhet att handla, eller passivitet, kan i undantagsfall ersätta kravet på aktiv 
handling. Allmänt kan sägas att om det föreligger en plikt att handla, medför 
underlåtenheten skadeståndsskyldighet. Tillsynsansvaret utgör ett sådant undantag, där 
underlåtenhet att utöva tillsyn kan vara skadeståndsgrundande.102 
 
Innan en närmare beskrivning av oaktsamhetsbedömningen vid bristande tillsyn görs, 
bör nämnas att bristen i tillsyn ska gå att hänföra till skadehändelsen. Vårdnadshavaren 
ska i det konkreta fallet ha brustit i skyldigheten att hålla barnet under uppsikt, eller i 
skyldigheten att instruera och vägleda barnet. Allmän brist i uppfostran är till exempel 
inte en brist i tillsynen som kan leda till att en vårdnadshavare blir skadeståndsskyldig 
på den grunden. Här förtydligar propositionen att vårdnadshavares skadeståndsansvar 
på grund av brist i tillsynen självklart bör begränsas av reglerna om adekvat 
kausalitet.103 Jag har redan nämnt att bedömningen sker utifrån samma rekvisit som för 
barnets skadeståndsansvar, men något bör ändå sägas om hur rekvisiten kausalitet och 
adekvans är tänkt att hanteras vid bedömning av om brist i tillsynsansvar föreligger. 
 
Kausalitet 
Underlåtenheten att inte utöva tillsyn vid skadetillfället ska ha orsakat skadan. Omvänt 
kan sägas att skadan måste kunna ha förhindrats genom en, av vårdnadshavaren, utövad 
tillsyn. Om skadan troligen hade inträffat trots tillsyn, saknas ett kausalt samband 
mellan den bristande tillsynen och skadan. Avsaknad av orsakssamband kan 
exemplifieras med rättsfallet NJA 1977 s. 186: ett barn på dryga tre år hade under lek 
kastat ett metallrör med vassa kanter mot en kamrat, med en ögonskada som följd. 
Treåringens mor höll uppsikt genom fönstret, då barnen lekte strax utanför bostaden. I 
den del skadeståndstalan riktades mot modern anfördes att hon brustit i sin tillsynsplikt, 
då hon inte tittat till barnen tillräckligt ofta. Domstolen höll med i den mån att brist i 
tillsynsansvar skulle kunna tänkas föreligga, då så små barn borde tittas till oftare än 
med 15-20 minuters mellanrum. Men då händelseförloppet troligen förflutit fort, skulle 
tätare kontroller av modern knappast ha avvärjt skadan. Talan mot modern ogillades då 
orsakssamband saknades mellan det bristande tillsynsansvaret och skadan.104 
 
Adekvans 
Adekvans beskrevs tidigare med att följden av en handling ska vara beräknelig. I 
förhållande till tillsynsansvaret ska den uppkomna skadan vara en beräknelig följd av 
den åsidosatta tillsynen. Adekvansen kan illustreras med ett exempel: en 10-åring står 
och skjuter pil med en pilbåge mot en uppsatt måltavla i familjens trädgård. Fadern 
sitter i närheten och tittar till sonen med cirka 10 minuters mellanrum. 10-åringen är 
förhållandevis van och träffar alltid någonstans på tavlan, då han lärt sig skjuta under 
noggrann uppsikt, och med vägledning, av fadern. Om ett annat barn som leker i 

                                                
101 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 269, se även prop. 1993/94:57 s. 7 
102 Hellner, J., Radetzki, M. (2010) s. 111 f 
103 Prop. 1993/94:57 s. 20 
104 Prop. 1993/94:57 s. 20, se även Sund, L-G. (1989) s. 191 
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trädgården råkar springa in mellan sonen och tavlan och träffas av en pil, bör 
adekvanskravet anses uppfyllt. Orsakssamband finns, då fadern vid noggrann uppsyn 
kunnat avvärja skadan och det är beräkneligt att skada kan inträffa då barn leker nära 
någon som utövar pilbågsskytte. Hade det istället endast funnits en annan vuxen i 
trädgården, som plötsligt hoppar in i pilens bana, blir saken en annan. Orsakssamband 
finns, då en noggrannare tillsyn från faderns sida hade kunnat avvärja skadan. Det är 
dock inte beräkneligt att en vuxen får för sig att placera sig mellan en pilbågsskjutande 
son och tavlan. Adekvanskravet kan således inte anses vara uppfyllt, förutsatt att den 
skadande pilen gick rakt mot tavlan.105  
 
 
5.2.2 Aktsamhetsbedömning 
 
Vid bedömningen av om någon agerat culpöst eller inte, behövs något att jämföra med. 
Denna jämförelsegrund härrör, som nämnts, från bonus pater familias. Att hitta en 
sådan jämförelsegrund vid brist i tillsynsansvaret medför vissa problem. Å ena sidan 
kan hävdas att de flesta vuxna har någon slags erfarenhet av barn och att det därför 
skulle kunna gå att ge en ungefärlig definition på hur en normalt aktsam vuxen skulle ha 
utövat tillsyn i en given situation. Å andra sidan skiljer sig situationerna åt mer än bara 
genom den handling som begåtts, vilket bör påverka vilken grad av tillsyn som krävs. 
Faktorer som barnets ålder och mognad kan variera, såväl som förhållandet till 
vårdnadshavaren. Att använda sig av en normalt aktsam vuxen som jämförelsegrund 
skulle troligen inte ta hänsyn till dessa faktorer.106 I praxis verkar en sådan norm inte 
heller användas då bedömning av tillsynsansvar görs. Det krävs således någon annan 
jämförelsegrund för att kunna bedöma om ett åsidosättande av tillsynsansvaret varit 
culpöst. I propositionen kan fyra faktorer utläsas, som bör tas i beaktande vid 
bedömningen: det föremål barnet använder, vad barnet sysselsätter sig med, barnets 
ålder och mognad samt vårdnadshavares kännedom om aktiviteten. Dessa faktorer har 
sedan definierats genom doktrin och praxis.107 
 
Föremål 
Det föremål som barnet använder påverkar hur högt kravet på tillsyn ställs. Det föremål 
som orsakade skadan kan vara allt från saker i naturen, som stenar och pinnar, till 
vapen, som luftgevär och pilbågar. Med föremål kan också avses sådant som indirekt 
medverkar till skadan, om barnet exempelvis genom cykling krockar och orsakar en 
skada. Bedömningen av föremålet utgår från föremålets farlighet i sig. Kravet på tillsyn 
ökar med föremålets farlighet: om barnet leker med knivar ställs högre krav på tillsyn 
än om barnet leker i en sandlåda med en plastspade. Kravet på tillsyn påverkas även av 
om barnet i fråga, på egen hand, kan hitta eller tillverka föremålet som använts. I NJA 
1956 s. 55 var fråga om föräldrarna till en sexåring brustit i sin tillsynsplikt, efter att 
barnet med en egentillverkad pilbåge skadat ett annats barns öga. Sexåringen hade 
tidigare tillverkat pilbågar, vilka fråntagits och förstörts av föräldrarna. Den för skadan 
aktuella pilbågen hade föräldrarna inte tagit om hand, trots att de kände till pilbågen 
kvällen innan skadetillfället. Föräldrarnas underlåtenhet att ta hand om bågen, trots 
kännedom om den, ansågs inte oaktsamt av HD. Effekten av ett omhändertagande av 
bågen hade främst varit att åter påminna sexåringen om de risker som användandet av 
en pilbåge kan medföra. HovR framhäver väldigt tydligt argumentet att sexåringen utan 
problem hade kunnat tillverka en ny båge, vilket talar för ett lägre ställt krav på 
tillsynsansvaret. Rättsfallet exemplifierar bland annat att hänsyn tas till huruvida barnet 
                                                
105 Sund, L-G. (1989) s. 191 
106 Sund, L-G. (1989) s. 183 
107 Prop. 1993/94:57 s. 7, se även Sund, L-G. (1989) s. 187 
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på egen hand kan få tag på, eller tillverka, föremålet som medverkat till skadan. Om 
föräldern istället försett barnet med det farliga föremålet kan utgången bli annorlunda, 
vilket kan exemplifieras genom NJA 1949 s. 617: en moder ansågs oaktsamt ha brustit i 
sin tillsyn då hon själv överlämnat en pilbåge till sitt barn, som sedan orsakat skada. 
 
Aktivitet 
Hänsyn ska tas till farligheten av den aktivitet som barnet vid skadetillfället sysselsatte 
sig med. Om barnet ska lära sig cykla ställs kravet på tillsyn högre än om barnet leker i 
en sandlåda. Av betydelse är även var aktiviteten utförs: om ett barn ska lära sig cykla 
nära en bilväg borde kravet på tillsyn vara högre, än om barnet lär sig cykla på en 
bakgård utan fordonstrafik. Hur många som deltar i aktiviteten är också av betydelse. 
Om ett barn ensamt sitter och klipper ut bilder ur en tidning med en vass sax ställs 
kravet på tillsyn inte lika högt, jämfört med om det samtidigt i samma rum finns ett 
flertal lekande barn.108 
 
Barnet 
Av betydelse är barnets ålder. Ju äldre barnet är, ju lägre bör kravet på tillsyn ställas.109 
Hänsyn ska även tas till barnets personliga egenskaper. Till personliga egenskaper hör 
till exempel mognad, nyckfullhet och impulsivitet. Ett barns personliga egenskaper kan 
variera avsevärt mellan olika barn i samma ålder. Vid bedömningen av barnet ska även 
dess erfarenheter av föremålet och aktiviteten vägas in. Med barnets ökade erfarenhet av 
föremål och aktivitet sänks kravet på tillsyn. I NJA 1948 s. 342 II hade en femåring 
orsakat en skada vid cykling. Vårdnadshavaren anförde att femåringen fått träning i 
både cykling och trafikregler och att barnet därför inte var att anse som en nybörjare vad 
gäller cykling. Vårdnadshavaren ansågs inte ha brustit i sitt tillsynsansvar.110 
 
Den tillsynspliktiga 
Den tillsynspliktiga bedöms till stor del utifrån de övriga tre faktorerna. En första fråga 
är huruvida den tillsynspliktiga alls kände till att barnet hade föremålet och att barnet 
sysslade med den aktuella aktiviteten. Av vikt är också vilken kännedom den 
tillsynspliktiga hade vad gäller barnets erfarenheter av föremålet och aktiviteten, samt 
vad gäller barnets personliga egenskaper. Om denne kände till föremål och aktivitet blir 
fråga om i vilken utsträckning vårdnadshavaren borde ha utövat tillsyn eller givit 
instruktioner. Kravet på tillsyn då kännedom fanns beror även på farligheten som 
föremålet och aktiviteten medför. Av betydelse är också om vårdnadshavaren kände till 
att barnet hade ett föremål, men inte kände till dess farlighet. Vad gäller barnets 
personliga egenskaper bör kravet på tillsyn ställas högre för tillsynspliktiga i nära 
relation med barnet. Föräldrar borde ha större kännedom om exempelvis sitt barns 
nyckfullhet än vad en förskolelärare har och bör i större utsträckning anpassa sin tillsyn 
därefter.111 Ytterligare en aspekt som bör vägas in är huruvida vårdnadshavaren hade 
möjlighet att faktiskt kunna förutse och avvärja skadan. Kravet på tillsyn måste ligga 
inom rimliga gränser för den tillsynspliktiga. Högre krav torde därför ställas på en 
vårdnadshavare som medverkar i aktiviteten, jämfört med en vårdnadshavare som vid 
skadetillfället befann sig exempelvis på jobbet. I NJA 1945 s. 471 hade en nioåring vid 
fotbollsspel sparkat ut bollen på en närliggande väg. På vägen kom en cyklist som 
cyklade på bollen, fick tvärstopp och kastades av cykeln, med skada som följd. 
Nioåringens fader ansågs skadeståndsskyldig då denne medverkat i fotbollsspelet och 

                                                
108 Sund, L-G. (1989) s. 230 
109 Prop. 1993/94:57 s. 7 
110 Sund, L-G. (1989) s. 230 f 
111 Sund, L-G. (1989) s. 231 
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därför borde ha sett till att det bedrevs under säkra former.112 
 
Av det nu anförda ska inte slutsatsen dras att barn endast i helt riskfria miljöer får 
lämnas utan uppsikt. I NJA 1976 s. 458 hade en cykelpump ändrats så att den kunde 
användas för att skjuta korkar, en slags korkbössa. Vid lek hade en kork fastnat i 
mynningen. Då ett barn försökt lossa korken, avfyrades den och träffade dennes öga, 
med en svår ögonskada som följd. Skadeståndstalan riktades dels mot barnet som ägde 
korkbössan och dels mot dess fader, som underlåtit att ta ifrån barnet bössan, trots 
kännedom om den. HD fastställde att den korkbössa som använts i regel inte kan anses 
orsaka mer skada än tillfällig smärta, eller möjligen ett blåmärke. Allvarlig skada kan i 
stort sett endast ske då man på nära avstånd avfyrar korken mot någons öga. Vidare 
motiverar HD att ”det för ett barns sunda utveckling torde vara nödvändigt att de då och 
då tillåts att ägna sig åt lekar som icke är helt riskfria”. Både far och son friades från 
ansvar, trots en viss konstaterad farlighet. 
 
 
5.2.3 Jämkning 
 
Om en person brister i sin tillsynsplikt och därigenom ådrar sig skadeståndsskyldighet, 
kan beloppet jämkas. Jämkning sker då enligt den allmänna jämkningsregeln i 6:2 SkL, 
som beskrivits ovan.113 Jämkning kan ske om skadeståndet är oskäligt betungande med 
hänsyn till den tillsynspliktigas ekonomiska förhållanden. Om ansvarsförsäkring som 
täcker skadan föreligger, anses det inte oskäligt betungande att låta fullt skadestånd 
utgå. Om jämkning annars kan komma på fråga ska hänsyn även tas till den 
skadelidandes behov av skadeståndet samt övriga omständigheter.114  

                                                
112 Prop. 1993/94:57 s. 20, se även Sund, L-G. (1989) s. 231 f 
113 Se avsnitt 3.3 och 4.6.2 ovan 
114 Prop. 1993/94:57 s. 8, se även Sund, L-G. (1989) s. 258 f 
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6 Diskussion 
 
Inledningsvis skall en jämförelse mellan de olika ansvaren göras, först med 
utgångspunkt i barnets ansvar och sedan mellan de båda ansvar som kan åläggas 
föräldrar. Sedan kommer paragrafens syfte att diskuteras, för att avslutningsvis 
behandla hur tredje mans möjlighet till ersättning påverkas genom föräldraansvet. 
 
Barnets ansvar 
Frågan är i vilken utsträckning barnets skadeståndsansvar påverkar bedömningen av 
förälderns ansvar. Vid bedömningen av om vårdnadshavare brustit i sitt tillsynsansvar, 
är en fråga om vårdnadshavaren oaktsamt brustit i sitt ansvar. Det är således 
vårdnadshavarens oaktsamhet som är avgörande, inte barnets. Vad gäller 
tillsynsansvaret spelar barnets ansvar ingen roll, utan skadeståndsansvar kan drabba 
föräldern oavsett om barnet är skadeståndsskyldigt eller inte. 
 
Föräldraansvaret är en typ av principalansvar. Detta då föräldern ska ersätta skador som 
barn orsakar genom brott och brott förutsätter oaktsamhet eller uppsåt. Principalansvar 
definieras av att man svarar för någon annans oaktsamhet. För att kunna ta ställning till 
förälderns skadeståndsansvar måste således barnets ansvar utredas. Dock spelar det 
mindre roll huruvida barnet efter jämkning blir skadeståndsskyldigt eller ej. Det räcker 
att fastslå att skadan orsakats genom en, av barnet, straffbelagd handling. Då rekvisitet 
brott bedöms uppfyllt kan föräldraansvaret aktualiseras. Föräldraansvaret är alltså, till 
skillnad från tillsynsansvaret, beroende av barnets ansvar. Skadeståndsbeloppet 
fastställs däremot utifrån den skada som skett och inte utifrån barnets 
skadeståndsansvar. Då föräldraansvaret görs gällande, innebär ett jämkat ansvar för 
barnet ingen beloppsmässig lättnad för föräldern. 
 
Tillsynsansvar och föräldraansvar 
Gemensamt för de båda ansvaren är att skadan ska ha orsakats av ett barn. Då ingen 
åldersgräns är definierad för något av ansvaren, bör det finnas situationer då båda ansvar 
kan göras gällande. Det finns faktorer som ändå leder till att de olika ansvaren tar mer 
sikte på vissa ålderskategorier än andra. 
 
Kravet på tillsyn ställs högre på yngre barn. Vid bedömningen tas stor hänsyn till 
barnets ålder och mognad. Med barnets ökande ålder minskar kravet på tillsyn. För unga 
barn kan tillsynsplikten kräva att föräldern har direkt uppsikt över barnet. Då barnet blir 
äldre sänks detta krav till att i större utsträckning omfatta vägledning och instruktioner 
från vårdnadshavarens sida. Det framgår att barn från 15 års ålder generellt anses ha 
uppnått full intellektuell utveckling. Efter denna ålder är det sällsynt att 
vårdnadshavaren anses ha brustit i sitt tillsynsansvar. Detta talar för att tillsynsansvaret i 
större utsträckning är tänkt att aktualiseras för yngre barn. 
 
Föräldraansvarets tillämpning kräver en brottslig handling. Som framgått kan barn 
yngre än cirka fem år i regel varken agera uppsåtligt eller oaktsamt. Dessa omfattas inte 
av föräldraansvaret. Med barnets ökande ålder ökar även dess förståelse för sina 
handlingar. Äldre barn kan lättare bedömas ha agerat oaktsamt eller uppsåtligt än yngre 
barn. Av propositionen framgår även att föräldraansvaret främst ska ta sikte på 
ungdomar mellan 15-17 år. Det hittills sagda talar för att föräldraansvaret syftar till att 
tillämpas för äldre barn och ungdomar. 
 
Så långt verkar det som att de olika ansvaren är nischade mot olika åldersgrupper, men 
utan definierade gränser bör det kunna uppstå scenarion där båda ansvar kan göras 
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gällande. Det bör dock inte leda till några större problem. Av propositionen framgår att 
föräldraansvaret inte är tänkt att ersätta någon skadeståndsrättslig regel och att den inte 
ska tillämpas då bristande tillsynsansvar kan göras gällande. Om möjligt ska alltså 
skadeståndsanspråk riktas mot en förälder på grund av dennes bristande tillsyn. Man bör 
därför kunna se föräldraansvaret som en rent kompletterande regel, som i vissa fall kan 
aktualiseras då ingen brist i tillsynsansvar föreligger. 
 
För den som lidit skada finns det både fördelar och nackdelar med att nyttja bristande 
tillsyn som grund för sitt anspråk, istället för föräldraansvaret. En nackdel kan sägas 
vara att tillsynsansvaret kräver en bedömning av huruvida föräldern varit oaktsam eller 
ej, då denne underlåtit att utöva sin tillsynsplikt. Det krävs mer än att visa på barnets 
oaktsamhet eller uppsåt, vilket hade varit tillräckligt för att aktualisera föräldraansvaret. 
En fördel är att skadeståndet vid åsidosatt tillsynsplikt inte är beloppsbegränsat. Som 
framgått finns det en ansvarsbegränsning i föräldraansvaret, vilken innebär att 
skadestånd maximalt kan komma att utgå med en femtedel av prisbasbeloppet. Genom 
att åberopa bristande tillsyn har den skadelidande möjlighet att få ut hela det belopp 
som denne har rätt till. Skadeståndslagens reparativa syften måste anses gynnas av att 
man placerar ansvaren i en hierarkisk ordning, där det beloppsmässigt obegränsade 
tillsynsansvaret går före det begränsade föräldraansvaret. 
 
Tillsynsansvaret omfattar visserligen barn i alla åldrar upp till 18 år, men kravet på 
tillsyn är som högst på yngre barn. Kravet på tillsyn minskar sedan med barnets 
stigande ålder. Föräldraansvaret syftar till att ta sikte på äldre ungdomar och ska endast 
användas om bristande tillsyn inte kan göras gällande. Man borde därför kunna påstå att 
föräldraansvaret på sätt och vis syftar till att ”ta vid” där tillsynsansvaret slutar, dock 
med kravet att en brottslig handling ska ha begåtts. Det bör således inte uppstå några 
problem i samspelet ansvaren emellan. 
 
Syftet 
Föräldraansvaret infördes med det preventiva syftet att minska ungdomsbrottsligheten. 
Min uppfattning är att det ännu är för tidigt för att överhuvudtaget kunna avgöra om den 
nya lagregeln uppfyller ett sådant syfte. Tidigt i framställningen115 lyftes Hellners 
åsikter om skadeståndsrättens preventiva syften fram; kortfattat menade han att det är 
lika svårt att bevisa som motbevisa den preventiva effekten av skadeståndsrätten. Det 
bör på samma vis vara svårt att bevisa vilken faktiskt preventiv effekt som 
föräldraansvaret för med sig. Frågan är om den får någon preventiv effekt alls. För att 
effekt ska uppnås krävs i första hand att gemene man har kännedom om regeln, något 
som jag inte tror är fallet med föräldraansvaret. Jag tror att de flesta föräldrar inte har 
någon djupare kunskap av vad tillsynsansvaret kan få för konsekvenser, rent 
skadeståndsmässigt. Att föräldrar utövar tillsyn över sina barn har troligen mer att göra 
med att de är rädda om sina barn. Vidare tror jag inte att skadeståndslagen är den 
främsta anledningen till att föräldrar vill minska risken för att deras barn orsakar skada 
för tredje man, utan detta härrör snarare från någon slags grundläggande moral. Min 
åsikt är att de flesta föräldrar var måna om att hålla sina barn borta från brottets bana, 
även innan föräldraansvaret trädde i kraft. 
 
Det finns en annan intressant aspekt med det preventiva syftet. Då föräldraansvaret är 
utformat som ett principalansvar kan föräldern bli skadeståndsskyldig även då denne 
inte haft möjlighet att kontrollera sitt barns handlingar. Hur ska en förälder agera 
brottsförebyggande om denne inte har möjlighet att agera i den konkreta situationen? 

                                                
115 Se kap. 2 
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Ett svar kan vara att det preventiva syftet uppfylls genom att föräldrar genom förändrad 
barnuppfostran ska förhindra ett framtida, eventuellt brottsligt beteende. Att en lagregel 
ska få en sådan påverkan på föräldrars hela syn på barnuppfostran, känns för mig minst 
sagt långsökt. 
 
Att undersöka den faktiska preventiva effekt som föräldraansvaret för med sig torde 
kräva omfattande utredningar, men inte ens då bör några exakta svar kunna fastställas. 
Jag är av uppfattningen att det preventiva syfte som föregått lagregeln inte har fått, eller 
kommer få, förväntad effekt. Ett syfte som, enligt mig, tydligare skulle motivera 
föräldraansvaret är att man tydligare vill trycka på samhällets åsikter om 
ungdomsbrottsligt beteende och att föräldrar har ett stort ansvar även för sina äldre barn. 
 
Hur påverkas ersättningsmöjligheterna 
Om föräldern brustit i sitt tillsynsansvar ska skadestånd utgå på denna grund. Vid 
åsidosatt tillsynsansvar ser ersättningsmöjligheterna därför ut precis som förut. Av 
intresse blir då de fall då en förälder inte kan anses ha brustit i sin tillsyn. För att 
skadeståndsskyldighet enligt 3:5 SkL ska föreligga krävs det att skadan orsakats genom 
brott. Om dessa förutsättningar är uppfyllda finns nu en möjlighet som inte fanns förut, 
nämligen att begära skadestånd med stöd i 3:5 SkL. Utifrån vad som hittills diskuterats, 
och det propositionen antyder, utgår jag från att föräldraansvaret generellt sett kommer 
att aktualiseras då äldre ungdomar, om cirka 15-17 år, genom brott orsakar en skada.  
 
Då ungdomen genom hemförsäkring skyddas av en ansvarsförsäkring, jämkas i regel 
inte barnets skadeståndsansvar då merparten av ersättningen utgår genom försäkring. 
Dock täcker sällan ansvarsförsäkringen uppsåtliga handlingar av barn över 12 år. Då jag 
utgår från 15-17 år gamla ungdomar och då brott i huvudsak kräver uppsåt, kan man 
anta att försäkringen inte täcker den typ av skador som diskuteras. 
 
Om ingen försäkring täcker skadan blir läget ett annat. Då ungdomen är 15 år eller mer 
jämkas i regel inte skadeståndet på grund av ålder och mognad. Tredje man verkar så 
långt fortfarande ha stora möjligheter att utfå hela ersättningen genom ungdomen. Dock 
har ungdomar ofta en begränsad betalningsförmåga. Ungdomens ekonomiska situation 
kan leda till att beloppet jämkas, vilket drabbar en skadelidande tredje man. Även om 
beloppet inte jämkas, är det inte säkert att ungdomen har möjlighet att betala, vilket 
drabbar tredje man. Här kan föräldraansvaret erbjuda en möjlighet. 
 
Föräldraansvaret blir aktuellt då försäkringen antingen inte kan göras gällande eller 
täcker hela skadan och då barnet antingen brister i sin betalningsförmåga eller får 
beloppet jämkat. Genom föräldraansvaret kan den skadelidande utfå resten av sitt 
berättigade skadestånd, inom loppet för den beloppsgräns som år 2012 är 8 800 kr.  
 
Sammanfattning 
Till skillnad från det självständiga tillsynsansvaret, är föräldraansvaret en form av 
principalansvar då det är beroende av barnets oaktsamhet eller uppsåt, i förhållande till 
den brottsliga handling som begåtts. 
 
Föräldraansvaret är underordnat tillsynsansvaret, genom att det tidigare endast ska 
tillämpas då tillsynsansvar ej kan göras gällande. Där tillsynsansvarets 
tillämpningsområde slutar kan föräldraansvaret sägas ta vid, under vissa 
omständigheter. 
 
Ungdomar har ofta en begränsad betalningsförmåga. Då brottsliga handlingar dessutom 
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oftast medför att ansvarsförsäkring ej gäller, finns det risk att den skadelidande inte får 
ut ersättning. Vidare är det sällsynt att tillsynsansvaret görs gällande för ungdomar i 
äldre åldrar. Föräldraansvaret är tillämpbart på fall med dessa förutsättningar och 
erbjuder den skadelidande en ny, utvidgad möjlighet att genom föräldern utfå ersättning. 
Ersättningen är dock beloppsbegränsad. Även om många skador till följd av 
ungdomsbrottslighet uppgår till betydligt högre belopp än som ryms inom gränsen, 
kommer många skador likväl helt att ersättas. 
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